
УМОВИ ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ  ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА
ФІЛОСОФІЇ

1.  Основною  формою  підготовки  фахівців  освітньо-наукового  ступеня
доктора філософії на третьому рівні вищої освіти  є аспірантура. 

У  Бердянському  університеті  менеджменту  і  бізнесу  аспірантура  діє  за
наступним Переліком галузей знань і спеціальностей:

№
п/п

Галузь знань Спеціальність

1. 05 Соціальні та поведінкові 
науки

051 Економіка

2. 07 Управління та 
адміністрування

071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та 
страхування
073 Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність

2.  Нормативний  строк  навчання  в  аспірантурі  становить  чотири  роки,
протягом  яких  аспірант  зобов”язаний  виконати  всі  вимоги  освітньо-наукової
програми,  визначеної  Бердянським університетом менеджменту  і  бізнесу  для
підготовки доктора філософії з відповідної спеціальності, а також підготувати
дисертацію  на  основі  самостійно  проведених  досліджень  та  захистити  її  у
спеціалізованій вченій раді БУМІБ.

3. Вступ до аспірантури здійснюється на конкурсній основі відповідно до
Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2016 році, а
також  згідно з Правилами прийому до Бердянського університету менеджменту
і бізнесу.

4. Підготовка в аспірантурі  університету здійснюється за рахунок коштів
юридичних і фізичних осіб (на умовах контракту).

5.  На  навчання  для  здобуття  ступеня  доктора  філософії   приймаються
особи, які здобули ступінь магістра або мають освітньо-кваліфікаційний рівень
спеціаліста.  Прийом  на  навчання  здійснюється  за  результатами  фахових
випробувань.  До вступних випробувань допускаються абітурієнти, які вчасно
подали  всі  необхідні  документи  для  вступу  згідно  з  Правилами  прийому  до
аспірантури БУМІБ. Приймальна комісія може відмовити абітурієнту у допуску
до  проходження  вступних  випробувань  до  аспірантури  виключно  у  зв'язку  з
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неподанням у  встановлений термін всіх  або  окремих документів,  визначених
Правилами прийому.

6. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні,
особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового
або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця і
які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої
освіти нарівні з громадянами України.

7.  Особи,  які  професійно  здійснюють  наукову,  науково-технічну  або
науково-педагогічну  діяльність  за  основним  місцем  роботи,  мають  право
здобувати  ступінь  доктора  філософії  поза  аспірантурою,  зокрема  під  час
перебування  у  творчій  відпустці,  за  умови  успішного  виконання  відповідної
освітньо-наукової програми та публічного захисту дисертації у спеціалізованій
вченій раді.

8.  Прийом заяв і документів, вступні випробування до БУМІБ, конкурсний
відбір  та  зарахування  на  навчання  вступників  для  здобуття  ступеня  доктора
філософії здійснюється в такі строки:

Етапи вступної компанії Денна форма навчання Заочна форма навчання

Початок прийому заяв та документів 16 січня
15 вересня

16 січня
15 вересня

Закінчення прийому заяв та документів 31 січня
30 вересня

31 січня
30 вересня

Строки проведення вступних екзаменів лютий
жовтень

лютий
жовтень

Термін оприлюднення рейтингового списку
вступників із зазначенням рекомендованих 
до зарахування

25 лютого
25 жовтня

25 лютого
25 жовтня

Терміни зарахування вступників (які 
виконали умови до зарахування)

29 лютого
29 жовтня

29 лютого
29 жовтня

9.  Перелік  документів,  необхідних  для  вступу  до  аспірантури,  повинен
включати:

1. заяву вступника у паперовій формі;
2. рекомендаційний лист(и) (зокрема,  від потенційного роботодавця та/або

вченого,  зацікавленого  у  науковій  співпраці  з  абітурієнтом  у  разі  його
вступу до аспірантури) (за наявності);

3. копію  диплома  магістра  або  спеціаліста  із  зазначенням  здобутої
спеціальності та копію додатку до диплому;

4. копію всіх заповнених сторінок паспорту;
5. копію ідентифікаційного коду;
6. чотири фотокартки розміром 3х4 см;
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7. список опублікованих наукових праць (за наявності); 

Під час подання заяви  вступник пред’являє особисто:
        документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5
Закону України «Про громадянство України»);

військовий  квиток  або  посвідчення  про  приписку  –  для
військовозобов’язаних;

документ  державного  зразка  (оригінал)  про  раніше  здобутий  освітньо-
кваліфікаційний рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього.

10.  Усі  копії  документів  засвідчуються  за  оригіналами  приймальною
комісією БУМіБ, або в установленому законодавством порядку. Копії документів
без  пред’явлення оригіналів не приймаються.

11.  Приймальна  комісія  розглядає  заяви  та  документи  вступників  та
приймає рішення про допуск до участі  в  конкурсному відборі  для вступу на
навчання БУМіБ протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній
базі  або  отримання  результатів  вступних  екзаменів  (фахових  випробувань).
Оприлюднення  відповідних  рішень  здійснюється  на інформаційних  стендах
приймальної комісії та веб-сайті БУМіБ www.bumib.edu.ua.

12.  Факт  ознайомлення  вступника  з  Правилами  прийому,  наявною
ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної спеціальності фіксується
в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви
у паперовій формі.

13. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за
кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов'язковою є процедура
визнання  і  встановлення  еквівалентності  Документа,  що  здійснюється
відповідно  до  Порядку  визнання  здобутих  в  іноземних  вищих  навчальних
закладах ступенів вищої  освіти,  затвердженого наказом Міністерства  освіти і
науки України від 05 травня 2015 року № 504, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції  України  27  травня  2015  року  за №  614/27059.  Процедура  визнання
Документа  з  метою  продовження  навчання  здійснюється  вищим  навчальним
закладом до початку другого семестру першого року навчання його власника.

14.  Вступні  випробування  на  навчання  для  здобуття  ступеня  доктора
філософії складаються з:

-  вступного  іспиту  із  спеціальності  (  в  обсязі  стандарту  вищої  освіти
магістра  або спеціаліста з відповідної спеціальності);

- вступного іспиту з іноземної мови (англійської, німецької, французької, в
обсязі, який відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної
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освіти).  Вступник,  який  підтвердив  свій  рівень  знання,  зокрема  англійської
мови,  дійсним сертифікатом тестів  TOEFL, або  International  English Language
Testing  System,  або  сертифікатом  Cambridge  English  Language  Assessment,
звільняються від складання вступного іспиту з іноземної мови. При визначенні
результатів  конкурсу  зазначені  сертифікати  прирівнюються  до  результатів
вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом;

- вступного іспиту з філософії.

15. Вступні іспити до аспірантури проводяться предметними комісіями.

16.  Вага  кожного  вступного  випробування   при  вирахуванні  результатів
конкурсу  оцінюється за 100 бальною шкалою.

17. Відповідно до Правил прийому до аспірантури БУМІБ вступникам, які
вступають  до  аспірантури  з  іншої  галузі  знань  (спеціальності)  ніж  та,  яка
зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), призначається додаткове вступне
випробування.

18. Результати вступних випробувань до аспірантури дійсні для вступу  до
БУМІБ протягом 12 місяців.

19.  Програми  фахових  випробувань  для  вступу  на  основі  здобутого
освітньо-кваліфікаційного  рівня  розробляються  і  затверджуються  БУМіБ  не
пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів.
        

20.  Програми фахових випробувань оприлюднюються на веб-сайті БУМіБ
bumib.edu.ua та в приймальній комісії.

21. За  результатами  проведення  вступних  випробувань  до  аспірантури
приймальна комісія приймає рішення щодо кожного вступника за процедурою,
визначеною Правилами прийому БУМІБ.

22. Зарахування відбувається за конкурсом відповідно до конкурсного бала
вступника.

23.  Не допускається вступ поза конкурсом для здобуття ступеня доктора
філософії.

24. Зарахування до аспірантури проводиться наказом ректора БУМІБ.
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25.  Про  зарахування  до  аспірантури  або  відмову  в  зарахуванні  до
аспірантури  вступнику  повідомляється  в  п’ятиденний строк  з  дня  прийняття
приймальною комісією відповідного рішення.
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