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1. Загальна частина
1.1. Підготовка іноземців та осіб без  громадянства здійснюється згідно із

Законами України "Про вищу освіту", "Про правовий статус іноземців та осіб без 
громадянства", "Про закордонних українців", "Про біженців та осіб, які 
потребують додаткового або тимчасового захисту", постановами Кабінету 
Міністрів України від 26 лютого 1993 року №136 "Про навчання іноземних 
громадян в Україні", від 11 вересня 2013 року № 684 "Деякі питання набору для 
навчання іноземців та осіб без громадянства", наказом Міністерства освіти і науки 
України від 01 листопада 2013 р. № 1541 "Деякі питання організації набору та
навчання (стажування) іноземців та  осіб  без  громадянства", зареєстрованим у 
Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 р. за №2004/24536 (у редакції 
наказу Міністерства освіти і науки України від 11 грудня 2015 р. №1272) та Умов 
прийому на навчання до вищих закладів України.

Іноземці  та  особи  без  громадянства  (далі  –  іноземці)  приймаються  на 
навчання в аспірантуру до Тернопільського національного технічного 
університету  імені  Івана  Пулюя  за  ліцензованими  освітньо-науковими 
(науковими) програмами (спеціальностями) на  денну (вечірню) та  заочну, а  в 
докторантуру на денну форми навчання упродовж року за результатами вступних 
випробовувань.

1.2. Іноземці можуть навчатись в аспірантурі (докторантурі) за кошти 
фізичних (юридичних) осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами 
України,  згода  на  обов’язковість  яких  надана  Верховною  Радою  України,
законодавством або  угодами між  вищими навчальними закладами про 
міжнародну академічну мобільність.

Зокрема підготовка іноземців в аспірантурі (докторантурі) Університету 
здійснюється:

- на підставі міжнародних договорів України та /або міжнародних програм 
обміну чи мобільності;

-   на   підставі   договорів,   укладених   між   Університетом   та   вищими 
навчальними закладами (науковими установами) інших країн щодо обміну 
вченими чи академічної мобільності;

- за рахунок коштів фізичних чи юридичних осіб (на умовах контракту).
1.3. Прийом іноземців до вищих навчальних закладів на навчання за рахунок 

коштів державного бюджету здійснюється в межах квот для іноземців.
1.4.    Підставою    для    оголошення    прийому    іноземців    в    аспірантуру

(докторантуру) є ліцензія Міністерства освіти і науки України на освітньо-наукові 
(наукові) програми (спеціальності) підготовки докторів філософії, ухвала вченої 
ради Університету на відкриття докторантури та Правила прийому до 
Університету.

1.5. Прийом іноземців на навчання в аспірантуру проводиться на загальній 
підставі на конкурсні пропозиції, які самостійно формує вищий навчальний 
заклад. Назви конкурсних пропозицій подаються державною мовою та, для 
іноземців, дублюються іноземною (англійською) мовою.



2. Вимоги до рівня освіти здобувачів
2.1. В аспірантуру приймаються іноземці, які здобули вищу освіту на рівні

магістра і виявили здібності до науково-дослідної роботи. При вступі до 
аспірантури іноземці і особи без громадянства проходять співбесіду, здають 
вступні іспити з іноземної мови та зі спеціальності, а також інші випробовування, 
якщо це передбачено Правилами прийому.

2.2.  До  докторантури приймаються іноземці, які  мають  науковий ступінь 
доктора філософії, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності 
(зокрема  публікації  в   закордонних  реферованих  журналах,  індексованих  в
науково-метричних базах визначених в  умовах прийому центральним органом 
виконавчої влади у сфері освіти і науки), і які продемонстрували свою здатність 
проводити наукові дослідження на високому рівні та мають рекомендації фахівців 
за даною спеціальністю.

2.3. Рішення про допуск до вступних іспитів в аспірантуру ухвалює 
приймальна комісія, в межах її повноважень, за результатами розгляду поданих 
документів та наукових праць, реферату, та інших напрацювань здобувача, що є 
підставою для видання відповідного наказу ректора.

3. Організація прийому в аспірантуру та проведення іспитів
3.1. Здача іспитів та зарахування в аспірантуру проводиться у терміни, які

визначені Правилами прийому із врахуванням, за необхідності, вимог 
міжнародних договорів України та /або міжнародних програм обміну чи 
мобільності тощо.

3.3. 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 наказу Міністерства освіти і науки України "Деякі питання визнання в Україні 
іноземних документів про освіту" від 05 травня 2015 року № 504, зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059. Процедура 
визнання і встановлення еквівалентності Документа в Університеті здійснюється 
у відповідності Положення про комісію ТНТУ з визнання здобутих в освітніх 
установах ступенів вищої освіти та наукових ступенів

3.4. Перелік документів необхідних для вступу в аспірантуру і порядок їх 
подання:

а) заява на ім'я ректора університету;
б) документ про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додаток 

до нього;
в) документ   про    відсутність   ВІЛ-інфекції,   якщо    інше   не    передбачено 

міжнародними договорами України;
г) медичний  сертифікат  про  стан  здоров'я,  засвідчений  офіційним  органом 

охорони здоров'я країни, з якої прибуває іноземець, і виданий не пізніше ніж 
за 2 місяці до в'їзду в Україну;

д) страховий поліс з надання екстреної медичної допомоги (крім іноземців, які 
прибули з країн, з якими укладено угоди про безоплатне надання екстреної
медичної допомоги);

е) копію документа про народження;



є) 6 фотокарток розміром 6х4 см.
ж) оригінал та копію паспорта (документа, що посвідчує особу та громадянство)

з перекладом на українську мову.
3.5. Особи, які вступають до аспірантури або докторантури, додатково 

подають список опублікованих наукових праць із зазначенням місця друкування, 
засвідчені  керівником  навчального  закладу,  установи,  організації  за  місцем 
роботи або керівником проектної групи Університету за даною спеціальністю.

Аспіранти,  які  не  мають  опублікованих  праць,  подають  наукові  доповіді
(реферати) з обраної ними наукової спеціальності.

Зазначені в підпунктах "б", "г", "е" документи повинні бути засвідчені 
відповідно до законодавства країни їх  видачі та легалізовані в  установленому 
порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

3.6. Перелік документів, необхідних для вступу в докторантуру, крім 
необхідних для вступу в аспірантуру, повинен також включати:

а)  копію диплому доктора філософії;
б)  список опублікованих наукових праць і винаходів;
в) розгорнутий план  дисертації (монографії) або  детальний план  необхідних 

публікацій для формування тієї сукупності статей, на базі якої планується 
здобуття наукового ступеня доктора наук;

г)  характеристику вступника написану доктором наук, який є штатним науково- 
педагогічним або науковим працівником Університету, із згодою надати 
вступнику наукову консультацію в разі його вступу в докторантуру.
3.7.  Для  вступу в  докторантуру, не  менше  ніж  за  два  місяці до  початку 

вступних випробувань, вступник подає кафедрі, відділу, лабораторії чи іншому 
структурному підрозділу Університету, до якого він бажає прикріпитися в 
докторантурі розгорнуту пропозицію, в якій вказує план дослідницької роботи 
та/або об'єм наукової роботи, необхідної для підготовки результатів вже 
проведених досліджень до захисту. Протягом місяця з дня отримання документів 
від всіх вступників відповідний структурний підрозділ заслуховує їх наукові 
доповіді і шляхом голосування визначає можливість зарахування кожного 
вступника до докторантури.

3.8.  Прийом до  аспірантури та  докторантури здійснюється на  конкурсній 
основі незалежно від джерел фінансування навчання.

3.9. Вчена рада Університету в місячний строк розглядає висновки кафедри, 
відділу,  лабораторії  щодо  кожного  вступника  і  приймає  рішення  про  його
зарахування до докторантури та призначає докторанту наукового консультанта, 
який є доктором наук з відповідної спеціальності та має вчене звання професора і 
який працює штатним науково-педагогічним або науковим працівником 
університету.  Рішення  вченої  ради  затверджується  і  оформляється  наказом 
ректора університету.

4. Зарахування іноземців до аспірантури Університету
4.1.  Іноземці рекомендуються на  навчання  в  аспірантурі за  результатами

вступних випробувань на загальних підставах в межах ліцензованого обсягу.
4.2. До зарахування приймальною комісією рекомендуються тільки ті 

іноземці, які позитивно оцінені на іспитах та за результатами співбесіди.



Іноземці, які вступають на навчання, зараховуються до університету на 
підставі наказів про зарахування, що формуються в Єдиній Базі.

4.3. Іноземці, які прибувають в Україну для участі в програмах академічної 
мобільності або для здобуття вищої освіти за узгодженими між українським та 
іноземним вищими навчальними закладами освітніми програмами, приймаються 
на навчання з урахуванням відповідних договірних зобов’язань вищого 
навчального закладу.

4.4. Зарахування іноземців на місця, що фінансуються за кошти фізичних та 
юридичних осіб проводиться тільки після оплати за навчання.

4.5.  Оплата вноситься в національній валюті України (гривні) за 
установленим Нацбанком України офіційним курсом гривні до долара США на 
день здійснення оплати. Розмір оплати може змінюватися відповідно до  умов 
контракту.

4.6. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 
днів від дня їх початку, відраховуються з університету, про що видається 
відповідний наказ, який верифікується в Єдиній Базі.

5. Організація освітньо-наукового (наукового) процесу підготовки 
докторів філософії (докторів наук)

5.1.  Термін  навчання  в  аспірантурі очної,  вечірньої та  заочної форми  не
перевищує чотирьох років. До  терміну навчання в  аспірантурі не  враховують 
період хвороби (тривалістю понад один місяць), перебування у відпустці у зв'язку 
з вагітністю та пологами та доглядом за дитиною до досягнення нею трирічного 
віку, а також через інші поважні причини, передбачені законодавством України. 
Вчена  рада  університету оцінює  обставини,  через  які  аспірант  не  мав  змоги 
працювати над дисертацією, і продовжує термін навчання в аспірантурі 
(щонайбільше на один рік).

5.2.  Строк  перебування в  докторантурі Університету становить  два  роки. 
Враховуючи обсяг наукового доробку докторанта, вчена рада університету має 
право  прийняти  рішення  про  продовження  його  перебування  в  докторантурі 
понад  встановлений строк.  Продовжене перебування в  докторантурі не  може 
здійснюватися за рахунок коштів державного бюджету.

5.3. Робочим органом управління підготовки докторів філософії (докторів 
наук), призначений для організації поточної діяльності є відділ аспірантури, 
докторантури.

5.4. Рішенням вченої ради Університету аспіранту іноземцю може бути 
призначено два наукових керівники, один з яких може бути представником 
українського чи зарубіжного університету (наукової установи), якщо таке 
передбачено угодою між університетами з відповідним розподілом годин 
навчального навантаження та обов'язків між ними.

5.5. Навчально-методичне забезпечення освітньо-наукової складової 
підготовки аспірантів іноземців забезпечує випускова кафедра за даною 
спеціальністю (спеціалізацією).

5.6.  Наукова  складова  індивідуального  плану  підготовки  аспіранта  може
виконуватись на випусковій кафедрі, чи, за поданням керівника проектної групи, 
на   кафедрі,   де   працює   науковий   керівник   в   профільних   лабораторіях



Університету чи (частково) в інших українських та зарубіжних вищих навчальних 
закладах, наукових установах чи виробничих лабораторіях за умови наявності 
відповідних угод.

5.7. Графік та місце проведення досліджень при підготовці доктора наук, а 
також порядок атестації та захисту докторської дисертації регламентується 
індивідуальним планом наукової роботи докторанта.

5.8. Аспірант (докторант) має право на академічну мобільність, що 
реалізується відповідно до Положення про порядок реалізації права на академічну 
мобільність, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня
2015 р. № 579.

5.9. Аспірант (докторант) має право на щорічні канікули тривалістю до двох 
календарних місяців, які  включаються до  загального терміну навчання  у  разі 
зарахування на денну форму навчання та переривання навчання з поважних 
причин з подальшим його продовженням. Тривалість і кількість переривань 
навчання, а також поважність причин  визначаються вченою (науково-технічною) 
радою Університету.

5.10. Інші питання підготовки іноземців в аспірантурі (докторантурі) 
регламентуються Положенням про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня 
доктора філософії та доктора наук в аспірантурі та докторантурі Тернопільського 
національного технічного університету імені Івана Пулюя

5.11. Наукові керівники за умови успішного виконання іноземними 
аспірантами  індивідуальних  планів  та  захисту  дисертаційних  робіт  під  час
навчання в аспірантурі можуть бути премійовані з коштів спецфонду.

Дане Положення розглянуто на Вченій раді університету, протокол
№ 12 від 23 грудня 2016 р.

Проректор з наукової роботи                                               Р.М.Рогатинський 

Зав.відділом аспірантури, докторантури                            Г.І.Самогальська 

Гол.бухгалтер                                                                        Г.В.Марценко 

Організаційно-юридичний відділ                                        Н.Я.Стоцька


