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Додаток 9
до Правил прийому на навчання
до СумДПУ імені А.С. Макаренка у 2020 році
Правила прийому до аспірантури
Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка
у 2020 році
І. Загальні положення
1.1. Правила прийому розроблені відповідно до Закону України «Про
вищу освіту», Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора
філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установ),
Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2020 році, що
затверджені Наказом Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2019
року № 1285 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 02 грудня 2019 р.
№ 1192/34163, та Положення про аспірантуру та докторантуру Сумського
державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка.
1.2. Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії
здійснюється в аспірантурі Сумського державного педагогічного університету
імені А.С. Макаренка (СумДПУ імені А.С. Макаренка) за очною (денною,
вечірньою) та заочною формою навчання.
1.3. До аспірантури СумДПУ імені А.С. Макаренка приймаються
громадяни України, особи без громадянства, що постійно проживають на
території України на законних підставах, іноземці, які здобули ступінь магістра
(освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).
1.4. Особливості організації прийому іноземних громадян визначаються
загальноприйнятими законодавчими актами України.
1.5. Прийом до аспірантури проводиться на конкурсних умовах за
науковими спеціальностями:
Галузь знань
Спеціальність
01 Освіта/Педагогіка
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (за предметними
спеціалізаціями)
015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)
016 Спеціальна освіта
017 Фізична культура і спорт
02 Культура та мистецтво
025 Музичне мистецтво
03 Гуманітарні науки
035 Філологія
05 Соціальні та
051 Економіка
поведінкові науки
09 Біологія
091 Біологія
28 Публічне управління та 281 Публічне управління та адміністрування
адміністрування
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Термін навчання – 4 роки.
1.6.
Фінансування
підготовки
докторів
філософії
в
СумДПУ імені А. С. Макаренка здійснюється:
– за рахунок видатків державного бюджету (державне замовлення) та за
рахунок видатків місцевого бюджету (регіональне замовлення);
– за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту).
Підготовка в аспірантурі за заочною формою навчання здійснюється
тільки за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту).
Особа, яка раніше пройшла повний курс підготовки в аспірантурі за
державним замовленням і не захистила дисертацію, а також відраховані з неї
достроково має право на повторний вступ до аспірантури за державним
замовленням лише за умови відшкодування коштів, витрачених на її
підготовку, у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку.
ІІ. Організація прийому до аспірантури СумДПУ імені А. С. Макаренка
2.1.
Організацію
прийому
вступників
до
аспірантури
СумДПУ імені А. С. Макаренка здійснює Приймальна комісія, склад якої
затверджується наказом ректора СумДПУ імені А. С. Макаренка, який є її
головою. Приймальна комісія діє згідно з Положенням про приймальну комісію
СумДПУ імені А. С. Макаренка.
2.2. Ректор СумДПУ імені А. С. Макаренка забезпечує дотримання
законодавства України, в тому числі цих Правил прийому до аспірантури, а
також відкритість та прозорість роботи Приймальної комісії.
2.3. Рішення Приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є
підставою
для
видання
відповідного
наказу
ректором
СумДПУ імені А. С. Макаренка.
2.4. Усі питання, пов’язані з прийомом до аспірантури
СумДПУ імені А. С. Макаренка, вирішуються Приймальною комісією на її
засіданнях. Рішення Приймальної комісії оприлюднюються на офіційному вебсайті СумДПУ імені А.С. Макаренка http://sspu.edu.ua, як правило, в день
прийняття, але не пізніше дня, наступного після прийняття.
ІІІ. Порядок прийому документів
для вступу до аспірантури СумДПУ імені А.С. Макаренка
3.1. Прийом документів для вступу до аспірантури здійснює аспірантура
та докторантура. Порядок роботи аспірантури та докторантури на час
проведення вступної кампанії: з понеділка по п’ятницю з 09.00 до 17.00 (обідня
перерва – з 13.00 до 13.30).
3.2. Прийом документів на всі спеціальності за очною (денною та
вечірньою) формою навчання проводиться з 03 серпня до 14 серпня 2020 року.
Етапи вступної кампанії
Початок прийому заяв та документів
03 серпня 2020 року
Закінчення
прийому
заяв
та
14 серпня 2020 року
99

документів
Строки проведення вступних іспитів
Термін оприлюднення рейтингових
списків вступників
Термін зарахування вступників
Початок навчання в аспірантурі

21 серпня – 27 серпня 2020 року
28 серпня 2020 року
до 01 вересня 2020 року
01 вересня 2020 року

3.3. Прийом документів на всі спеціальності за заочною формою
навчання проводиться з 01 жовтня до 30 жовтня 2020 року.
Етапи вступної кампанії
Початок прийому заяв та документів
01 жовтня 2020 року
Закінчення
прийому
заяв
та
30 жовтня 2020 року
документів
Строки проведення вступних іспитів 04 листопада – 11 листопада 2020 року
Термін оприлюднення рейтингових
12 листопада 2020
списків вступників
Термін зарахування вступників
до 15 листопада 2020 року
Початок навчання в аспірантурі
15 листопада 2020 року
3.4. Вступники до аспірантури у встановленій термін подають на ім'я
ректора СумДПУ імені А. С. Макаренка такі документи:
1) заяву;
2) особовий листок з обліку кадрів з вклеєною фотокарткою, засвідчений
печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює;
3) копію диплома магістра (спеціаліста) з копією витягу із залікової
відомості (додатку до диплома). У разі зміни вступником прізвища додається
копія документу про зміну прізвища. Копії документів засвідчуються за
оригіналами приймальною комісією.
Особа, яка подає для вступу до аспірантури диплом, що виданий
іноземним вищим навчальним закладом, допускається до вступних
випробувань нарівні з іншими особами. Зарахування такого вступника
здійснюється в разі успішного складення ним вступних випробувань та
прийняття вченою радою Сумського державного педагогічного університету
імені А.С. Макаренка рішення про визнання його диплома.
4) медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086-о;
5) документ про визнання особи органами медико-соціальної експертизи
особою з інвалідністю (за потреби);
6) список опублікованих наукових праць і винаходів (за встановленим
зразком з визначенням фахових видань за обраною спеціальністю), засвідчений
завідувачем кафедри, на якій планується навчання, та вченим секретарем
університету, а також ксерокопії 2-3 статей, що опубліковані у фахових
виданнях.
Вступники, які не мають опублікованих наукових праць у фахових
виданнях з обраної спеціальності, подають реферат з цієї спеціальності
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обсягом 25-30 друкованих сторінок, оформлений згідно з вимогами, що
висуваються до магістерських робіт, та рецензію на реферат з оцінкою та
підписом рецензента – гаранта відповідної освітньо-наукової програми.
7) рекомендація Екзаменаційної комісії або витяг з протоколу засідання
вченої ради факультету (Інституту) щодо рекомендації до вступу в аспірантуру
(для випускників вищого навчального закладу 2020 року);
8) письмовий висновок щодо наукових та фахових компетентностей
вступника до аспірантури, складений гарантом відповідної освітньо-наукової
програми і доктором (кандидатом) наук з відповідної спеціальності, який є
штатним науково-педагогічним працівником СумДПУ імені А.С. Макаренка і
дає згоду бути науковим керівником у разі зарахування вступника до
аспірантури.
9) посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності
складених кандидатських іспитів);
10) засвідчену копію трудової книжки (в разі її наявності);
11) копія паспорта;
12) копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
13) 3 фотокартки 3х4 см.
Документи подаються у паперовому швидкозшивачі.
Паспорт та диплом про вищу освіту подаються вступниками особисто.
Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.
3.5. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і
приймає рішення про допуск до складання вступних іспитів до аспірантури
протягом двох робочих днів після закінчення терміну прийому документів.
3.6. Приймальна комісія може відмовити абітурієнту в допуску до
проходження вступних випробувань до аспірантури виключно у зв’язку з
неподанням у встановлений термін повного пакету документів, визначених
Правилами прийому.
3.7. Оприлюднення списку осіб, які допущені до складання вступних
іспитів, здійснюється на веб-сайті СумДПУ імені А.С. Макаренка.
ІV. Особливості прийому до аспірантури СумДПУ імені А.С. Макаренка
4.1. Вступні випробування до аспірантури складаються з:
– вступного іспиту зі спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти
магістра з відповідної спеціальності);
– вступного іспиту з іноземної мови (англійська, німецька, французька) в
обсязі, який відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної
освіти.
4.2. Вступні випробування для осіб з особливими освітніми потребами
проводяться з урахуванням особливих освітніх потреб, зазначених у заяві
вступника, та рекомендації медико-соціальної експертизи.
4.3. Програми вступних іспитів до аспірантури розробляються і
затверджуються до початку прийому документів і оприлюднюються на вебсайті СумДПУ імені А. С. Макаренка та у відділі аспірантури та докторантури.
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4.4. Вступники до аспірантури подають (за наявності):
– сертифікат міжнародного зразка з іноземної мови за професійним
спрямуванням, що підтверджує рівні В2 – С2 (за період не більше трьох років
до моменту вступу);
– диплом переможця та призера всеукраїнської студентської олімпіади МОН
України з фаху (диплом отриманий під час навчання в магістратурі);
– диплом переможця та призера конкурсу наукових студентських робіт МОН
України з фаху (диплом отриманий під час навчання в магістратурі).
4.5. Знання та вміння, продемонстровані вступниками до аспірантури на
кожному з вступних випробувань, оцінюватимуться за 100 бальною шкалою.
Вступники, які наберуть на вступному іспиті менш як 60 балів,
позбавлятимуться права участі в наступному випробуванні та в конкурсі.
4.6. Результати вступних випробувань до аспірантури дійсні для вступу
до Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка
протягом одного календарного року.
4.7. Наказ про проведення вступних іспитів видається ректором на
підставі рішення приймальної комісії, інформація про дату, місце та час
проведення
вступних
іспитів
оприлюднюється
на
веб-сайті
СумДПУ імені А. С. Макаренка. З розкладом вступних іспитів вступники до
аспірантури ознайомлюються самостійно через веб-сайт СумПДУ імені
А. С. Макаренка або на дошці оголошень відділу аспірантури та докторантури.
4.8. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні іспити у
визначений розкладом час, а також особи, які забрали документи після дати
закінчення прийому документів, до складання наступних вступних іспитів та
участі у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних
іспитів не проводиться.
4.9. Апеляції на результати вступних іспитів подаються у день
проведення іспиту або не пізніше наступного робочого дня після оголошення
оцінки вступного іспиту та розглядаються апеляційною комісією СумДПУ
імені А.С. Макаренка не пізніше наступного робочого дня після їх подання.
Склад та порядок роботи апеляційної комісії затверджуються наказом ректора.
4.10. Вступні випробування до аспірантури проводяться предметними
комісіями у кількості 3-5 осіб, які призначаються ректором СумДПУ імені
А. С. Макаренка, і до складу яких включаються доктори філософії та доктори
наук, які здійснюють наукові дослідження за відповідною спеціальністю та
відповідають за виконання певної освітньо-наукової програми.
До складу предметної комісії з іноземної мови можуть включатися також
штатні співробітники СумДПУ імені А.С. Макаренка, які не мають наукового
ступеня і вченого звання, але вільно володіють відповідною іноземною мовою і
за рішенням вченої ради можуть кваліфіковано оцінити рівень знання
відповідної мови вступником.
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V. Організація і проведення конкурсу
5.1. Для конкурсного відбору осіб, які вступають на навчання для
здобуття ступеня доктора філософії, конкурсний бал (КБ) обчислюється за
формулою:
КБ = С + 0,8×ІМ + ДБ, де:
С – результат вступного іспиту зі спеціальності (за 100-бальною шкалою).
ІМ – результат вступного іспиту з іноземної мови (за 100-бальною шкалою) або
бали за міжнародний сертифікат з іноземної мови, що підтверджує рівні В2 –
С2 (100 балів за сертифікат), або оцінка за кандидатський іспит з іноземної
мови (замість вступного іспиту з іноземної мови).
Застосовується такий порядок переведення оцінок за кандидатський іспит з
іноземної мови у 100-бальну шкалу:
Оцінка у 4-бальній шкалі
Відмінно (5)
Добре (4)
Задовільно (3)

Оцінка у 100-бальній шкалі
95
82
67

ДБ – додаткові бали за навчальні та наукові досягнення.
Додаткові бали за навчальні та наукові досягнення
Навчальні та наукові досягнення

Код

Кількість балів

Диплом переможця та призера
всеукраїнської студентської олімпіади
МОН України з фаху*
Диплом переможця та призера конкурсу
наукових студентських робіт МОН
України з фаху*
Наукова стаття у вітчизняному фаховому
виданні за обраною спеціальністю **
Наукова стаття у виданні, яке входить до
міжнародних наукометричних баз
(Scopus, Web of Science) за обраною
спеціальністю **
Наукова стаття у виданні, яке входить до
міжнародних наукометричних баз
(Copernicus) за обраною спеціальністю **
Одноосібна монографія або розділ у
колективній монографії, що

ДБ 1

ДБ 3

перше місце – 5
друге місце – 4
третє місце – 3
перше місце – 5
друге місце – 4
третє місце – 3
3 (кожна стаття)

ДБ 4

5 (кожна стаття)

ДБ 5

4 (кожна стаття)

ДБ 6

3
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ДБ 2

рекомендована до друку вченою радою
ВНЗ**
Участь у науковій міжнародній чи
всеукраїнській конференції за обраною
спеціальністю (за умови опублікування
тез доповіді)**
Патент або авторське свідоцтво**
Диплом магістра (спеціаліста) з відзнакою

ДБ 7

1 (кожна теза)

ДБ 8
ДБ 9

3
3

* диплом, отриманий під час навчання в магістратурі;
** за період не більше трьох років до моменту вступу
(в сумі не більше як 15 балів за публікації та участь у конференціях).
5.2. За результатами проведення вступних випробувань до аспірантури
приймальна комісія приймає рішення щодо кожного вступника. Особи, які
успішно витримали вступні випробування, зараховуються за конкурсом
відповідно до кількості набраних балів за конкурсним показником.
5.3. У разі одержання однакової кількості балів переважне право при
зарахуванні до аспірантури матимуть вступники:
1) які успішно закінчили магістратуру та отримали диплом магістра з
відзнакою з фаху, за яким вступають до аспірантури;
2) мають наукові публікації, брали участь в олімпіадах, конкурсах,
конференціях;
3) рекомендовані до вступу в аспірантуру Екзаменаційною комісією або
Вченою радою факультету/інституту;
4) викладачі та співробітники Сумського державного педагогічного
університету імені А.С. Макаренка.
5.4. Не допускається вступ поза конкурсом для здобуття ступеня доктор
філософії.
5.5. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування
вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальної
комісії СумДПУ імені А.С. Макаренка.
Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування також
розміщується на веб-сайті СумДПУ імені А.С. Макаренка.
Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись
повідомлення засобами електронного та мобільного зв'язку.
5.6. Особи, які за результатами конкурсного відбору не можуть бути
зараховані до аспірантури за рахунок державного замовлення та виявили
бажання бути зарахованими до аспірантури на умовах контракту, подають до
приймальної комісії відповідну заяву.
5.7. Контракт із замовником щодо навчання за кошти фізичних та
юридичних осіб укладається після видання наказу про зарахування. Оплата за
навчання здійснюється згідно з контрактом, що укладений сторонами.
5.8. Зарахування до аспірантури проводиться наказом ректора
СумДПУ імені А. С. Макаренка на підставі рішення приймальної комісії.
Про зарахування до аспірантури або про відмову в зарахуванні до
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аспірантури вступнику повідомляється в дводенний строк з дня прийняття
приймальною комісією відповідного рішення.
5.9. Кожному аспіранту одночасно з його зарахуванням відповідним
наказом ректора призначається науковий керівник, який здійснює наукове
керівництво роботою аспіранта над дисертацією, контролює виконання
індивідуального плану та несе особисту відповідальність за якісну підготовку
аспірантом дисертаційного дослідження.
VІ. Зарахування до аспірантури на звільнені місця
протягом перших днів навчання та зберігання робіт вступників
6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом
10
днів
від
дня
їх
початку,
відраховуються
з
аспірантури
СумДПУ імені А. С. Макаренка, про що видається відповідний наказ.
Зарахування на місця відрахованих аспірантів відбувається протягом
наступних п’яти робочих днів з числа тих абітурієнтів, хто не пройшов за
конкурсом.
6.2. Роботи вступників, виконані ними на вступних іспитах, які не
прийняті на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються,
про що складається акт.
VІІ. Забезпечення відкритості та прозорості
при проведенні прийому до вищих навчальних закладів
7.1. Вищий навчальний заклад зобов’язаний створити умови для
ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності,
витягами з наказів Міністерства освіти і науки України про відкриття
спеціальностей в аспірантурі СумДПУ імені А.С. Макаренка. Правила прийому,
відомості про обсяги підготовки науково-педагогічних кадрів через аспірантуру
за рахунок бюджетного фінансування за кожною спеціальністю, у тому числі
про кількість місць, що виділені для цільового прийому, повинні
оприлюднюватися на інформаційних стендах Приймальної комісії і на
офіційному веб-сайті вищого навчального закладу не пізніше другого робочого
дня, наступного після отримання відповідних відомостей.
7.2. Голова Приймальної комісії, як правило, оголошує про засідання
комісії не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках – не
пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом
порядку денного засідання оприлюднюється на офіційному веб-сайті СумДПУ
імені А.С. Макаренка.
7.3. Подання вступником недостовірних персональних даних,
недостовірних відомостей про здобуту раніше освіту, про участь в
студентських олімпіадах та конкурсах є підставою для відрахування аспіранта.
7.4. Інформування громадськості про кількість місць, що фінансуються за
кошти державного бюджету, вартість навчання за спеціальностями,
рекомендування до зарахування та зарахування до аспірантури здійснюється на
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офіційному веб-сайті СумДПУ імені А.С. Макаренка.
VІІІ. Особливості прийому та навчання в аспірантурі іноземців
та осіб без громадянства
8.1. Навчання в аспірантурі 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»,
Указом Президента України від 03 червня 1994 року № 271 «Про заходи щодо
розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними
областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями
республіки Молдова», постановою Кабінету Міністрів України від11 вересня
2013 року № 684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без
громадянства», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада
2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання(стажування)
іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції
України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536, у редакції наказів
Міністерства освіти і науки України від 11 грудня 2015 року № 1272 та від 11
серпня 2017 року № 1167.
8.2. Підготовка іноземних громадян та осіб без громадянства
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 юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту).
8.3. Зарахування іноземців на навчання за кошти фізичних та/або
юридичних осіб здійснюється упродовж року.
8.4. Вступники до аспірантури подають на ім'я ректора
СумДПУ імені А. С. Макаренка такі документи:
1) заяву;
2)оригінал та копію диплома магістра (спеціаліста);
3) оригінал та копію додатка до диплома магістра (за наявності);
4) оригінал та копію документа, в якому міститься інформація про зміст
навчальної програми за попереднім ступенем (рівнем) вищої освіти, отримані
кредити, тривалість навчання та успішність з навчальних дисциплін (за
наявності);
5) копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу
без громадянства;
6) посвідчення закордонного українця (за наявності);
7) поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними
договорами України;
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8) 4 фотокартки розміром 30 х 40 мм;
9) дослідницьку пропозицію з обраної наукової спеціальності або завірений за
місцем подання список опублікованих наукових праць і винаходів українською
або російською мовою (засвідчується вченим секретарем університету та
передбачуваним науковим керівником).
Документи, що зазначені в пунктах 2,3,4,5 мають бути перекладені
українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.
8.5. Вступними випробуваннями до аспірантури для іноземців є:
– іспит зі спеціальності (в обсязі навчальної програми освітнього рівня
магістра відповідної спеціальності);
– іспит з української мови.
8.6. Вступні іспити з іноземцями проводяться протягом тижня з моменту
подання документів.
8.7. Іноземці та особи без громадянства, які вступають на навчання за
заочною формою і перебувають у терміни подачі документів за межами
України, можуть надати документи до вступу в аспірантуру через фірмупосередника або надіслати за допомогою електронної пошти у вигляді
сканованих копій з подальшим наданням оригіналів. Відповідно, вступні іспити
можуть бути проведені в режимі on-line.
8.8. Наказ про зарахування іноземців на навчання видається ректором
СумДПУ на підставі рішення приймальної комісії та формується в ЄДЕБО
протягом п’яти днів після проведення вступних іспитів.
8.9. Документи про освіту зарахованих на навчання іноземців, що видані
навчальними закладами інших держав, проходять процедуру визнання в
Україні відповідно до законодавства протягом одного календарного року з
моменту зарахування.
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Додаток 10
до Правил прийому на навчання
до СумДПУ імені А.С. Макаренка у 2020 році
Правила прийому до докторантури
Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка
у 2020 році
І. Загальні положення
1.1. Правила прийому розроблені відповідно до Закону України «Про
вищу освіту», Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора
філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установ) та
Положення про аспірантуру та докторантуру Сумського державного
педагогічного університету імені А.С. Макаренка.
1.2. Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук
здійснюється в докторантурі Сумського державного педагогічного університету
імені А.С. Макаренка (СумДПУ імені А.С. Макаренка) за очною (денною)
формою навчання.
1.3. До докторантури приймаються особи, які мають ступінь доктора
філософії (кандидата наук), наукові здобутки та опубліковані праці з обраної
спеціальності (зокрема публікації в міжнародних реферованих журналах,
індексованих в наукометричних базах, згідно з вимогами до рівня наукової
кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені) і які мають наукові
результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації,
монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.
1.4. Прийом до докторантури проводиться на конкурсних умовах за
науковими спеціальностями:
Галузь знань
01 Освіта/Педагогіка

Спеціальність
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (за предметними
спеціалізаціями)
015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

02 Культура та мистецтво

025 Музичне мистецтво

Термін навчання – 2 роки.
1.5. Підготовка в докторантурі здійснюється:
- за рахунок видатків державного бюджету (державне замовлення) та за
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рахунок видатків місцевого бюджету (регіональне замовлення);
- за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту, зокрема
за кошти грантів, які отримав Університет на проведення наукових досліджень,
за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора
філософії або доктора наук).
ІІ. Порядок прийому документів та зарахування на навчання
до докторантури СумДПУ імені А.С. Макаренка
2.1. Прийом документів для вступу до докторантури здійснює
аспірантура та докторантура.
2.2. Прийом документів на всі спеціальності проводиться з 03 серпня до
21 серпня 2020 року.
Етапи вступної кампанії
Початок прийому заяв та документів
Закінчення
прийому
заяв
та
документів
Слухання
наукових
доповідей
вступників на засіданні відповідної
кафедри та засідання вченої ради
університету
Термін оприлюднення рейтингових
списків вступників
Термін зарахування вступників
Початок навчання в докторантурі

03 серпня 2020 року
21 серпня 2020 року
25 серпня – 28 вересня 2020 року

28 вересня 2020 року
до 01 жовтня 2020 року
01 жовтня 2020 року

2.3. Вступники до докторантури у встановленій термін подають на ім'я
ректора СумДПУ імені А.С. Макаренка такі документи:
1) заяву;
2) особовий листок з обліку кадрів з вклеєною фотокарткою, засвідчений
печаткою тієї установи, в якій вступник до докторантури навчається або
працює;
3) список опублікованих наукових праць і винаходів за проблемою
наукового дослідження (за встановленим зразком з визначенням фахових
видань), засвідчений завідувачем кафедри, на якій планується навчання, та
вченим секретарем університету;
4) копію диплома про закінчення вищого навчального закладу;
5) копію диплома про присудження наукового ступеня доктора філософії
(кандидата наук).
Особа, яка подає для вступу до докторантури диплом, що виданий
іноземним вищим навчальним закладом, допускається до вступу нарівні з
іншими вступниками. У разі позитивного рішення вченої ради СумДПУ імені
А.С. Макаренка щодо зарахування такого вступника в докторантуру вчена рада
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одночасно приймає рішення про визнання його диплома. У разі відмови вчена
рада надає вступнику обґрунтоване пояснення причин такої відмови.
6) копію атестата про присвоєння вченого звання доцента (професора,
старшого дослідника, старшого наукового співробітника) (за наявності);
7) розгорнуту пропозицію, в якій міститься план дослідницької роботи та
інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів
проведених досліджень до захисту;
8) письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену
доктором наук, який є штатним науково-педагогічним працівником СумДПУ
імені А.С. Макаренка, зі згодою бути науковим консультантом у разі
зарахування вступника до докторантури;
9) засвідчену копію трудової книжки;
10) копія паспорта;
11) копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
12) 2 фотокартки 3х4 см.
Документи подаються у паперовому швидкозшивачі.
Паспорт, диплом про вищу освіту, диплом про присудження наукового
ступеня доктора філософії (кандидата наук), атестат про присвоєння вченого
звання доцента (професора), старшого дослідника (старшого наукового
співробітника) подаються вступниками особисто.
У разі зміни вступником прізвища додається копія документу про зміну
прізвища.
Копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією.
Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.
2.4. Приймальна комісія може відмовити вступнику у допуску до
співбесіди до докторантури у зв’язку з неподанням у встановлений термін всіх
або окремих документів.
2.5. Протягом місяця з дня надходження документів від усіх вступників
кафедра, на якій планується навчання, заслуховує їх наукові доповіді і шляхом
голосування визначає можливість зарахування кожного вступника до
докторантури та подає висновки на розгляд вченої ради СумДПУ імені
А.С. Макаренка.
2.6. Вчена рада СумДПУ імені А.С. Макаренка в місячний строк
розглядає висновки кафедри щодо кожного вступника і приймає рішення про
його зарахування до докторантури та відповідно до наданої характеристики
наукової діяльності вступника призначає докторанту наукового консультанта з
числа
штатних
науково-педагогічних
працівників
СумДПУ
імені
А.С. Макаренка зі ступенем доктора наук з відповідної спеціальності.
2.7. Офіційним повідомленням про прийняття рішень вченої ради щодо
зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах
приймальної комісії СумДПУ імені А.С. Макаренка.
Рішення вченої ради щодо зарахування також розміщується на веб-сайті
СумДПУ імені А.С. Макаренка.
Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись
повідомлення засобами електронного та мобільного зв'язку.
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2.8. Рішення вченої ради затверджується і оформляється наказом ректора.
2.9. Особи, які за результатами конкурсного відбору не можуть бути
зараховані до докторантури за рахунок державного замовлення та виявили
бажання бути зарахованими до докторантури на умовах контракту, подають до
приймальної комісії відповідну заяву.
2.10. Контракт із замовником щодо навчання за кошти фізичних та
юридичних осіб укладається після видання наказу про зарахування. Оплата за
навчання здійснюється згідно з контрактом, що укладений сторонами.
ІІІ. Забезпечення відкритості та прозорості
при проведенні прийому до вищих навчальних закладів
3.1. Вищий навчальний заклад зобов’язаний створити умови для
ознайомлення вступників з інформацією про державне замовлення на
підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук. Правила прийому,
відомості про обсяги підготовки науково-педагогічних кадрів через
докторантуру за рахунок бюджетного фінансування за кожною спеціальністю
повинні оприлюднюватися на інформаційних стендах Приймальної комісії і на
офіційному веб-сайті вищого навчального закладу не пізніше другого робочого
дня, наступного після отримання відповідних відомостей.
3.2. Інформування громадськості про кількість місць, що фінансуються за
кошти державного бюджету, вартість навчання за спеціальностями,
рекомендування до зарахування та зарахування до докторантури здійснюється
на офіційному веб-сайті СумДПУ імені А. С. Макаренка.
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Додаток 11
до Правил прийому на навчання
до СумДПУ імені А. С. Макаренка
в 2020 році
ТАБЛИЦЯ
переведення результатів вступного іспиту з іноземної мови
за 100 бальною шкалою у шкалу 100-200 балів
для вступу осіб, які здобули ступінь магістра (ОКР спеціаліста),
на навчання для здобуття ступеня магістра
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

100
105
108
111
114
117
119
121
123
126
129
132
135
138
141
143
145
147
149
151
153
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155
157
159
161
163
165
167
170
173
176
178
180
182
184
186
188
190
193
196
200

Додаток 12
до Правил прийому на навчання
до СумДПУ імені А. С. Макаренка
в 2020 році
ТАБЛИЦЯ
переведення результатів єдиного вступного іспиту з іноземної мови за
шкалою 100-200 балів у 100 бальну шкалу
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170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
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183
184
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Додаток 13
до Правил прийому на навчання
до СумДПУ імені А.С. Макаренка в 2020 році

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Зріст
Вага
VOD
VOSА\Т

Медична документація
Форма первинної облікової документації № 086-1

Довідка
Студента______________________________ про результати обов’язкового
медичного профілактичного огляду
1. Прізвище, ім’я, по батькові________________________________________________________
2. Місце проживання, телефон________________________________________________________
3. Дата народження____________________ 4.Стать Ч
Ж
5. Найменування навчального закладу______________________
Група__________________
6. Дата проведення обов’язкового медичного профілактичного огляду______________________
7. ФОГК______________________________________
8. Висновок( вказується діагноз згідно МКХ 10)
____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
9. Група для занять фізичною культурою(основна, підготовча, звільнений)
___________________________________________________________________________________
10. Рекомендації____________________________________________________________________
Дата заповнення довідки _____________

Підпис лікаря__________________
(печатка)

М.П

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Код форми
Код закладу
Міністерство охорони здоров’я України
Найменування закладу

за ЗКУД
за ЗКПО

М Е Д И Ч Н А Д О К У М Е Н Т А Ц І Я
ФОРМ
0
8
6
/
о
А №
Затверджена наказом МОЗ України
№
2
7.
1
2.
9
9
р.
3
0 2

МЕДИЧНА ДОВІДКА
(лікарський професійно-консультативний висновок)
заповнюється на абітурієнтів, які поступають у вищі учбові заклади, технікуми, середні спеціальні
учбові заклади, професійно-технічні, технічні училища; на підлітків, які поступають на роботу
від “ ____” _________________ _____ р.
1. Видана ___________________________________________________________________________________________________________________________
(найменування і адреса закладу, що видав довідку)

____________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Найменування учбового закладу, роботи, куди подається довідка __________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Прізвище, ім’я, по батькові __________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Стать ч.- 1 ж.- 2

5. Дата народження

(число, місяць, рік)

6. Адреса місця проживання _____________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
7. Перенесені захворювання _____________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
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8.

9.
10.

11.
12.

стор. 2 ф. № 086/0
Об’єктивні дані і стан здоров’я на момент обстеження: ________________________________________________________________________________
терапевт _______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
хірург_________________________________________________________________________________________________________________________
невропатолог___________________________________________________________________________________________________________________
окуліст_________________________________________________________________________________________________________________________
отоларинголог__________________________________________________________________________________________________________________
інші спеціалісти ________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Дані рентгенівського (флюорографічного) обстеження ________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Дані лабораторних досліджень ____________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Запобігаючі щеплення (вказати дату) _______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Лікарський висновок про професійну придатність ____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________

Підпис особи, яка заповнила довідку____________________________________________________________________________
Підпис головного лікаря лікувально-профілактичного закладу ____________________________________________________
Місце печатки

ПРИМІТКА: висновок про професійну придатність видається згідно з переліком методичних вказівок по
медичному відбору осіб, які поступають у вищі учбові заклади і середні спеціальні учбові заклади
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Додаток 14
до Правил прийому на навчання
до СумДПУ імені А. С. Макаренка
в 2020 році
ТАБЛИЦЯ
переведення середнього балу документу про освіту
з 5 бальної шкали оцінювання у 100 бальну шкалу
середній бал
за національною
шкалою
3,0
3,1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4.0

середній бал
за 100 бальною
шкалою
60
61,5
63.0
64.5
66.0
67.5
69.0
70.5
72.0
73.5
75.0

середній бал
за національною
шкалою
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5.0
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середній бал
за 100 бальною
шкалою
77.5
80.0
82.5
85.0
87.5
90.0
92.5
95.0
97.5
100

Додаток 15
до Правил прийому на навчання
до СумДПУ імені А. С. Макаренка
в 2020 році
Перелік спеціальностей
Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка
за яким здійснюється підготовка іноземців та осіб без громадянства
у 2020-2021 році
Перший (бакалаврський) рівень
Спеціальність

012 Дошкільна освіта
013 Початкова освіта
014 Середня освіта (Фізична культура)
014 Середня освіта (Музичне мистецтво)
014 Середня освіта (Образотворче мистецтво)
014 Середня освіта (Історія)
014 Середня освіта (Мова і література (Російська мова))
014 Середня освіта (Мова і література (Англійська мова))
014 Середня освіта (Хімія)
014 Середня освіта (Біологія і здоров'я людини)
014 Середня освіта (Географія)
014 Середня освіта (Математика)
014 Середня освіта (Фізика)
014 Середня освіта (Інформатика)
015 Спеціальна освіта
017 Фізична культура і спорт
231 Соціальна робота
232 Соціальне забезпечення
028 Менеджмент соціокультурної діяльності
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво,
реставрація
024 Хореографія
025 Музичне мистецтво
122 Комп’ютерні науки
227 Фізична терапія, ерготерапія
242 Туризм
091 Біологія
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Предмет, з якого
проводиться вступний
іспит
Біологія
Біологія
Біологія
Творчий конкурс
Творчий конкурс
Географія
Англійська мова
Англійська мова
Хімія
Біологія
Географія
Математика
Математика
Математика
Біологія
Творчий конкурс
Біологія
Біологія
Математика
Творчий конкурс
Творчий конкурс
Творчий конкурс
Математика
Біологія
Географія
Біологія

Другий (магістерський) рівень
Спеціальність

012 Дошкільна освіта
013 Початкова освіта
014 Середня освіта (Фізична культура)
014 Середня освіта (Історія)
014 Середня освіта (Мова і література (Російська мова))
014 Середня освіта (Мова і література (Англійська мова))
014 Середня освіта (Мова і література (Німецька мова))
014 Середня освіта (Хімія)
014 Середня освіта (Біологія і здоров'я людини)
014 Середня освіта (Географія)
014 Середня освіта (Математика)
014 Середня освіта (Фізика)
014 Середня освіта (Інформатика)
015 Спеціальна освіта
017 Фізична культура і спорт
051 Економіка
073 Менеджмент
231 Соціальна робота
028 Менеджмент соціокультурної діяльності

033 Філософія
281 Публічне управління та адміністрування
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво,
реставрація
024 Хореографія
025 Музичне мистецтво
034 Культурологія
227 Фізична терапія, ерготерапія
242 Туризм
091 Біологія
106 Географія
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Предмет, з якого
проводиться вступний
іспит
Педагогіка і методика
дошкільної освіти
Педагогіка і методика
початкової освіти
Теорія і методика фізичного
виховання
Історія
Російська мова
Англійська мова
Німецька мова
Хімія
Біологія
Географія
Математика
Фізика
Інформатика
Логопедія
Теорія і методика
спортивного тренування
Економіка підприємств
Основи менеджменту
Теорії і технології соціальної
роботи
Теорії і технології
менеджменту
соціокультурної діяльності
Філософія
Державне та регіональне
управління
Образотворче мистецтво
Хореографія
Музичне мистецтво
Культурологія
Фізична терапія
Організація туризму
Біологія
Географія

