
ПАМ’ЯТКА ВСТУПНИКА 2022! 

Вступ на ступінь ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ осіб, які здобули ступінь 

магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста 

 

Правила прийому, порядок подання та розгляду заяв в електронній 

формі у 2022 році розміщено на сайті ДДМА (http://www.dgma.donetsk.ua) у 

вкладці «Абітурієнту» – «Вступ до аспірантури».  

Початок прийому заяв та документів в сканованому вигляді 

розпочинається з 15 серпня 2022 року. 

Особи, які бажають вступити до аспірантури ДДМА на навчання для 

здобуття ступеня доктора філософії, подають в електронній формі наступні 

документи: 

✓ заяву про прийом до аспірантури на ім’я ректора; 

✓ копія документа (державного зразка) про раніше здобутий 

освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого 

здійснюється вступ, і додаток до нього. Якщо з об’єктивних причин 

документ про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень 

відсутній, може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» 

про його здобуття, зокрема без подання додатка до документа про здобутий 

освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень; 

✓ особовий листок з обліку кадрів; 

✓ автобіографію; 

✓ копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, 

передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний 

реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, 

посвідчують особу чи її спеціальний статус». У разі наявності ID-картки – 

витяг про місце проживання. 

✓ копію довідки про присвоєння індивідуального податкового 

номера; 

✓ рекомендацію до вступу в аспірантуру (витяг з протоколу 

засідання кафедри, лист організації); 

✓ список опублікованих наукових праць та винаходів;  

✓ копію трудової книжки, засвідчену в установленому порядку; 

✓ копія військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – 

військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників – 

посвідчення про приписку до призовних дільниць);  

✓ копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи 

(за наявності); 

✓ згоду на збір та обробку персональних даних; 

✓ декларацію про дотримання академічної доброчесності. 

Весь комплект документів вступник надсилає на електронну адресу 

відділу аспірантури aspirantura.dgma@gmail.com в сканованому вигляді з 

накладанням на відповідні файли кваліфікованого електронного підпису 

вступника. Заява про прийом до аспірантури на ім’я ректора, бланк особового 
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листка з обліку кадрів, бланк згоди на обробку персональних даних, 

декларація про дотримання академічної доброчесності розміщено на сайті 

ДДМА  у вкладці «Наука» –«Аспірантура» – «Шаблони документів» розділ 

«Документи для вступу»  (http://www.dgma.donetsk.ua/shabloni-dokumentiv-25-

10-21.html) . 

Закінчення прийому заяв та документів до 18 години 9 вересня 2022 

року. 

Для вступу на усі спеціальності за очною та заочною формами 

навчання зараховуються результати вступного випробування з іноземної мови,  

вступного випробування зі спеціальності та додаткового вступного 

випробування зі спеціальності (для осіб, які вступають до аспірантури з іншої 

галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра 

(спеціаліста)). 

Проведення вступних випробувань для всіх форм здобуття освіти з 10 

по 19 вересня 2022 року. 

Форма проведення вступних випробувань: 

• додаткове вступне випробування зі спеціальності проводиться у 

письмовій формі; 

• вступне випробування з англійської мови проводиться у формі 

тестування. 

• вступний випробування зі спеціальності проводиться у письмовій 

формі. 

Вступні випробування проводяться  із застосуванням системи 

дистанційного навчання MOODLE ДДМА (Платформа дистанційної освіти 

ДДМА (dgma.donetsk.ua)). Кожному вступнику після прийому документів 

через відділ аспірантури буде надано доступ до платформи дистанційного 

навчання.  

У відповідному дистанційному курсі в системі MOODLE ДДМА буде 

відкрито доступ до інформації для підготовки до вступних випробувань. 

В дні проведень вступних випробувань для вступника буде відкритий 

доступ до випробування: 

- термін відкриття доступу – з 9:00 до 21:00;  

- кількість дозволених спроб – 1 з обмеженням в часі в межах 

здійснюваної спроби – 3 астрономічні години. Тобто, вступник може 

розпочати екзамен не раніше 9:00 та не пізніше 18:00.  

Під час письмового випробування зі спеціальності вступник одержує 

комплексний білет, у якому він для відповідей обирає питання, котрі 

відносяться до його освітньо-наукової програми.  

Особи, які з поважних причин не змогли скласти вступні випробування 

у встановлені терміни, за узгодженням з відділом аспірантури та приймальною 

комісією можуть здати їх у іншу дату, але не пізніше 19 вересня 2022 року. 

Алгоритм дій під час написання вступного випробування:  

1) заходите на сайт платформи дистанційного навчання MOODLE 

ДДМА (Платформа дистанційної освіти ДДМА (dgma.donetsk.ua); 

2) вводите логін та пароль у графі «Вход»; 
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3) у верхній частині сторінки обираєте розділ «Мої курси» 

4) обираєте той розділ вступного випробування, який маєте складати у 

відповідний день («Додаткове вступне випробування зі 

спеціальності», «Англійська мова» або «Вступне випробування зі 

спеціальності»); 

5) натискаєте на кнопку «Почати спробу», робите фото вашого білету, 

починаєте відповідати письмово на питання. 

6) відповіді на екзаменаційний білет фотографуєте (або скануєте за 

можливості) та починаєте письмово відповідати на білет.  

Увага! У разі виникнення форс-мажорних обставин (вимкнули 

електроенергію) вступник повинен діяти наступним чином: на мобільному 

телефоні відкрити розпочатий екзамен, згідно алгоритму вище, та продовжити 

відповідати на питання. 

7) після того, як відповіді на питання готові, фотографуєте 

екзаменаційний листок, загружаєте  його у відповідний розділ. 

Результати вступних випробувань оцінюються членами предметних 

комісій за 200 бальною шкалою. Особи, які успішно здали додаткове 

випробування (набрали більше 100 балів), допускаються до конкурсних 

випробувань з англійської мови та спеціальності. Вага балів з випробувань з 

англійської мови та спеціальності є рівною.  

Оцінка за результатами випробування виставляється членами предметних 

комісій не пізніше наступного дня після складання вступного випробування. 

Результати проведених вступних випробувань оприлюднюються на 

офіційному веб-сайті ДДМА. 

Рейтинговий список вступників до аспірантури на освітню програму 

впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого. У разі 

одержання однакової кількості балів за результатами вступних випробувань 

переважне право при зарахуванні матимуть вступники, які мають наукові 

публікації, брали участь у конференціях, науково-дослідних проєктах, 

програмах академічної мобільності. Рейтингові списки формуються 

приймальною комісією та оприлюднюються у повному обсязі на веб-сайті 

ДДМА. 

Особи, які без поважних причин не прийняли участь у вступних 

випробуваннях у визначений розкладом час, та особи, знання яких було 

оцінено балами нижче встановленого мінімального рівня (нижче 100 балів), до 

участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не 

допускаються. 

Перескладання вступних випробування не допускається. 

За результатами проведення вступних випробувань до аспірантури 

приймальна комісія приймає рішення щодо кожного вступника.  

Рішення приймальної комісії про зарахування до аспірантури 

затверджується наказом ректора ДДМА, який оприлюднюється в 

установленому порядку.  

Оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше 12 години 20 

вересня 2022 року. 



Абітурієнти, які були рекомендовані для зарахування на навчання за 

державним замовленням або за кошти фізичних та юридичних осіб, мають 

особисто подати до відділу аспірантури до 24 вересня 2022 року наступні 

документи: 

✓ заяву про прийом до аспірантури на ім’я ректора; 

✓ роздруковану копію документа (державного зразка) про раніше 

здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі 

якого здійснюється вступ, і додаток до нього. Якщо з об’єктивних 

причин документ про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) 

рівень відсутній, може подаватись довідка державного підприємства 

«Інфоресурс» про його здобуття, зокрема без подання додатка до 

документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень; 

✓ особовий листок з обліку кадрів; 

✓ 2 фотокартки (3х4); 

✓ автобіографію; 

✓ роздруковану і особисто засвідчену копію документа (одного з 

документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про 

Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що 

підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її 

спеціальний статус». У разі наявності ID-картки – витяг про місце 

проживання. 

✓ копію довідки про присвоєння індивідуального податкового номера; 

✓ рекомендацію до вступу в аспірантуру (витяг з протоколу засідання 

кафедри, лист організації); 

✓ список опублікованих наукових праць та винаходів;  

✓ трудову книжку (для денної форми навчання); 

✓ копію трудової книжки, засвідчену в установленому порядку (для 

вечірньої та заочної форм навчання); 

✓ копія військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – 

військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників – 

посвідчення про приписку до призовних дільниць);  

✓ копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за 

наявності); 

✓ згоду на збір та обробку персональних даних; 

✓ декларацію про дотримання академічної доброчесності; 

Весь комплект документів подається в папці-швидкозшивачі, вкладеній у 

папку з зав’язками.  

Зарахування до аспірантури вступників всіх форм здобуття освіти 

відбувається не пізніше ніж 01 жовтня 2022 року, підписуються наказом 

ректора ДДМА, оприлюднюється на офіційному веб-сайті Приймальної 

комісії у розділі Вступ до аспірантури.  

Додаткову інформацію можна отримати у Відділі аспірантури ДДМА: 

+38 099 26 43 286 Водоп’янова Ганна Олександрівна  

e-mail: aspirantura.dgma@gmail.com 

Caйт: www.dgma.donetsk.uа 
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