
Додаток 1 до правил прийому до ДДМА

П равила прийому до аспірантури у ДДМ А

На навчання до ДДМА для здобуття ступеня доктора філософії за денною та заочною 
формами навчання приймаються особи, які здобули повну вищу освіту за наступними 
науковими спеціальностями:

01.04.07 -  Фізика твердого тіла
02.00.03 -  Органічна хімія
02.00.04 -  Фізична хімія
05.02.08 -  Технологія машинобудування
05.03.01 -  Процеси механічної обробки, верстати та інструменти
05.03.05 -  Процеси та машини обробки тиском
05.03.06 -  Зварювання та споріднені процеси і технології
05.05.05 -  Піднімально-транспортні машини
05.13.06 -  Інформаційні технології
05.13.07 -  Автоматизація процесів керування
05.16.01 -  Металознавство та термічна обробка металів
05.16.04 -  Ливарне виробництво
08.00.03 -  Економіка та управління національним господарством
08.00.04 -  Економіка та управління підприємствами
08.00.08 -  Гроші, фінанси і кредит
09.00.03 -  Соціальна філософія та філософія історії
1. Підготовка аспірантів здійснюється на підставі угод, укладених між ДДМА та 

вступниками (установами, організаціями та підприємствами, що направили їх на навчання).
2 . Термін навчання в аспірантурі за денною формою навчання не перевищує трьох 

років, за заочною формою навчання -  чотирьох років (таблиця 1).
3. Прийом проводиться за конкурсом щорічно в терміни, встановлені у розділі V 

пункт 5.5 ціх правил.
4. Вступники подають наступні документи:
• заява на ім'я ректора;
• 2 фотокартки (3x4);
• особовий листок з обліку кадрів (видається за місцем роботи або навчання

абітурієнта);
• автобіографія;
• копія 1, 2 , 11-ї стор. паспорта;
• копія диплома про закінчення вищого навчального закладу й наявність

кваліфікації спеціаліста або магістра та додаток до диплома (особи, які здобули освіту за 
кордоном, - копію нострифікованого диплома), засвідчені в установленому порядку;

• рекомендація до вступу у аспірантуру (витяг з протоколу засідання кафедри, 
лист організації);

• список опублікованих наукових праць та винаходів за встановленим зразком; 
вступники до аспірантури, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають 
наукові доповіді (реферати) з обраної ними наукової спеціальності;

• відгук наукового керівника на наукові праці або реферат з наукової
спеціальності;

• результати співбесіди з науковим керівником;
• посвідчення про складені кандидатські іспити (якщо вони складені);
• копія трудової книжки, засвідчена в установленому порядку;
• копія приписного посвідчення (військовий квиток);



Документи подаються у паперовій папці.
Паспорт, диплом, атестат, приписне посвідчення (військовий квиток) пред’являються 

вступником особисто.
5. До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які мають повну вищу 

освіту.
6. Для проведення прийому до аспірантури створюється приймальна комісія під 

керівництвом проректора з наукової роботи.
7. Члени приймальної комісії призначаються ректором з числа керівників кафедр, а 

також передбачуваних наукових керівників аспірантів.
8. Рішення про допуск до складання вступних іспитів до аспірантури виноситься 

приймальною комісією за результатами співбесіди, розгляду реферату та поданих наукових 
праць з урахуванням письмового висновку передбачуваного наукового керівника.

9. Приймальна комісія може відмовити вступнику у допуску до складання вступних 
іспитів до аспірантури у зв'язку з неподанням у встановлений термін усіх або окремих 
документів.

10. Вступники до аспірантури складають вступні іспити зі спеціальності (в обсязі 
навчальної програми для спеціаліста або магістра, яка відповідає обраній ними науковій 
спеціальності), із філософії та однієї з іноземних мов на вибір (англійської, німецької, 
французької) в обсязі навчальних програм для вищих навчальних закладів IV рівня 
акредитації, затверджених Міносвіти і науки України (таблиця 3).

11. Вступники, які на час вступу до аспірантури склали всі або декілька 
кандидатських іспитів, звільняються від відповідних вступних іспитів до аспірантури і їм 
зараховуються оцінки кандидатських іспитів.

12. Прийом вступних іспитів до аспірантури проводиться предметними комісіями, як 
правило, у кількості 3-5 осіб, які призначаються ректором і у складі яких повинні бути 
доктори та кандидати наук, а у складі предметної комісії з наукової спеціальності і 
передбачувані наукові керівники. У складі предметної комісії з іноземної мови можуть бути 
також доценти та висококваліфіковані викладачі, які не мають наукового ступеня і вченого 
звання.

13. Приймальна комісія приймає рішення щодо кожного вступника до аспірантури на 
підставі результатів вступних іспитів. У разі одержання однакових оцінок переважне право 
при зарахуванні до аспірантури мають вступники, які успішно закінчили магістратуру, 
склали всі або декілька кандидатських іспитів, а також мають наукові праці за відповідною 
науковою спеціальністю.

14. Про рішення приймальної комісії вступник повідомляється в п'ятиденний термін з 
дня прийняття рішення.

15. Зарахування до аспірантури проводиться наказом ректора та веріфікується у
ЄДБО.

16. Кожному аспіранту за рішенням Вченої ради при його зарахуванні наказом 
ректора призначається науковий керівник, який здійснює наукове керівництво роботою над 
дисертацією, контролює виконання затвердженого вченою радою індивідуального плану та 
несе особисту відповідальність за якісне написання аспірантом дисертації в строк.

17. Зарахування до докторантури, призначення наукового консультанта, 
затвердження теми дисертації здійснюється на підставі рішення Вченої ради і проводиться 
наказом ректора.

18. Вартість навчання в аспірантурі ДДМА наведена у таблицях 1-3:



Вартість навчання в аспірантурі у Донбаської державної машинобудівної академії
понад державне замовлення

Таблиця 1

Форма
навчання

Повний
курс Керівництво здійснює:

Вартість 
навчання по Вартість за повний 

курс, грнрокам, грн..
6500 22000,00

3 відривом від 
виробництва 

(денна)

Професор, доктор наук 7300

3 роки 8200
4200 15000,00Доцент, кандидат наук 5000
5800
5050

Професор, доктор наук 5850 25000,00
Без відриву 6650

від 4 роки 7450
виробництва 3500

(заочна) Доцент, кандидат наук 3800 16000,00
4150
4550

Вартість навчання здобувачів 
у Донбаській державній машинобудівній академії

Таблиця 2

Форма
навчання

Повний
курс Керівництво здійснює:

Вартість 
навчання по 
рокам, грн..

Вартість за повний 
курс, грн

Без відриву 
від

виробництва
(заочна)

4 роки

Професор, доктор наук

3100
15000,003500

3950
4450

Доцент, кандидат наук

1800
9500,002150

2550
3000

Вартість навчання за підготовку здобувачів для складання кандидатських іспитів
Таблиця З

Вид роботи Предмет Вартість наукових 
консультацій, грн..

Консультації для осіб, які 
планують навчатися у 

аспірантурі

Іноземна мова 1750,00
Філософія 1750,00

Прийом кандидатських 
іспитів

Спец предмет 430,00
Іноземна мова 305,00

Філософія 315,00


