Додаток 7
до Правил прийому до ХДАК
у 2018 році
ПРАВИЛА
прийому до аспірантури
Харківської державної академії культури у 2018 році

1. До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які мають
вищу освіту (диплом спеціаліста або магістра).
Фінансування підготовки докторів філософії здійснюється:
денна форма навчання – за рахунок видатків державного бюджету (за
державним замовленням) та за кошти фізичних та юридичних осіб;
заочна форма навчання – за кошти фізичних та юридичних осіб
за такими науковими спеціальностями:
шифр

спеціальність

231

Соціальна робота

034

Культурологія

029

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

025

Музичне мистецтво

2. Вступники до аспірантури особисто подають заяву в паперовій формі
до приймальної комісії ХДАК.
Під час подання заяви в паперовій формі вступник особисто пред’являє
оригінали:
документа, що посвідчує особу та громадянство;
ідентифікаційного коду;
військового

квитка

або

посвідчення

про

приписку

–

для

військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь
(освітньо-кваліфікаційний рівень) і додаток до нього;

свідоцтва про зміну прізвища (у разі зміни вступником прізвища).

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
копію ідентифікаційного коду;
копію військового квитка або посвідчення про приписку до призовної
дільниці

—

для

військовозобов’язаних

(крім

випадків,

передбачених

законодавством);
копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній
(освітньо-кваліфікаційний) рівень і копію додатка до нього;
копію свідоцтва про зміну прізвища (у разі зміни вступником прізвища);
особовий листок з обліку кадрів, завірений за місцем роботи, з
обов’язковим зазначенням індексу поштового відділення, домашньої адреси і
контактних телефонів (службового та домашнього);
автобіографію;
копію трудової книжки (завірена за місцем роботи);
витяг з протоколу засідання вченої ради ЗВО про рекомендацію до
аспірантури (випускникам 2018 р.);
список наукових публікацій;
реферат, або публікації за обраною спеціальністю;
чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
швидкозшивач, 2 конверти.
3. Прийом заяв і документів до аспірантури ХДАК здійснюється з 1 по
11 серпня 2018 року. Вступні випробування проводяться з 15 серпня 2018 року,
зарахування – до 15 вересня 2018 року.
4. Приймальна комісія розглядає документи та приймає рішення про
допуск до складання вступних іспитів.
Приймальна комісія може відмовити вступнику у допуску до складання
вступних іспитів до аспірантури у зв'язку з неподанням у встановлений термін

всіх або окремих документів, названих у пункті 4 цих Правил, або поданням їх
після закінчення встановленого терміну.
5. Вступники до аспірантури складають вступні іспити зі спеціальності,
яка відповідає обраній ними науковій спеціальності та однієї з іноземних мов
на вибір (англійської, німецької, французької або іспанської).
Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови,
дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing
System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment, звільняється
від складання вступного іспиту з іноземної мови. При визначенні результатів
конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного
випробування з іноземної мови з найвищим балом.
6. Вступні випробування оцінюються за 4-х бальною системою.
7. Прийом вступних іспитів до аспірантури здійснюється предметними
комісіями, які призначаються наказом ректора ХДАК.
8. На підставі результатів вступних іспитів до аспірантури формується
рейтинг претендентів на зарахування на місця за рахунок коштів державного
бюджету та за кошти фізичних та юридичних осіб.
У разі одержання однакових оцінок переважне право при зарахуванні до
аспірантури мають вступники, рекомендовані до вступу до аспірантури вченою
радою ЗВО, які успішно закінчили магістратуру.
Зарахування до аспірантури проводиться наказом ректора ХДАК.
Про зарахування до аспірантури або відмову в зарахуванні до
аспірантури вступнику повідомляється в п'ятиденний термін з дня прийняття
приймальною комісією відповідного рішення.
Зарахування вступників з числа іноземців на навчання за кошти
фізичних та/або юридичних осіб здійснюється ХДАК упродовж року.

Правила прийому до докторантури
Харківської державної академії культури у 2018 році
1. Загальні положення
1.1. До докторантури на конкурсній основі приймаються особи, які мають
науковий ступінь кандидата наук.
1.2. У 2018 році Харківська державна академія культури здійснює прийом у
докторантуру за денною формою навчання за кошти фізичних та юридичних
осіб за такими спеціальностями:
шифр

спеціальність

034

Культурологія

029

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

025

Музичне мистецтво

2. Вступники до докторантури особисто подають заяву в паперовій
формі до приймальної комісії ХДАК.
Під час подання заяви в паперовій формі вступник особисто пред’являє
оригінали:
документа, що посвідчує особу та громадянство;
ідентифікаційного коду;
військового

квитка

або

посвідчення

про

приписку

–

для

військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь
(освітньо-кваліфікаційний рівень) і додаток до нього;
свідоцтва про зміну прізвища (у разі зміни вступником прізвища);
диплома доктора філософії (кандидата наук);
атестата про отримане вчене звання (за наявності).
До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
копію ідентифікаційного коду;

копію військового квитка або посвідчення про приписку до призовної
дільниці

—

для

військовозобов’язаних

(крім

випадків,

передбачених

законодавством);
копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній
(освітньо-кваліфікаційний) рівень і копію додатка до нього;
копію свідоцтва про зміну прізвища (у разі зміни вступником прізвища);
копію диплома доктора філософії (кандидата наук);
копію атестата про отримане вчене звання (за наявності);
особовий листок з обліку кадрів, завірений за місцем роботи, з
обов’язковим зазначенням індексу поштового відділення, домашньої адреси і
контактних телефонів (службового та домашнього);
автобіографію;
копію трудової книжки (завірена за місцем роботи);
список наукових публікацій;
відгук про наукову діяльність;
висновок кафедри щодо рекомендації до докторантури;
витяг

з

протоколу

засідання

кафедри

про

затвердження

теми

дисертаційного дослідження;
обґрунтування теми дисертації;
розгорнутий план дисертаційного дослідження;
план роботи на дисертацією;
чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
швидкозшивач, 2 конверти.
3. Прийом заяв і документів до докторантури ХДАК здійснюється з 1 по
15 серпня 2018 року; зарахування – до 15 вересня 2018 року.
4. Зарахування до докторантури здійснюється за рекомендацією вченої
ради академії, проводиться наказом ректора ХДАК.
Про зарахування або відмову в зарахуванні до докторантури вступник
повідомляється в п’ятиденний термін з дня прийняття відповідного рішення.

