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Правила прийому 
до аспірантури та докторантури Чернівецького національного університету

імені Юрія Федьковича в 2022 році

Правила прийому до аспірантури та докторантури Чернівецького 
національного університету імені Юрія Федьковича (далі -  Правила прийому) 
затверджені Вченою радою університету відповідно до частини 5 ст. 44 Закону 
України «Про вищу освіту» як Додаток 2 до Правил прийому до Чернівецького 
національного університету імені Юрія Федьковича у 2022 році.

Правила прийому регламентують порядок прийому до аспірантури і 
докторантури Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 
у 2022 році на здобуття наукового ступеня доктора філософії та доктора наук.

Правила прийому розроблені Приймальною комісією відповідно до:
-  Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 27 квітня 2022 
року № 392, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 травня 2022 року 
за № 487/37823 зі змінами;

-  Постанови Кабінету Міністрів України № 261 від 23 березня 2016 р. «Про 
затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора 
філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)».

Затверджені Правила прийому до аспірантури та докторантури діють 
протягом календарного року і визначають процедуру, перелік і строки подання 
документів для вступу до аспірантури та докторантури, а також встановлюють 
зміст, форму і строки вступних випробовувань для конкурсного відбору 
вступників до аспірантури за кожною спеціальністю.

І. Загальні положення
1.1. Згідно ст. 44 Закону України «Про вищу освіту», Чернівецький 

національний університет імені Юрія Федьковича (далі -  Університет) оголошує 
прийом на навчання для здобуття наукового ступеня доктора філософії та 
доктора наук на конкурсній основі.

Прийом на навчання проводиться за спеціальностями відповідно до Переліку 
галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів 
вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 
квітня 2015 року № 266:

- для здобуття наукового ступеня доктора філософії у 2022 році (Додаток 1);
- для здобуття наукового ступеня доктора наук у 2022 році (Додаток 2).
1.2. Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії 

здійснюється:
- в аспірантурі^ Університету за очною (денною, вечірньою) або заочною 

формою навчання;
- поза аспірантурою (для осіб, які професійно провадять наукову, науково- 

технічну або науково-педагогічну діяльність за основним місцем роботи в 
Університеті).



































Додаток 1 
 

Шифр та найменування  
галузі знань 

Код та найменування  
спеціальності 

Ліцензова-
ний обсяг 

Освітньо-наукова програма Сертифікат про акредитацію 

    Серія, номер/ 
номер рішення 

Строк дії 
сертифіката про 

акредитацію 
01 Освіта / Педагогіка 011 Освітні, педагогічні науки 8 Освітні, педагогічні науки неакредитована  
03 Гуманітарні науки 031 Релігієзнавство 10 Релігієзнавство № 2101 01.07.2027 

032 Історія та археологія 11 Історія та археологія № 715 01.07.2026 
033 Філософія 5 Філософія неакредитована 
035 Філологія 20 Філологія умовна (відкладена)  

(протокол № 8 від 17.05.2022 р.) 
05 Соціальні та поведінкові 
науки 

051 Економіка 9 Економіка неакредитована 
052 Політологія 15 Політологія № 714 01.07.2026 

07 Управління та 
адміністрування 

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування 

5 Фінанси, банківська справа та 
страхування 

неакредитована 

076 Підприємництво, торгівля та  
біржова діяльність  

5 Підприємництво, торгівля та  біржова 
діяльність  

неакредитована 

08 Право 081 Право 11 Право № 2076 01.07.2027 
09 Біологія 091 Біологія 15 Біологія № 2183 01.07.2027 
10 Природничі науки 101 Екологія 5 Екологія неакредитована 

102 Хімія 10 Хімія № 616 01.07.2026 
104 Фізика та астрономія 25 Фізика та астрономія № 2071 01.07.2027 
105 Прикладна фізика та 
наноматеріали 

5 Прикладна фізика та наноматеріали неакредитована 

106 Географія 15 Географія неакредитована 
11 Математика та 
статистика 

111 Математика 10 Математика неакредитована 
113 Прикладна математика 10 Прикладна математика неакредитована 

12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного 
забезпечення 

10 Інженерія програмного забезпечення № 3334 01.07.2027 

17 Електроніка та 
телекомунікації 

171 Електроніка 5 Електроніка неакредитована 
172 Телекомунікації та 
радіотехніка 

11 Телекомунікації та радіотехніка умовна (відкладена) 
(протокол №8 від 17.05.2022 р.) 




