ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО АСПІРАНТУРИ У 2020 РОЦІ
I. Організація прийому до аспірантури
1.

Організацію

прийому

вступників

до

аспірантури

здійснює

приймальна комісія, склад якої затверджується наказом ректора, який є її
головою. Приймальна комісія діє згідно з положенням про приймальну
комісію університету, затвердженим вченою радою університету відповідно
до Положення про приймальну комісію університету, затвердженого наказом
Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085.
Положення про приймальну комісію оприлюднюється на офіційному
вебсайті університету.
2. Ректор університету забезпечує дотримання законодавства України,
у тому числі цих Правил прийому до аспірантури, а також відкритість та
прозорість роботи приймальної комісії.
3. Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є
підставою для видання відповідного наказу ректора університету.
4. Усі питання, пов’язані з прийомом до аспірантури, вирішуються
приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії
оприлюднюються на офіційному веб-сайті університету, як правило, в день
прийняття, але не пізніше дня, наступного після прийняття.
ІІ. Прийом на навчання для здобуття вищої освіти третього
(освітньо-наукового) рівня
Для здобуття третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний
рівень спеціаліста).
ІІІ. Джерела фінансування здобуття вищої освіти
1. Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти здійснюється: - за
рахунок видатків державного бюджету у державних закладах вищої освіти
(державне замовлення); - за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на
умовах договору, зокрема за кошти грантів, які отримав заклад вищої освіти
на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка

здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії або доктора наук).
Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні,
особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують
додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус
закордонного українця, і які перебувають в Україні на законних підставах,
мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України.
Здобуття вищої освіти зазначеними категоріями осіб за кошти державного
бюджету здійснюється в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів
України.
ІV. Обсяги прийому та обсяги державного замовлення
Прийом на навчання здійснюється в межах ліцензованого обсягу для
кожного рівня вищої освіти та спеціальності.
V. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та
зарахування на навчання
1. Прийом заяв та документів у паперовій формі від вступників до
аспірантури здійснюється двічі на рік: - з 02 березня 2020 р. до 16 березня
2020 р. – тільки на навчання за кошти фізичних/юридичних осіб; - з 03
серпня 2020 року до 20 серпня 2020 року – за кошти держбюджету та за
кошти фізичних/ юридичних осіб.
2. Прийом заяв та документів у паперовій формі від вступників до
аспірантури закінчується о 17.00 годині 16 березня та о 17.00 годині 20
липня. Співбесіда та вступні іспити проводяться з 20 березня 2020 року до 31
березня 2020 року та з 21 серпня 2020 року до 31 серпня 2020 року.
VІ. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному
відборі до аспірантури
1. Вступники до аспірантури подають до приймальної комісії такі
документи: - заяву на ім’я ректора; - копію диплому про закінчення вищого
навчального закладу із зазначенням здобутого освітньо-кваліфікаційного
рівня, завірену відділом кадрів за місцем роботи або навчання; - копію
додатку до диплома; - копію паспорта; - копію трудової книжки (у разі її

наявності завіряється відділом кадрів за місцем роботи); - витяг з протоколу
засідання вченої ради (подають тільки випускники поточного року, що
рекомендовані вченими радами факультетів, інститутів до вступу до
аспірантури); - список опублікованих наукових праць та винаходів, завірені
завідувачем кафедри або реферат з обраної наукової спеціальності. Список
публікацій або реферат подаються з письмовим висновком (відгуком)
передбачуваного наукового керівника за результатами співбесіди, розгляду
реферату або наукових праць. Приймальна комісія розглядає заяви та
документи вступників і виносить рішення про допуск до участі в
конкурсному відборі для вступу до аспірантури протягом трьох робочих днів
з дати отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше дати, що
передує дню оголошення списку вступників із зазначенням рекомендованих
до зарахування.
2. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий
за
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і
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Документ),
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Документа, що здійснюється відповідно до Порядку визнання здобутих в
іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти, затвердженого
наказом Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504.
VІІ. Конкурсний відбір, його організація та проведення
1. Для конкурсного відбору осіб, які вступають на навчання для
здобуття ступеня доктора філософії, зараховуються бали вступних іспитів із
спеціальності та іноземної мови. Вступник, який підтвердив свій рівень
знання англійської мови дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International
English Language Testing System або сертифікатом Cambridge English
Language Assessment (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій
з мовної освіти або аналогічного рівня); німецької мови – дійсним
сертифікатом

TestDaF

(не

нижче

рівня

B2

Загальноєвропейських

рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); французької мови –
дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче рівня B2

Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня),
звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час
визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до
результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом. Особам,
які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності), ніж та, яка
зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), призначається додатково
співбесіда. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні
випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено
балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального значення, а
також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому
документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному
відборі

не

допускаються.

Перескладання

вступних

випробувань

не

допускається.
2. Вступний іспит зі спеціальності оцінюється за такою шкалою
оцінювання: 90-100 – відмінно, 71-89 – добре, 51-70 – задовільно, 0-50 –
незадовільно. Вступники, які отримали незадовільну оцінку, до подальшої
участі в конкурсі не допускаються. Вступний іспит з іноземної мови
оцінюється за 100-бальною шкалою: 90-100 – відмінно, 71-89 – добре, 51-70 –
задовільно, 0-50 – незадовільно. Максимальна кількість балів за два іспити
складає 200 балів.
3. Програми випробувань для вступу до аспірантури розробляються і
затверджуються університетом не пізніше ніж за три місяці до початку
прийому документів.
4. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені
університетом, розглядає апеляційна комісія університету, склад та порядок
роботи якої затверджується наказом ректора.
VІІІ. Формування та оприлюднення рейтингового списку
вступників
На підставі результатів вступних іспитів до аспірантури приймальна
комісія виносить рішення щодо кожного вступника. У разі одержання

однакових оцінок переважне право при зарахуванні до аспірантури мають
вступники, рекомендовані до вступу до аспірантури вченою радою вищого
навчального закладу (факультету), наукової установи, які успішно закінчили
магістратуру і мають наукові публікації.
ІХ. Наказ про зарахування
1. Накази про зарахування на навчання видаються ректором
університету на підставі рішення приймальної комісії. Накази про
зарахування на навчання з додатками до них формуються відповідно до
списків вступників, рекомендованих до зарахування, та оприлюднюються на
інформаційному стенді приймальної комісії у вигляді списку зарахованих.
2. Вступники можуть бути відраховані з університету за власним
бажанням, про що видається відповідний наказ, а таким особам повертаються
документи, подані ними, не пізніше наступного дня після подання заяви про
відрахування.
3. На звільнене(і) при цьому місце (місця) навчання для навчання в
аспірантурі до початку навчальних занять може проводитись додатковий
конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю
спеціальність. У разі відсутності таких претендентів на звільнені місця
дозволяється зараховувати осіб з інших спеціальностей за умови збігу
конкурсних предметів шляхом перенесення заяви на іншу спеціальність.
X. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без
громадянства в аспірантурі
1. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із
Законами України «Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців та
осіб без громадянства», «Про закордонних українців», 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», постановами Кабінету Міністрів України від 26
лютого 1993 року № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні», від

11 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».
2. Іноземці та особи без громадянства можуть здобувати ступінь
доктора філософії за кошти фізичних та юридичних осіб, якщо інше не
передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість
яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між
вищими навчальними закладами про міжнародну академічну мобільність.
3. Строки проведення співбесід, вступних іспитів та зарахування
іноземців і осіб без громадянства, які прибули в Україну з метою навчання в
аспірантурі та вступають до вищих навчальних закладів на підставі
договорів, укладених вищими навчальними закладами з фізичними та
юридичними особами, визначаються приймальною комісією.
4. Прийом заяв та документів у паперовій формі від іноземців і осіб без
громадянства, які прибули в Україну з метою навчання в аспірантурі
здійснюється двічі на рік: - з 02 березня 2020 року до 20 березня 2020 року; з 03 серпня 2020 року до 15 жовтня 2020 року. Співбесіда та вступні іспити
проводяться з 23 березня 2020 року до 31 березня 2020 року та з 27 серпня
2020 року до 26 жовтня 2018 року.

