
Вступ до аспірантури у 2018 році 

Про умови прийому до аспірантури 

До аспірантури  на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня 

магістра. До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні для 

вступу документи згідно з правилами прийому до Інститутуту. Приймальна комісія може 

відмовити особі в допуску до проходження вступних випробувань до аспірантури  виключно у 

зв’язку з неподанням в установлений строк документів, визначених правилами прийому. 

Прийом документів на конкурс до аспірантури у 2018 році відбудеться з 27 серпня 2018 

року по 31 серпня 2018 року, а зарахування – з 1 листопада 2018 року. 

Перелік документів, що подаються для вступу до аспірантури: 

І) заява про прийом до аспірантури подається на ім’я директора 

2) анкета; 

3) список опублікованих наукових праць і винаходів. Аспіранти, які не мають 
опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними 
наукової спеціальності; 

4) копія диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної 
кваліфікації спеціаліста або магістра + додаток; 

5) посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених 
кандидатських іспитів); 

6) копія паспорту (1, 2 сторінки та сторінка з реєстрацією); 

7) копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (оригінали  паспорту, диплому 
та додаток подаються особисто); 

8) копія посвідчення про приписку (для чоловіків). 

9) 4 фотокартки 3х4; 

10) 50 аркушів паперу (формат А 4). 
Вступні випробування до аспірантури проводяться з 03.09.2018 року. 

Вступні випробування до аспірантури складаються з: 
- вступного іспиту із спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з 

відповідної спеціальності); 

- вступного іспиту з іноземної мови в обсязі, який відповідає рівню B2 

Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. 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 складення вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу 

зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з 

найвищим балом; 

- вступного іспиту з філософії (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра); 

- інших форм вступних випробувань (іспити, співбесіди, презентації дослідницьких 

пропозицій чи досягнень). 

Зарахування до аспірантури проводиться наказом директора інституту. 

Аспірант працює за індивідуальним планом роботи, який погоджується його науковим 

керівником та затверджується вченою радою інституту протягом двох місяців з дня зарахування 

аспіранта.  

Усі аспіранти незалежно від форми навчання зобов’язані відвідувати аудиторні заняття і 

проходити всі форми поточного та підсумкового контролю, передбачені індивідуальним 

навчальним планом аспіранта та освітньо-науковою програмою. Невід’ємною складовою 

освітньо-наукової програми аспірантури є підготовка та публікація наукових статей.  

 За результатами атестації відповідним наказом директора інституту аспірант 
переводиться на наступний рік навчання або відраховується з аспірантури.  

Аспірант може бути відрахованим з аспірантури за порушення правил внутрішнього 
розпорядку інституту, а також за невиконання індивідуального плану роботи без поважних 
причин. 

Рішення про відрахування аспіранта приймає вчена рада інституту. На підставі рішення 
вченої ради аспірант відраховується з аспірантури наказом директора інституту. 



 Особа, яка раніше навчалася в аспірантурі за державним замовленням і не захистилася 
або була відрахована з неї достроково, має право на повторний вступ до аспірантури за 
державним замовленням лише за умови відшкодування коштів, витрачених на її підготовку, у 
визначеному Кабінетом Міністрів України порядку. 

Підготовка в аспірантурі завершується захистом наукових досягнень аспіранта 

спеціалізованій вченій раді.  

 

 
 


