


Правила прийому  
на навчання до аспірантури  

Інституту вищої освіти НАПН України в 2018 р. 
 
Аспірантура є формою підготовки науково-педагогічних кадрів вищої 

кваліфікації. Правила прийому на навчання до аспірантури Інституту вищої освіти 

НАПН (далі Інституту) України в 2018 році (надалі – Правила) розроблені 

Приймальною комісією Інституту вищої освіти НАПН України (далі – Приймальна 

комісія) відповідно до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів 

України в 2017 році (надалі – Умови прийому), затверджених наказом 

Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2017 року  та зареєстрованих у 

Міністерстві юстиції України 23 листопада 2016 р. за № 1515/29654  (у редакції 

наказу Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2017 року № 1378) 
 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. У цих Правилах терміни вживаються у таких значеннях: 

відбіркова комісія – структурний підрозділ Приймальної комісії, що відповідає 

за  прийом документів та організацію прийомної кампанії; 

вступник – особа, яка подала заяву про допуск до участі в конкурсі на 

навчання в Аспірантурі Інституту; 

конкурсний бал – сума балів вступника, до якої входять результати вступних 

випробувань, та інших показників, що обраховується відповідно до Умов та цих 

Правил для осіб, що вступають для здобуття ступеня доктора філософії; 

2. Аспірантура оголошує прийом для здобуття вищої освіти за ступенем 

доктора філософії відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266 (зі змінами від 1 лютого 

2017 р. № 53) 

 

Галузь знань Спеціальність (спеціалізації) 

шифр назва код назва 

01 Освіта / 

Педагогіка 

011 Освітні, 

педагогічні 

науки 

«Політика і лідерство у 

вищій освіті» 

 

3. Фінансування підготовки фахівців в аспірантурі здійснюється: 

 за рахунок видатків державного бюджету – за державним замовленням; 

 за кошти фізичних та юридичних осіб. 

4. Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі 



становить 4 роки. 

5. Прийом до аспірантури на здобуття ступеня доктора філософії 

здійснюється на конкурсній основі незалежно від джерел фінансування. 

6. Під час вступу до аспірантури Інститут гуртожитком не забезпечує. 

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРИЙОМУ ДО АСПІРАНТУРИ 
1. Організацію прийому вступників в Інститут здійснює Приймальна 

комісія, склад якої затверджується наказом директора, який є її головою. 

2. Організацію прийому документів, оформлення особових справ 

вступників до аспірантури здійснює Відбіркова комісія, яка є структурним 

підрозділом Приймальної комісії Інституту. 

3. Склад Відбіркової комісії затверджується наказом директора. 

Відбіркова комісія діє згідно з «Положенням про Приймальну комісію Інституту 

вищої освіти НАПН України», затвердженим Вченою радою. 

4. Приймальна та Відбіркова комісії під час прийому документів 

працюють за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 9, 8-й поверх, кабінет № 804. 

5. Директор Інституту забезпечує дотримання законодавства України, в 

тому числі Умов прийому та цих Правил, а також відкритість та прозорість 

роботи Приймальної (відбіркової) комісії. 

6. Рішення Приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є 

підставою для видання відповідного наказу директора Інституту. 

7. Усі питання, пов’язані з прийомом до аспірантури, вирішуються 

Приймальною комісією на її засіданнях. Рішення Приймальної комісії 

оприлюднюються на офіційному веб-сайті Інституту (www.ihed.org.ua), як 

правило, в день прийняття, але не пізніше дня, наступного після прийняття 

рішення. 

 

ІІІ. ВИМОГИ ДО РІВНЯ ОСВІТИ ВСТУПНИКІВ 

На навчання до аспірантури Інституту для здобуття ступеня доктора 

філософії приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-

кваліфікаційний рівень спеціаліста). 

 

IV. ПРОЦЕДУРА, ПЕРЕЛІК І СТРОКИ ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ 

1. Вступники для здобуття ступеня доктора філософії подають заяви в 

паперовій формі. 

Заява в паперовій формі подається вступником особисто до Приймальної 

комісії Інституту. 

2. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє 

особисто: 



 документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 

Закону України «Про громадянство України»); 

 військовий квиток або посвідчення про приписку – для 

військовозобов’язаних; 

 документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній 

(освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток 

до нього. 
 
3. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає: 

 копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній 

(освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток 

до нього або копію диплома про здобутий за кордоном ступінь вищої освіти і 

додаток до нього (відповідно п. 4 цього розділу); 

 копію документа, що посвідчує особу та громадянство (1, 2, 11 стор. 

паспорта); 

 копії документів, які підтверджують право вступника на додаткові бали 

відповідно до п. 7 розділу V цих Правил. 

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Відбірковою комісією 

Інституту або в установленому законодавством порядку. Копії документу, що 

посвідчує особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про приписку) 

не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не 

приймаються. 

4. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий 

за кордоном ступінь вищої освіти, обов’язковою є процедура визнання і 

встановлення еквівалентності документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний 

рівень, що здійснюється відповідно до Порядку визнання здобутих в іноземних 

вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 5 травня 2015 р. № 504, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 27 червня 2015 р. за № 614/27059. Процедура 

визнання Документа з метою продовження навчання здійснюється Інститутом до 

початку другого семестру першого року навчання його власника. 

5. Прийом заяв і документів у паперовій формі від вступників для 

здобуття ступеня доктора філософії проводиться з 11 по 30 червня 2018 р. 

6. Порядок роботи Приймальної та Відбіркової комісій: 
 

Дні тижня Години 

понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця 10.00 – 16.00 

субота, неділя вихідний 

обідня перерва 12.30 – 13.30 



Телефон для довідок: (044) 284-20-77 
Ел. пошта:  research_edu@ukr.net 

 
V. ЗМІСТ, ФОРМА СТРОКИ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ 

ДЛЯ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ 
 
1. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та 

зарахування на навчання вступників проводиться в такі строки: 

 
Етапи вступної кампанії Строки вступної компанії 

Початок прийому заяв та документів 11 червня 2018 р. 

Закінчення прийому заяв та документів 30 червня 2018 р. 

Строки проведення вступних 

випробувань 

2 липня – 9 липня 
2018 р. 

Терміни зарахування вступників 28-31 серпня 2018 р. 

Початок навчання в аспірантурі 1 вересня 2018 р. 

 

2. Вступні випробування проводяться з 2  липня  по 9 липня 2018 р. 

згідно з графіком консультацій та вступних випробувань, який оприлюднюється на 

сайті Інституту не пізніше 30 червня 2018 р. 

3. Вступні випробування на навчання для здобуття ступеня доктора 

філософії в Інституті складаються з: 

 вступного іспиту зі спеціальності «освітні, педагогічні науки» 

(відповідно до освітньо-наукової програми «Політика і лідерство у вищій 

освіті»); 

 вступного іспиту з іноземної мови (англійської, німецької, 

французької) в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських 

рекомендацій з мовної освіти. Вступник, який підтвердив свій рівень володіння 

іноземною мовою на рівні В2 відповідним сертифікатом (англійської мови – або 

дійсним сертифікатом TOEFL / International English Language Testing System / 

Сambridge English Language Assessment) звільняється від складання вступного 

іспиту з іноземної мови. При визначенні конкурсного балу вступника зазначені 

сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної 

мови з найвищим балом.  

 презентації дослідницьких пропозицій. 

4. Програми вступних випробувань на навчання для здобуття ступеня 

доктора філософії розробляються та затверджуються Інститутом не пізніше ніж за 



три місяці до початку прийому документів. Програми вступних випробувань 

оприлюднюються на сайті Інституту та в Приймальній комісії. 

5. Конкурсний бал вступника обчислюється шляхом додавання балів з 

трьох конкурсних випробувань і додаткових балів, кількість яких визначається у 

п. 7 цього розділу, помножених на вагові коефіцієнти: 
 
Вступний 

іспит із 

спеціальності 

Вступний 
іспит з іноземної 

мови 

Презентація 

дослідницьких 

пропозицій 

Додаткові 

бали 

Сума вагових 

коефіцієнтів 

0,4 0,3 0,2 0,1 1 
 
6. Результати вступних випробувань оцінюються за 5-бальною шкалою. 

Критерії оцінювання вступного випробування за 5-бальною шкалою визначаються 

у відповідній Програмі вступного випробування. 

7. Додаткові бали нараховуються за наукові здобутки у період останніх 

трьох років: 
 

Наукові здобутки Кількість 
балів 

Диплом переможця ІІ етапу конкурсу наукових студентських робіт  

з фаху: 

 

І місце 3 

ІІ місце 2 

ІІІ місце 1 

Диплом переможця ІІ туру студентських міжнародної та 

всеукраїнської олімпіад: 

 

І місце 3 

ІІ місце 2 

ІІІ місце 1 

Наукова стаття у вітчизняному фаховому виданні 2 

Наукова стаття у фаховому виданні, що входить до міжнародних  

наукометричних баз  

5 

Участь у науковій всеукраїнській конференції 

(за умови опублікування тез доповіді, але не більше двох) 

1 

Участь у науковій міжнародній конференції 
(за умови опублікування тез доповіді, але не більше двох) 

2 

Участь у міжнародній академічній мобільності  
(навчання, стажування) 

3 

8. Результати вступних випробувань для навчання в аспірантурі дійсні 



для вступу в Інститут протягом 12 місяців. 

VІ. ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ 

1. Вступні випробування до аспірантури проводяться предметними 

комісіями, склад яких затверджується наказом директора Інституту. 

2. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування 

у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче 

встановленого у програмі вступного випробування рівня, 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. 

3. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені 

Інститутом, розглядає апеляційна комісія, склад та порядок роботи якої 

затверджуються наказом директора. 

 

VІІ. НАДАННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ ДЛЯ ЗАРАХУВАННЯ ДО 

АСПІРАНТУРИ 
1. Вступ поза конкурсом на навчання для здобуття ступеня доктора 

філософії не допускається. 

2. Право на першочергове зарахуванням до аспірантури Інституту при 

однаковому конкурсному балі матимуть вступники, які набрали більшу кількість 

балів із «вступного іспиту із спеціальності». 

3. Рішення про рекомендацію для зарахування вступників до аспірантури 

на місця державного замовлення Приймальна комісія приймає у строк, визначений 

пунктом 1 розділу V цих Правил, з урахуванням вимог пункту 2 цього розділу та 

згідно з порядком формування конкурсного списку, що впорядковуються 

відповідно до конкурсного бала вступника – від вищого до нижчого. 

4. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування 

вважається оприлюднення відповідного рішення на стенді Інституту. Рішення 

Приймальної комісії про надання рекомендацій до зарахування також 

розміщується на сайті Інституту. 

5. Рекомендовані до зарахування вступники подають приймальній 

комісії наступні документи: 

 особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в 

якій вступник до аспірантури навчається або працює; 

 копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру; 
6. Вступники до аспірантури, які не пройшли за конкурсом на місця, що 

фінансуються за кошти державного бюджету, мають право на зарахування за 

кошти фізичних (юридичних) осіб понад обсяги встановлені державним 



замовлення. 

 

VІІІ. НАКАЗ ПРО ЗАРАХУВАННЯ 

1. Наказ про зарахування на навчання для здобуття ступеня доктора 

філософії видається директором Інституту на підставі рішення Приймальної 

комісії.  

2. Особи, які зараховані на навчання до аспірантури Інституту за кошти 

фізичних (юридичних) осіб, повинні до 5 вересня 2018 р. укласти договір з 

Інститутом. 

 

ІX. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДКРИТОСТІ ТА ПРОЗОРОСТІ ПРИ ПРОВЕДЕННІ 

ПРИЙОМУ ДО ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми 

представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу 

масової інформації). Правилами прийому може бути визначено порядок 

акредитації журналістів у приймальній комісії. 

2. Голова Приймальної комісії, як правило, оголошує про засідання комісії 

не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках – не пізніше ніж 

за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку 

денного засідання оприлюднюється на сайті Інституту. 

3. Подання вступником недостовірних персональних даних, про здобуту 

раніше вищу освіту є підставою для відрахування студента. 

 


