Додаток А
до Правил прийому Кременецької
обласної гуманітарно-педагогічної
академії ім. Тараса Шевченка
в 2020 році

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ ДО АСПІРАНТУРИ
КРЕМЕНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ
АКАДЕМІЇ ІМ. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА В 2020 РОЦІ
Аспірантура є формою підготовки науково-педагогічних кадрів вищої
кваліфікації. Правила прийому на навчання до аспірантури Кременецької
обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка в 2020 році
(надалі – Правила), розроблені Приймальною комісією Кременецької обласної
гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка (надалі – Приймальна
комісія) відповідно до Умов прийому на навчання до вищих навчальних
закладів України в 2020 році (надалі – Умови прийому), затверджених наказом
Міністерства освіти і науки України (далі – МОН України) від 11 жовтня 2019
року № 1285 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02 грудня 2019
року за № 1192/34163 та Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня
доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових
установах) (далі –Порядок підготовки), затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261, наказів МОН України «Про
ліцензування освітньої діяльності» (від 07 квітня 2017 року, №70-Л).
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I. Загальні положення
1.1. Аспірантура є основною формою підготовки здобувачів ступеня
доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти.
1.2. Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса
Шевченка (далі – КОГПА) оголошує прийом до аспірантури зі спеціальності
011 Освітні, педагогічні науки.
1.3. Академія розміщує в засобах масової інформації оголошення про
конкурсний прийом в аспірантуру не пізніше, ніж за місяць до початку прийому
із зазначенням наукових спеціальностей, термінів та умов прийому, переліку
необхідних документів.
1.4. До аспірантури КОГПА приймаються особи, які здобули ступінь
магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), – для здобуття ступеня
доктора філософії.
1.5. Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора
філософії здійснюється:

за рахунок видатків місцевого бюджету у комунальному
закладі вищої освіти (регіональне 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).
1.6. Прийом до Аспірантури на здобуття ступеня доктора філософії
здійснюється на конкурсній основі незалежно від джерел фінансування.
1. 7.Приймальна комісія може відмовити вступникові у допуску до
складання вступних іспитів у зв'язку з неподанням у встановлений термін всіх
або окремих документів, необхідних для вступу або поданням недостовірної
інформації.
1. 8. Для проведення прийому вступників в Академії створюється
приймальна комісія. Склад приймальної комісії призначає ректор Академії.
1. 9. Роботи вступників, виконані ними на вступних випробуваннях, які не
прийняті на навчання, зберігаються не менше одного року, потім знищуються,
про що складається акт.
1.10. Усі питання, пов’язані з прийомом вирішуються приймальною
комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на
офіційному сайті Академії, як правило, в день прийняття, але не пізніше дня,
наступного після прийняття.
II. Порядок прийому до аспірантури та етапи вступної кампанії
2.1 Для здобуття ступеня доктора філософії на третьому (освітньонауковому) рівні вищої освіти за денною та заочною формами навчання, на
основі освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або ступеня вищої освіти
магістра, прийом заяв та документів проводиться у дві сесії:
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– перша сесія починається 10 серпня, закінчується о 17:00 25 серпня.
Вступні іспити проводяться з 26 серпня по 04 вересня включно. Вступники, які
отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця
регіонального замовлення до 17:00 14 вересня, за кошти фізичних та
юридичних осіб – до 17:00 29 вересня. Зарахування вступників: за регіональним
замовленням – не пізніше17:00 15 вересня; за кошти фізичних та юридичних
осіб – не пізніше 17:00 30 вересня;
– друга сесія починається 01 жовтня, закінчується о 17: 00 09 жовтня.
Вступні іспити, співбесіди – проводяться з 12 по 19 жовтня включно.
Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування
за кошти фізичних та юридичних осіб (подати оригінали документів) до 17:00
29 жовтня. Зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб –
не пізніше – 17: 00 30 жовтня.
2.2. Перелік і строки подання документів для вступу до аспірантури, зміст,
форму і строки вступних випробувань для конкурсного відбору вступників до
аспірантури оприлюднюються на офіційному веб-сайті Академії не пізніше,
ніж за 2 місяці до початку вступної кампанії.
ІІІ. Строки та порядок подання документів
3.1. Вступники для здобуття ступеня доктора філософії (за денною та
заочною формами навчання подають заяви в паперовій формі.
3.2. Під час подання заяви вступник пред’являє особисто оригінали:

документа, що посвідчує особу;

військово-обліковий документ – для військовозобов’язаних (крім
випадків, передбачених законодавством);

документа державного зразка про раніше здобутий освітній
ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ,
і додаток до нього;

чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.
 список опублікованих наукових праць (не менше трьох) та їх
ксерокопії. Вступники, які не мають опублікованих наукових праць, подають
наукові доповіді (реферат) з обраної для вступу спеціальності.
 папку для документів.
3.3. Усі копії документів засвідчує за оригіналами приймальна (відбіркова)
комісія академії. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка
(посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без
пред’явлення оригіналів не приймаються.
3. 4. Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих
вступником у заяві для участі у конкурсному відборі, за допомогою Єдиної
бази.
3.5. Приймальна комісія може відмовити вступнику у допуску до
складання вступних іспитів до аспірантури у зв'язку з негативним висновком
передбачуваного наукового керівника за результатами співбесіди, розгляду
реферату або поданих наукових праць, а також з неподанням у встановлений
термін усіх або окремих документів, названих у п. 3.2, або поданням їх після
закінчення встановленого терміну.
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3.6. При прийнятті на навчання до аспірантури осіб, які подають
документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти, обов'язковою є
процедура визнання і встановлення еквівалентності документа про здобутий
освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, що здійснюється
МОН України.
IV. Проведення вступних випробувань для конкурсного відбору
до аспірантури
4.1. Вступні випробування до аспірантури КОГПА проводяться
предметними комісіями у кількості 3-5 осіб, які призначаються ректором
академії. До складу предметних комісій залучаються доктори філософії та
доктори наук, які здійснюють наукові дослідження у відповідній спеціальності.
До предметних комісій можуть також бути призначені потенційні наукові
керівники вступників.
4.2. До складу предметної комісії з іноземної мови можуть включатися
також штатні співробітники КОГПА, які не мають наукового ступеня і вченого
звання, але за рішенням Вченої ради можуть кваліфіковано оцінити рівень
знання відповідної мови вступником.
4.3. Для конкурсного відбору осіб, які вступають на навчання для здобуття
ступеня доктора філософії, зараховуються бали вступних іспитів з
спеціальності та іноземної мови, а також результати інших форм вступних
випробувань (у формі іспитів, співбесід, презентацій дослідницьких пропозицій
чи досягнень), якщо вони передбачені Правилами прийому.
4.4. Для конкурсного відбору осіб, які вступають до аспірантури
конкурсний бал обчислюється як сума результатів вступного іспиту із
спеціальності, вступного іспиту з іноземної мови та додаткових показників
конкурсного відбору.
4.5. Вступні іспити зі спеціальності та іноземної мови відповідає
стандарту вищої освіти магістра.
4.6. Вага кожного вступного випробовування у конкурсному балі
визначається критеріями, визначеними програмою вступних випробувань із
спеціальності та вступного іспиту з іноземної мови для здобуття ступеня
доктора філософії.
4.7. Вступники, які без поважних причин не з’явилися на вступні іспити у
зазначений за розкладом час, а також ті, знання яких було оцінено як
«незадовільно» до участі в наступних вступних іспитах не допускаються.
4.8. Вступний іспит зі спеціальності за обсягом відповідає стандарту вищої
освіти магістра з відповідної спеціальності.
4.9. 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 чи аналогічного
рівня); німецької мови - дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче рівня B2
Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня);
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французької мови - дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче
рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи 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.
4.10. Програми вступних випробувань на навчання для здобуття ступеня
доктора філософії розробляються і затверджуються Академією не пізніше ніж
за два місяці до початку прийому документів. Програми вступних випробувань
оприлюднюються на сайті Академії.
4.11. До додаткових показників конкурсного відбору, які враховують
навчальні та наукові здобутки вступників, зараховуються:
1) диплом переможця та призера міжнародної студентської олімпіади
з фаху, диплом переможця та призера всеукраїнської студентської олімпіади
МОН України з фаху, диплом переможця та призера конкурсу наукових
студентських робіт МОН України з фаху (вага кожного 2 бали, зараховується
один з переліку);
2) наукові фахові статті (вага публікації 0,5 бала, зараховуються
публікації за останні три роки);
3) наукові фахові статті опубліковані у збірниках наукових праць.
внесених до наукометричних баз даних (вага публікації 1 бал, зараховуються
публікації за останні три роки);
4) участь у науковій міжнародній конференції, за умови опублікування
тез доповіді (вага публікації 0,5 бала, зараховуються публікації за останні три
роки);
5) диплом магістра/спеціаліста з відзнакою (1 бал).
4.12. Особи, які без поважних причин не з'явилися на вступні
випробування визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено
незадовільною оцінкою, також особи, які забрали документи після дати
закінчення прийому документів, до участі у конкурсному відборі не
допускаються.
Перескладання вступних випробувань не допускається.
4.13. Апеляції на результати вступних іспитів до аспірантури, розглядає
апеляційна комісія КОГПА, склад та порядок роботи якої затверджуються
наказом ректора. Апеляція вступника щодо оцінки, отриманої на вступному
іспиті до аспірантури у КОГПА, повинна подаватись у день оголошення
результатів. Апеляція розглядається в день її подання в присутності вступника.
4.14. Результати вступних іспитів до аспірантури дійсні протягом
календарного року.
4.15. Про зарахування до аспірантури або про відмову в зарахуванні
вступник повідомляє в п'ятиденний термін з дня прийняття Приймальною
комісією відповідного рішення.
4.16. Рейтинговий список вступників до аспірантури, які рекомендуються
до зарахування, впорядковується за конкурсним балом від більшого
до меншого.
4.17. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який
розраховується відповідно до цих Умов та Правил прийому.
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Рейтинговий список вступника ________________ до аспірантури
(ПІБ вступника)

№
з/п

Пункти
правил
Критерії рейтингу
прийому
1.
4.3.
Середній бал вступних іспитів зі спеціальності та іноземної
мови
2.
4.8.
Диплом переможця та призера міжнародної студентської
олімпіади з фаху, диплом переможця та призера
всеукраїнської студентської олімпіади МОН України з
фаху, диплом переможця та призера конкурсу наукових
студентських робіт МОН України з фаху (зараховується
один з переліку)
3.
4.8.
Наукові фахові статті (зараховуються публікації за останні
три роки)
4.
4.8.
Наукові фахові статті, внесені до наукометричних баз
даних (вага публікації 1 бал, зараховуються публікації за
останні три роки)
5.
4.8.
Участь у науковій міжнародній конференції, за умови
опублікування тез доповіді (зараховуються публікації за
останні три роки)
6.
4.8.
Диплом магістра/спеціаліста з відзнакою
Всього

Кількість
балів

2 бали

0,5 бала
1 бал
0,5 бала
1 бал

4.18. Відповідно до Правил прийому академії особам, які вступають до
аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності), ніж та, яка зазначена в їх
дипломі магістра (спеціаліста), призначаються додаткові вступні випробування
(додаткове вступне випробування з фаху).
4.19. Додаткове вступне випробування з фаху оцінюється за шкалою
«склав» / «не склав». Вступник, який отримав з додаткового вступного
випробування з фаху оцінку «не склав», до участі у подальшому конкурсі не
допускається.
4.20. У разі одержання однакової кількості балів переважне право при
зарахуванні до Аспірантури матимуть вступники, які мають лист-клопотання
установи, яка направляє на навчання до аспірантури із підтвердження
можливого працевлаштування після закінчення.
V. Надання рекомендацій для зарахування
до аспірантури
5.1. Вступ поза конкурсом для здобуття ступеня доктора філософії не
допускається.
5.2. Право на першочергове зарахуванням до Аспірантури академії при
однаковому конкурсному балі матимуть вступники, які набрали більшу
кількість балів з «вступного іспиту зі спеціальності».
5.3. Рішення про рекомендацію для зарахування вступників до
Аспірантури на місця за регіональним замовленням за рахунок коштів
місцевого бюджету (державним замовленням) Приймальна комісія приймає у
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строк, визначений пунктом 1 розділу цих Правил, з урахуванням вимог пункту
2 цього розділу та згідно з порядком формування конкурсного списку, що
впорядковується відповідно до конкурсного бала вступника – від вищого до
нижчого.
5.4. Вступники до Аспірантури, які не пройшли за конкурсом на місця, що
фінансуються за регіональним замовленням (державним замовленням) за кошти
місцевого бюджету, мають право на зарахування за кошти фізичних
(юридичних) осіб понад обсяги, встановлені державним замовленням в межах
ліцензованого обсягу.
VІ. Наказ про зарахування
6.1. Наказ про зарахування на навчання в Аспірантуру для здобуття
ступеня доктора філософії видається ректором Академії на підставі рішення
Приймальної комісії.
6.2. Особи, які зараховані на навчання до Аспірантури Академії, повинні до
1 вересня (до 1 жовтня) 2020 р. укласти договір.
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