Додаток 13 до Правил прийому на навчання до Національного університету
«Острозька академія» в 2018 році

Правила прийому до аспірантури
Національного університету «Острозька академія» у 2018 році

І. Загальні положення
Правила прийому до аспірантури Національного університету «Острозька
академія» у 2018 році розроблені Приймальною комісією Національним
університетом «Острозька академія» відповідно до Умов прийому на навчання до
вищих навчальних закладів України у 2018 році, затверджених наказом
Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2017 року №1378 та
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14 листопада 2017 року за №
1397/31265 та Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора
філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах),
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року
№ 261.
Правила прийому до аспірантури є додатком до Правил прийому до
Національного університету «Острозька академія» у 2018 році (далі – Правила
прийому).
1.1.

Фінансування
здійснюється:

підготовки

здобувачів

у

аспірантурі

НаУОА

за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів (державне
замовлення);
за кошти фізичних та юридичних осіб (на умовах договору пронадання
освітніх послуг, зокрема за кошти грантів, які отримав НаУОА на проведення
наукових досліджень.
1.2. 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.
1.3. Перелік галузей знань та спеціальностей, за якими оголошується
прийом на навчання в аспірантурі:
Галузь знань

Спеціальність

Ліцензійний обсяг

шифр назва
03
Гуманітарні науки

код
032

назва
Історія та археологія

5 осіб

03
03
03
05
05

Гуманітарні науки
Гуманітарні науки
Гуманітані науки
Соціальні та поведінкові науки
Соціальні та поведінкові науки

031
031
031
052
053

Релігієзнавство
Філософія
Філологія
Політологія
Психологія

5 осіб
5 осіб
5 осіб
5 осіб
5 осіб

07

Управління та адміністрування

073

Менеджмент

5 осіб

08

Право

081

Право

5 осіб

1.4. Усі особи, які вступають в аспірантуру мають рівні права та обов’язки.
1.5. Прийом до аспірантури НаУОА здійснюється на конкурсній основі
незалежно від джерел фінансування навчання.
1.6. Термін навчання в аспірантурі не перевищує 4-х років.
1.7. Для вступників, які потребують поселення у гуртожиток, надання місць
гарантовано. Умови проживання відповідають санітарно-гігієнічним нормам.
Поселення здобувачів в гуртожитки здійснює житлова комісія відповідно до
Положення про гуртожиток.
ІІ. Організація прийому до аспірантури.
2.1. Організацію прийому вступників до аспірантури здійснює Приймальна
комісія Національного університету «Острозька академія» (далі – Приймальна
комісія), склад якої затверджується наказом ректора Національного університету
«Острозька академія», який є її головою. Приймальна комісія діє згідно з
Положенням про приймальну комісію Національного університету «Острозька
академія», затвердженим вченою радою Національного університету «Острозька
академія».
2.2. Ректор забезпечує дотримання законодавства України, в тому числі цих
Правил прийому, а також відкритість та прозорість роботи Приймальної комісії.
2.3. Рішення Приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є
підставою для видання відповідного наказу ректора Національного університету
«Острозька академія».
2.4. Усі питання, пов’язані з прийомом до НаУОА, вирішуються
Приймальною комісією на її засіданнях. Рішення Приймальної комісії
оприлюднюються на інформаційних стендах Приймальної комісії і на офіційному
веб-сайті www.oa.edu.ua, як правило, в день прийняття, але не пізніше дня,
наступного після прийняття.
ІІІ. Вимоги до рівня освіти вступників
3.1. На навчання для здобуття ступеня доктора філософії до НаУОА
приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний
рівень спеціаліста). Громадяни інших держав можуть бути прийняті до
аспірантури на підставі міжнародних договорів України, загальнодержавних

програм, договорів, укладених університетом з юридичними та фізичними
особами.
ІV. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування
на навчання
4.1. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та
зарахування на навчання денної та заочної форми навчання:
Початок прийому заяв та документів
Закінчення прийому заяв та документів
Проведення вступних випробувань
Термін оприлюднення рейтингових списків
Зарахування вступників за державним
замовленням

01 серпня 2018 року
31 серпня 2018 року
03-07 вересня 2018 року
10 вересня 2018 року
не пізніше 17 вересня

Зарахування вступників за кошти фізичних та
юридичних осіб

не пізніше 30 вересня 2018 року

4.2. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до Приймальної
комісії. У заяві вступники вказують спеціальність (спеціалізацію), форму
навчання, іноземну мову, з якої складатимуть вступний іспит тощо.
4.3. Під час подання заяви вступник пред’являє особисто:
- документ, що посвідчує особу;
- військовий квиток
військовозобов’язаних;

або

посвідчення

про

приписку

–

для

- документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній
(освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток
до нього.
4.4. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
- копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням
одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (особи, які здобули відповідну
освіту за кордоном, – копію нострифікованого диплома), на основі якого
здійснюється вступ, і додатка до нього;
- копію документа, що посвідчує особу;
- чотири кольорові фотокартки розміром 3 × 4 см;
- особовий листок з обліку кадрів;
- копію трудової книжки (за наявності);
- посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності);

- рекомендацію Вченої ради (випускової кафедри) вищого навчального (за
наявності);
- характеристику-рекомендацію;
- сертифікат міжнародного зразка з іноземної мови (за наявності).
4.5. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною
комісією 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.
4.6. Вступники до аспірантури можуть подавати документи для вступу
до аспірантури не більше, ніж на дві спеціальності. У тому випадку, коли
вступник до аспірантури рекомендується до вступу в аспірантуру
за
результатами конкурсу одразу за двома спеціальностями, освоювати освітньонаукову програму підготовки доктора філософії в аспірантурі за рахунок
державного бюджету він може лише за однією спеціальністю, за іншою – на
умовах контракту.
4.7. Приймальна комісія університету допускає вступників до вступних
випробувань на підставі поданих (всіх, наведених у переліку, та вчасно)
документів і може відмовити вступнику в допуску до вступних випробувань в
аспірантуру в зв’язку з неподанням у встановлений термін документів,
визначених Правилами прийому.
4.8. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за
кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов’язковою є процедура
визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно
до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504
«Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту»,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 травня 2015 року за
№ 614/27059.
4.9. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про вищу
духовну освіту, виданий вищим духовним навчальним закладом до 06 вересня
2014 року, обов’язковим є подання Свідоцтва про державне визнання документа
про вищу духовну освіту або рішення вченої ради цього вищого навчального
закладу (цієї наукової установи) щодо визнання зазначених документів відповідно
до Порядку державного визнання документів про вищу духовну освіту, наукові
ступені та вчені звання, виданих вищими духовними навчальними закладами,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 року №
652.
V. Проведення вступних іспитів та конкурсний відбір.
5.1. Вступні випробування до аспірантури НаУОА складаються:

- вступного іспиту зі спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти
магістра з відповідної спеціальності);
- вступного іспиту з іноземної мови (за вибором вченої ради вищого
навчального закладу (наукової установи) 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 (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.
5.2. Для конкурсного відбору осіб, які вступають до аспірантури для
здобуття доктора філософії, зараховуються бали двох вступних іспитів та
додаткові бали науково-дослідної та фахової творчої роботи.
5.3. Відповідно до Правил прийому вступникам, які вступають до
аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі
магістра (спеціаліста), можуть бути призначені додаткові вступні випробування.
Додаткові вступні іспити передують вступним іспитам з іноземної мови
та спеціальності. Оцінювання додаткових вступних іспитів відбувається за
двобальною шкалою: «зараховано» або «незараховано». У тому випадку, коли за
додатковий вступний іспит вступник отримав оцінку «незараховано», він не
допускається до наступного вступного іспиту і позбавляється права брати
участь у конкурсі.
5.4. Рішенням Приймальної комісії вступникам, які мають посвідчення про
складання кандидатських іспитів зі спеціальності/філософії/іноземної мови
можуть зараховуватися бали кандидатського мінімуму.
5.5. Вступний іспит оцінюється за 100 бальною шкалою. Вступники, які на
іспиті менше 60 балів, не допускаються до наступного вступного іспиту і
позбавляється права брати участь у конкурсі.
5.6. Вступники, які без поважних причин не з`явилися на вступний іспит у
зазначений розкладом час, не допускаються до наступного вступного іспиту і
позбавляється права брати участь у конкурсі.
5.7. Повторне складання вступних іспитів не дозволяється.
5.8. Результати вступних іспитів до аспірантури дійсні для вступу до
Національного університету «Острозька академія»
протягом одного
календарного року.
5.9. Прийом вступних іспитів до аспірантури проводиться предметними
комісіями у кількості 3-5 осіб, які призначаються наказом ректором і до складу
яких включаються доктори і кандидати наук, а до складу предметної комісії з
іноземної мови можуть включатися також висококваліфіковані викладачі, які не
мають наукового ступеня і вченого звання, але вільно володіють відповідною
іноземною мовою і за рішенням Вченої ради можуть кваліфіковано оцінити рівень
знання відповідної мови вступником.

5.10. Результати вступних іспитів оголошуються вступникам у день
складання іспиту.
5.11. Програми вступних випробувань для вступу до аспірантури
розробляються і затверджуються Національним університетом «Острозька
академія» не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів.
VІ. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників
6.1. Рейтинговий список вступників, формується за конкурсним балом від
більшого до меншого з урахуванням права на першочергове зарахування при
однаковому конкурсному балі.
6.2. У рейтинговому списку вступників зазначаються:
прізвище, ім'я та по батькові вступника;
конкурсний бал вступника;
наявність права на першочергове зарахування.
6.3. Для конкурсного відбору осіб, які вступають для здобуття доктора
філософії, конкурсний бал обчислюється за формулою:
КБ = ВІС*0,4 +ВІМ*0,4 +СБД*0,2+ДБ, де:
КБ – конкурсний бал;
ВІС – результат вступного іспиту зі спеціальності;
ВІМ – результат вступного іспиту з іноземної;
СБД – середній бал додатку до диплому;
ДБ – додаткові бали за навчальні та наукові досягнення.
6.4. Додаткові бали науково-дослідної та фахової творчої роботи для осіб,
які вступають для здобуття доктора філософії:
Навчальні та наукові досягнення
Наукові статті у виданні, яке включено до
міжнародних наукометричних баз даних Scopus,
Web Science
Призери міжнародних студентських олімпіади з
фаху; переможці міжнародних конкурсів наукових
робіт
Призери всеукраїнських студентських олімпіад з
фаху; переможці всеукраїнських конкурсів наукових
робіт
Наукові статті у фахових виданнях України
Виступи на міжнародній (всеукраїнській) науковій
конференції (за умови опублікування тез доповіді)
Диплом магістра/спеціаліста з відзнакою
Рекомендації Вченої ради вищого навчального
закладу

Код Кількість балів
ДБ1 кожна стаття - 20
ДБ2 перше місце – 20
друге місце – 15
третє місце – 10
ДБ3 перше місце – 20
друге місце – 15
третє місце – 10
ДБ4 кожна стаття - 10
ДБ5 кожна теза - 10
ДБ6 10 балів
ДБ7 5 балів

VІІ. Право першочергового зарахування.
7.1. У разі одержання однакової суми балів за результатами складання
вступних екзаменів право на першочергове зарахування до аспірантури мають
вступники які:
- отримали більш високий бал за результатами складання екзамену з
наукової спеціальності;
- мають наукову статтю у виданні, яке включено до міжнародних
наукометричних баз даних Scopus, Web Science;
- призери міжнародних студентських олімпіад з фаху; переможці
міжнародних конкурсів наукових робіт з фаху (підтверджено дипломом);
- призери всеукраїнських студентських олімпіад з фаху; переможці
всеукраїнських конкурсів наукових робіт з фаху (підтверджено дипломом);
- мають наукові статті у фахових виданнях України;
- виступи на міжнародній (всеукраїнській) науковій конференції (за умови
опублікування тез доповіді);
- диплом магістра з відзнакою;
- мають рекомендації Вченої ради вищого навчального закладу щодо вступу
до аспірантури;
- мають стаж роботи за фахом.
7.2. Для визначення середнього бала (за 100-бальною шкалою) додатка до
диплома, що не містить оцінок у 100-бальній шкалі, застосовується такий порядок
переведення оцінок додатка до диплома та державної атестації з 4-бальної і 2бальної шкал у 100-бальну шкалу:
Оцінка у 4-бальній шкалі
Оцінка у 100-бальній шкалі
Відмінно (5)
91
Добре (4)
83
Задовільно (3)
68
Оцінка у 2-бальній шкалі
Оцінка у 100-бальній шкалі
Зараховано
75
із шкали ЕСTS у 100-бальну шкалу:
Оцінка за шкалою ЕСTS
Оцінка у 100-бальній шкалі
А
93
В
87
С
80
D
70
E
62
VІІІ. Зарахування на навчання.
8.1. Рейтинговий список вступників до аспірантури, які рекомендуються
до зарахування, впорядковується за конкурсним балом від більшого до
меншого.
8.2. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування
вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах Приймальної комісії
та сайті www.oa.edu.ua.

8.2. Особи, які не пройшли за конкурсом на навчання в аспірантурі за
державним замовленням, мають право бути зарахованими на умовах договору.
8.5. Апеляції на результати вступних екзаменів розглядає апеляційна
комісія, яка працює згідно з Положенням про апеляційну комісію Національного
університету «Острозька академія».
8.7. Про зарахування до аспірантури або про відмову в зарахуванні
вступнику повідомляється в п’ятиденний термін з дня прийняття Приймальною
комісією відповідного рішення.

