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I. Вимоги до рівня освіти вступників 

 

1.1. На навчання для здобуття ступеня доктора філософії до Університету 

приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний 

рівень спеціаліста). 

 

IІ. Строки прийому заяв і документів, конкурсного відбору та 

зарахування на навчання 

 

2.1. Приймальна комісія працює з понеділка по п’ятницю з 9 до 16 години, 

обідня перерва – з 13 до 14 години. 
 

2.2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та 

зарахування на навчання за ступенем “доктор філософії” вступників на основі 

повної вищої освіти проводяться в такі строки: 

 

Етапи вступної 

кампанії 

Денна форма здобуття 

освіти 

Вечірня / заочна форма 

здобуття освіти 
вступники на основі освіти 

повної вищої 

Початок прийому заяв і 

документів 

17 серпня 2020 року 17 серпня 2020 року 

Закінчення прийому заяв 

і документів 

о 15.00  

27 серпня 2020 року 

о 15.00  

27 серпня 2020 року 

Строки проведення 

Університетом вступних 

випробувань 

 

 

31 серпня–7 вересня 

 2020 року 

 

 

31 серпня–7 вересня 

 2020 року 



Термін оприлюднення 

списку вступників із 

зазначенням 

рекомендованих до 

зарахування на місця 

державного замовлення 

не пізніше 

12.00 

8 вересня 2020 року 

не пізніше 

12.00 

8 вересня 2020 року 

Терміни зарахування 

вступників 

за державним замовленням –  

не пізніше 9 вересня 2020 

року; 

за кошти фізичних та 

юридичних осіб – після 

зарахування на місця 

державного замовлення 

відповідної спеціальності – 

не пізніше 11 вересня 2020 

року 

за державним замовленням – 

не пізніше 9 вересня 2020 

року; 

за кошти фізичних та 

юридичних осіб – після 

зарахування на місця 

державного замовлення 

відповідної спеціальності – 

не пізніше 11 вересня 2020 

року 

 

ІІІ. Порядок прийому заяв і документів для участі  

в конкурсному відборі до Університету 
 

 

3.1. Вступники подають заяву на участь у конкурсному відборі до 

Університету (далі – заява) в паперовій формі. Заява в паперові формі подається 

вступником особисто до Приймальної комісії Університету. 
 

3.2. Особи, які бажають вступити до аспірантури КНЛУ на навчання для 

здобуття ступеня доктора філософії, подають до приймальної комісії такі 

документи: 

 

 заяву встановленої форми; 

 копію диплома магістра (спеціаліста) із зазначенням здобутої спеціальності 

(кваліфікації) (подається з оригіналом); 

 особовий листок з обліку кадрів, завірений у відділі кадрів за основним 

місцем роботи, з наклеєною фотокарткою, розміром 4х6 см, та 

автобіографію; 

 реферат з обраної наукової спеціальності обсягом 25 друкованих сторінок у 

палітурці; 

 лист із місця роботи про направлення до цільової аспірантури; 

 копію угоди (для цільової аспірантури), підписану організацією, яка 

направила кандидата на навчання; 



 копію паспорта та військового квитка (паспорт і військовий квиток 

подаються особисто вступником); 

 копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера; 

 4 фотокартки розміром 30х40 мм; 

 папка-швидкозшивач та 2 конверти без марок 
 

Особа, яка подає до вступу до аспірантури диплом, що виданий іноземним 

закладом вищої освіти, допускається до вступних випробувань нарівні з іншими 

особами. Зарахування такого вступника здійснюється у разі успішного складання 

ним вступних випробувань та прийняття вченою радою Університету рішення про 

визнання його диплома. 

 

3.3. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною 

комісією Університету або в установленому законодавством порядку. Копії 

документів без пред'явлення оригіналів не приймаються. 

 

ІV. Організація прийому і проведення конкурсного відбору 

 

4.1. Університет здійснює прийом до аспірантури для підготовки фахівців за 

ступенем “доктор філософії” зі спеціальностей, зазначених у Додатку 1 до цих 

Правил. 

  

4.2. У конкурсному відборі осіб, які на основі ступеня магістра (освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста) вступають на навчання для здобуття ступеня 

доктора філософії враховуються результати:  

- вступного іспиту зі спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти 

магістра з відповідної спеціальності); 

- вступного іспиту з іноземної мови (англійської, німецької або французької) 

в обсязі, який відповідає рівню В2 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; 

- презентації дослідницьких пропозицій чи досягнень вступників у вигляді 

реферату. 

 

4.3. Прийом заяв і документів, вступні іспити, конкурсний відбір та 



зарахування на навчання за ступенем “доктор філософії” вступників на основі 

повної вищої освіти проводиться в терміни, зазначені у п. 2.2 розділу IІ цих 

Правил. 

 

4.4. Підготовка фахівців за ступенем “доктор філософії” здійснюється на 

основі ступеня вищої освіти “магістр” або освітньо-кваліфікаційного рівня 

“спеціаліст” за державним замовленням та на платній основі – за рахунок коштів 

фізичних і юридичних осіб. 

 

До аспірантури Університету приймаються громадяни України, а також 

іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних 

підставах, мають документ про освіту державного зразка – диплом магістра або 

спеціаліста. Особа, яка подає для вступу до аспірантури диплом, що виданий 

іноземним закладом вищої освіти, допускається до вступних випробувань нарівні 

з іншими особами. Зарахування такого вступника здійснюється в разі успішного 

складання ним вступних випробувань та прийняття вченою радою Університету 

рішення про визнання його диплома. 

 

4.5. Особа, яка раніше навчалася в аспірантурі (ад’юнктурі) чи докторантурі 

за державним (регіональним) замовленням і не захистилася або була відрахована з 

неї достроково, має право на повторний вступ до аспірантури (ад’юнктури) чи 

докторантури за державним (регіональним) замовленням лише за умови 

відшкодування коштів, витрачених на її підготовку, у визначеному Кабінетом 

Міністрів України порядку. 

 

4.6. Вступники подають особисто до Приймальної комісії Університету 

документи в порядку, визначеному розділом ІІІ цих Правил. 

 

4.7. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною 

комісією або в установленому законодавством порядку. Копії документів без 

пред’явлення оригіналів не розглядаються.  

 

Паспорт, військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної 

дільниці), оригінал документа про освіту (при поданні їхніх копій) вступник 

пред’являє особисто. 

 

4.8. Усі вступники до аспірантури, які здобули ступінь вищої освіти магістра 

та (або) освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста в Університеті або в іншому 

закладі вищої освіти, складають: 



- вступний іспит зі спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти 

магістра з відповідної спеціальності); 

- вступного іспиту з іноземної мови (англійської, німецької або 

французької) в обсязі, який відповідає рівню В2 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; 

- презентацію дослідницьких пропозицій чи досягнень вступника у вигляді 

реферату. 

 

Вступні випробування для осіб з особливими освітніми потребами 

проводяться з урахуванням особливих освітніх потреб, зазначених у заяві 

вступника, та рекомендацій медико-соціальної експертизи. 

 

Під час вступного іспиту перевіряється рівень теоретичної і практичної 

підготовки вступника. Програми зі вступних іспитів розробляються профільними 

кафедрами і затверджуються ректором Університету. Вступні випробування до 

аспірантури проводяться предметними комісіями, до складу яких входять 

здебільшого три – п’ять осіб, які призначаються відповідним наказом ректора 

Університету.  

 

4.9. До складу предметних комісій включаються доктори філософії та 

доктори наук, які проводять наукові дослідження за відповідною спеціальністю і 

відповідають за виконання відповідної освітньо-наукової програми. 

До складу предметних комісій можуть входити також представники інших 

вищих навчальних закладів (наукових установ), з якими укладено договори про 

ведення спільної наукової діяльності та/або про спільне керівництво 

дослідженнями аспірантів, та/або про спільне виконання освітньо-наукової 

програми чи з якими здійснюється підготовка докторів філософії за спільною 

освітньо-науковою програмою, узгодженою між вищим навчальним закладом і 

науковою установою. 

До складу предметної комісії з іноземної мови можуть включатися також 

особи, які не мають наукового ступеня і вченого звання, але вільно володіють 

відповідною іноземною мовою і за рішенням вченої ради здатні кваліфіковано 

оцінити рівень знання відповідної мови вступником. 

 

4.10. Особа, яка на вступному іспиті отримала оцінку "незадовільно", до 



наступного вступного випробування й участі в конкурсному відборі для вступу на 

навчання в Університеті не допускається. Оцінювання на вступних іспитах до 

аспірантури здійснюється за національною 4-бальною шкалою.  

 

4.11. На кожного вступника заповнюється протокол вступного іспиту, до 

якого вносять прізвища членів комісії, які були присутні на іспитах, з 

обов'язковим зазначенням їхнього наукового ступеня, вченого звання і посади. 

 

4.12. Зарахування на навчання за рівнем доктора філософії здійснюється за 

конкурсним балом, який обчислюється як сума результату всіх вступних іспитів 

та оцінка за реферат з обраної наукової спеціальності. 

 

4.13. Вступники на навчання за рівнем доктора філософії не мають 

права на особливі умови вступу. 

 

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

у визначений розкладом час або знання яких було оцінено балами нижче 

встановленого Правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які 

забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в 

наступних вступних випробуваннях та в конкурсному відборі не допускаються. 

 

Перескладання вступних випробувань не допускається. 
 

4.15. Програми вступних іспитів до аспірантури на основі здобутого рівня 

вищої освіти “магістр” та (або) освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” 

розробляються профільними кафедрами і затверджуються ректором Університету 

не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів. Іспити приймаються 

предметними комісіями з числа провідних науково-педагогічних працівників 

Університету. 

 

Програми вступних іспитів оприлюднюються на веб-сайті Університету та в 

Приймальній комісії. 

 

4.16. Апеляції на результати вступних іспитів, що проведені Університетом 

для вступників на навчання за ступенем “доктор філософії”, розглядає 

апеляційна комісія Університету, склад і порядок роботи якої затверджується 

наказом ректора. Головою апеляційної комісії призначається проректор з наукової 

роботи Університету. Склад апеляційної комісії формується з числа науково-

педагогічних працівників Університету. Апеляція вступника щодо екзаменаційної 

оцінки, отриманої на вступному іспиті в Університеті (далі – апеляція), повинна 



подаватися вступником особисто не пізніше наступного робочого дня після 

оголошення екзаменаційної оцінки. Апеляція розглядається на засіданні 

апеляційної комісії в присутності вступника не пізніше наступного робочого дня 

після її подання в присутності вступника. Додаткове опитування вступників 

при розгляді апеляцій не допускається. Порядок подання і розгляду апеляції 

оприлюднюється і доводиться до відома абітурієнтів до початку вступних 

випробувань. 
 

4.17. Рішенням приймальної комісії результати вступного іспиту з іноземної 

мови (англійської, німецької, французької) щодо вступу на певну конкурсну 

пропозицію можуть бути зараховані для участі в конкурсному відборі на іншу 

конкурсну пропозицію в Університеті.  
 

4.18. Виконані роботи, екзаменаційні аркуші осіб, які не вступили до 

Університету, зберігаються в приймальній комісії Університету протягом одного 

року, а потім знищуються за актом.  
 

Виконані роботи, екзаменаційні аркуші осіб, які вступили до Університету, 

зберігаються в особових справах аспірантів постійно. 
 

V. Наказ про зарахування до аспірантури 
 

5.1. На підставі результатів вступних іспитів до аспірантури Приймальна 

комісія ухвалює рішення щодо кожного вступника. 
 

У разі одержання однакових оцінок переважне право при зарахуванні до 

аспірантури мають вступники: 

 рекомендовані до вступу до аспірантури вченою радою Університету 

(КНЛУ); 

 направлені Міністерством освіти і науки України на навчання цільовим 

призначенням для закладів вищої освіти країни; 

 які мають статті у виданні, що входить до міжнародних 

наукометричних баз (Scopus, Web of Science, Index Copernicus та інші); 

 які мають статті у науковому виданні, включеному до Переліку 

наукових фахових видань України (за обраною спеціальністю); 

 які мають диплом магістра/спеціаліста з відзнакою за обраною 

спеціальністю. 

 

5.2. Вступники до аспірантури, які не пройшли за конкурсом, мають право на 

зарахування за контрактом понад план державного замовлення. 
 

5.3. Зарахування до аспірантури проводиться наказом ректора Університету. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE25487.html


Про зарахування до аспірантури або про відмову в зарахуванні до 

аспірантури вступника повідомляють у п'ятиденний термін з дня прийняття 

приймальною комісією відповідного рішення. 
 

5.4. Аспірантові одночасно з його зарахуванням відповідним наказом ректора 

призначається науковий керівник із числа наукових або науково-педагогічних 

працівників із науковим ступенем. 

 

VІ. Прийом іноземних громадян  

на навчання в аспірантурі Університету 

 6.1. Прийом заяв і документів від іноземців, які вступають на навчання до 

аспірантури Університету для навчання за рівнем вищої освіти "доктор філософії" 

за кошти фізичних та юридичних осіб, вступні випробування, конкурсний відбір 

та зарахування на навчання в Університеті проводяться впродовж року включно 

на спеціальності відповідно до Додатка 1 до цих Правил.  

 

 6.2. Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до 

Університету в паперовій формі. Заява в паперовій формі подається вступником 

особисто до Приймальної комісії Університету.  

 

 6.3. У заяві вступники вказують спеціальність, рівень вищої освіти та форму 

здобуття освіти, на яку вони вступають.  

 

 6.4. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає: 

 а) документ (оригінал та його копію) про раніше здобутий освітній 

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

 б) додаток (оригінал та його копію) про раніше здобутий освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (за наявності); 

 в) особовий листок з обліку кадрів, завірений у відділі кадрів за основним 

місцем роботи, з наклеєною фотокарткою, розміром 4х6 см, та автобіографію; 

 г) копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує 

особу без громадянства; 

 д) поліс медичного страхування (крім іноземців, які прибули з країн, з 

якими укладено угоди про безоплатне надання екстреної медичної допомоги); 

 е) 4 фотокартки розміром 30х40 мм; 

 ж) реферат з обраної наукової спеціальності обсягом 25 друкованих 

сторінок у палітурці; 

 з) папка-швидкозшивач та 2 конверти без марок. 

 

Особа, яка подає до вступу до аспірантури диплом, що виданий іноземним 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE25487.html


закладом вищої освіти, допускається до вступних випробувань нарівні з іншими 

особами. Зарахування такого вступника здійснюється в разі успішного складання 

ним вступних випробувань та прийняття вченою радою Університету рішення про 

визнання його диплома. 

 

 6.5. Зарахування іноземних громадян до аспірантури Університету для 

навчання за рівнем вищої освіти "доктор філософії" за кошти фізичних та 

юридичних осіб здійснюється з 01 липня 2020 року до 30 червня 2021 року. 

    



Додаток 1 

Перелік спеціальностей та освітньо-наукових програм для навчання в 

аспірантурі у 2020 році 

 

Галузь знань Спеціальність Назва програми 

01 Освіта  011 Освітні, 

педагогічні 

науки 

Сучасні наукові освітні студії: педагогіка, 

методика навчання іноземних мов і культур, 

наукова англійська мова 

03 Гуманітарні 

науки 

032 Історія та 

археологія  

Історія України і всесвітня історія 

035 Філологія Філологія у вимірах сьогодення: 

мовознавство, літературознавство, 

перекладознавство 

05 Соціальні і 

поведінкові науки 

053 Психологія Наукові дослідження та психологічне 

консультування 

 


