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Правила прийому до аспірантури Інституту проблем виховання НАПН 
України (надалі -  Інститут) в 2019 році (надалі -  Правила) розроблені 
Приймальною комісією Інституту проблем виховання НАПН України (надалі -  
Приймальна комісія) відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 
01.07.2014 року № 1556-УІІ, Умов прийому на навчання до закладів вищої 
освіти України в 2019 році (надалі -  Умови прийому), затверджених наказом 
Міністерства освіти і науки України від 11.10.2018 року № 1096, Постанови 
Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів 
вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних 
закладах (наукових установах)» від 23.03.2016 р. № 261.

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Аспірантура є формою підготовки науково-педагогічних кадрів вищої 
кваліфікації. Інститут проблем виховання НАПН України здійснює підготовку 
здобувачів ступеня доктора філософії за третім (освітньо-науковим) рівнем 
вищої освіти, який відповідає восьмому кваліфікаційному рівню Національної 
рамки кваліфікацій і передбачає здобуття особою теоретичних знань, умінь, 
навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, 
розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько- 
інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної 
діяльності, а також проведення власного наукового дослідження, результати 
якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.

Юридичною підставою для здійснення підготовки здобувачів ступеня 
доктора філософії є ліцензія МОН України, видана за рішенням Ліцензійної 
комісії МОН України (протокол № 27/2 від 22 листопада 2016 року та 
протокол № 33/2 від 27 грудня 2016 року) та накази МОН України (від 
25.11.2016р. № 1499л та від 28.12.2016р. № 1516л) на провадження 
(розширення) освітньої діяльності на третьому (освітньо-науковому) рівні 
вищої освіти в галузі знань 01 -  «Освіта/педагогіка» за спеціальністю 011 — 
«Освітні, педагогічні науки» (ліцензований обсяг 5 осіб) та 23 -  «Соціальна 
робота» за спеціальністю 231 -  «Соціальна робота» (ліцензований обсяг 5 осіб).

2. Підготовка громадян України в аспірантурі Інституту здійснюється за 
рахунок:

v коштів Державного бюджету України (за державним замовленням) 
за очною формою навчання;

✓  коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту) за очною 
та заочною формами навчання.

3. Прийом до аспірантури Інституту здійснюється на конкурсній основі 
незалежно від джерел фінансування.

4. Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі 
становить 4 роки.
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5. Під час вступу до аспірантури Інститут гуртожитком не забезпечує.
Аспірантура Інституту проблем виховання НАПН України оголошує 

прийом на 2019-2020 навчальний рік для здобуття ступеня доктора філософії 
відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється 
підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого Постановою Кабінету 
Міністрів України від 29.04.2015 року № 266 (зі змінами):

Ш иф р
галузі

Галузь знань К од
спец іальності

Н ай м ен уван н я
сп ец іальності

Н ай м ен уван н я  освітньої- 
н ау к о во ї програм и

01 Освіта/педагогіка 011 Освітні,
педагогічні

науки
(ліцензований 
обсяг 5 осіб)

Теорія і методика 
виховання

23 Соціальна робота 231 Соціальна
робота

(ліцензований 
обсяг 5 осіб)

Соціальна робота 
з дітьми та 
молоддю

II. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРИЙОМУ ДО АСПІРАНТУРИ

1. Правила прийому до аспірантури розробляються відповідно до
законодавства України, затверджуються вченою радою Інституту до 31 грудня 
календарного року та оприлюднюються на веб-сайті Інституту
(www.ipv.org.ua). Правила прийому діють протягом календарного року.

2. Організацію прийому вступників до аспірантури Інституту здійснює 
Приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора, який є її 
головою.

3. Організацію прийому документів вступників до аспірантури Інституту 
здійснює Відбіркова комісія, яка є структурним підрозділом Приймальної 
комісії Інституту. Відбіркова комісія утворюється для прийому документів, 
оформлення особових справ вступників, а також для виконання інших функцій, 
пов’язаних з організацією вступної кампанії.

4. Склад відбіркової комісії затверджується наказом директора. 
Відбіркова комісія діє згідно з «Положенням про Приймальну комісію 
Інституту проблем виховання НАПН України», затвердженим вченою радою.

5. Приймальна та Відбіркова комісії під час прийому документів 
працюють за графіком: понеділок-п’ятниця з 11.00 до 17.00 (обідня перерва з 
13.00 до 14.00) за адресою: 04060, м. Київ, вул. М. Берлинського, 9, Інститут 
проблем виховання НАПН України, відділ аспірантури і докторантури, 4-й 
поверх, каб. № 406, телефон для довідок (044)440-60-90, факс (044)440-25-25 
електронна пошта ipv aspirantura@ukr.net.

6. Усі питання, пов’язані зі вступом до аспірантури, вирішуються 
Приймальною комісією на її засіданнях. Рішення Приймальної комісії 
оприлюднюються на офіційному веб-сайті Інституту (www.ipv.org.ua).

http://www.ipv.org.ua
mailto:ipv_aspirantura@ukr.net
http://www.ipv.org.ua
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7. Рішення Приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є 
підставою для видання відповідного наказу директора Інституту.

8. Директор Інституту забезпечує дотримання законодавства України, в 
тому числі Умов прийому та цих Правил, а також відкритість та прозорість 
роботи Приймальної (відбіркової) комісії.

III. ВИМОГИ ДО ОСВІТНЬОГО РІВНЯ ВСТУПНИКІВ

На навчання до аспірантури Інституту для здобуття наукового ступеня 
доктора філософії приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо- 
кваліфікаційний рівень спеціаліста).

IV. ПРОЦЕДУРА, ПЕРЕЛІК І СТРОКИ ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ

Вступники до аспірантури для здобуття наукового ступеня доктора 
філософії подають документи особисто згідно з переліком:

s  заява вступника в паперовій формі до Приймальної (відбіркової) 
комісії Інституту;

^ копія документа державного зразка про раніше здобутий освітньо- 
кваліфікаційний рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток 
до нього (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном копію 
нострифікованого диплома);

^ копію військового квитка або посвідчення про приписку (для 
військовозобов’язаних;

^ копію документа, що посвідчує особу та громадянство (1, 2, 11 стор. 
паспорта);

s  особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою;
* копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру;
s  медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086-у;
s  перелік наукових праць та винаходів (за наявності);
s  дослідницьку пропозицію з обраної абітурієнтом спеціальності;
s  клопотання або направлення вищого навчального закладу або 

наукової установи, де працює вступник; рекомендаційний лист від 
потенційного роботодавця або вченого, зацікавленого у науковій 
співпраці з абітурієнтом у разі його вступу до аспірантури 
(за наявності);

s  міжнародний сертифікат з іноземної мови (за наявності);
V копії документів, які підтверджують право вступника на додаткові 

бали.
Під час подання заяви вступник пред’являє оригінали наступних 

документів особисто:
s  документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 

Закону України «Про громадянство-України»);
s  військовий квиток або посвідчення про приписку (для
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військовозобов’язаних);
« документ державного зразка про раніше здобутий освітньо- 

кваліфікаційний рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток 
до нього.

2. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Відбірковою 
комісією Інсіиіуіу або в установленому законодавством порядку. Копії 
документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

3. Приймальна комісія допускає вступників до вступних випробувань на 
підставі вчасно поданих усіх наведених у переліку документів і може відмовити 
вступнику в допуску до вступних випробувань у зв’язку з неподанням у 
встановлений термін усіх або окремих документів, визначених цими 
Правилами.

4. Рішення про допуск до проходження вступних випробувань 
приймається Приймальною комісією та оформлюється наказом директора 
Інституту.

V. ЗМІСТ, ФОРМА І СТРОКИ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ 
ДЛЯ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ

1. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та 
зарахування вступників на навчання проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії Строки вступної кампанії
Початок прийому заяв і документів 01 липня 2019 року
Закінчення прийому заяв і документів 08 липня 2019 року
Строки проведення вступних випробувань 10-15 липня 2019 року
Терміни зарахування вступників 28-30 серпня 2019 року
Початок навчання в аспірантурі 02 вересня 2019 року

2. Вступні випробування проводяться з 10 по 15 липня 2019 року згідно з 
графіком консультацій та вступних випробувань, який оприлюднюється на веб- 
сайті Інституту!www.ipv.org.ua).

3. Вступні випробування (іспити) до аспірантури Інституту проблем 
виховання НАПН України для здобуття ступеня доктора філософії складаються 
з:

У вступного іспиту зі спеціальності (відповідно до освітньо-наукових 
програм «Теорія і методика виховання» та «Соціфальна робота з 
дітьми та учнівською молоддю»);

« презентації дослідницьких пропозицій. Дослідницька пропозиція -  
це науковий текст обсягом до 5-ти сторінок, підготовлений 
вступником, в якому обґрунтовується тематика майбутнього 
дисертаційного дослідження, його актуальність, ступінь 
розробленості у вітчизняній і зарубіжній теорії і практиці, 
визначається мета, об’єкт, предмет, завдання дослідження, теоретико- 
методологічна основа, розкривається наукова новизна і практичне

http://www.ipv.org.ua
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значення очікуваних результатів дослідження, можливі шляхи 
розв’язання поставлених завдань.

^  вступного іспиту з іноземної мови (англійської, німецької) в 
обсязі, який відповідає необхідному вступному рівню для подальшого 
навчання (вдосконалення) цієї іноземної мови в аспірантурі. 
Вступник, який підтвердив свій рівень знання з іноземної мови рівня 
В 2, зокрема англійської, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або 
International English Language Testing System, або сертифікатом 
Cambridge 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.

Вступникам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань 
(спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), 
призначається додаткове вступне випробування -  співбесіда.

4. Програми вступних випробувань (іспитів) до аспірантури 
затверджуються вченою радою Інституту та оприлюднюються на офіційному 
веб-сайті Інституту (www.ipv.org.ua) та в Приймальній комісії.

5. Результати вступних випробувань (іспитів) оцінюються за 5-бальною шкалою. 
Критерії оцінювання вступного випробування за 5-бальною шкалою 
визначаються у відповідній програмі вступного випробування.

6. Конкурсний бал вступника обчислюється шляхом додавання балів з 
трьох конкурсних вступних випробувань (іспитів) та додаткових балів. 
Максимальна кількість балів для складання рейтингу вступників 
(максимальний сумарний результат вступних випробувань):

Таблиця вимірювання балів за результатами проведених вступних 
випробувань до аспірантури

В с т у п н и й  іс п и т  
з і с п е ц іа л ь н о с т і

В с т у п н и й  ІСПИТ 3 

ін о з е м н о ї  м о в и
П р е з е н т а ц ія

д о с л ід н и ц ь к и х
п р о п о зи ц ій

Д о д а т к о в і б а л и М а к с и м а л ь н а  
с у м а  в с іх  

б а л ів

5 5 5 2 0 35

7. Додаткові бали нараховуються за наукові за період не більше трьох 
років до моменту вступу до аспірантури.

Наукові та навчальні досягнення Кількість
балів

Стаття у науковому фаховому виданні України 3
Стаття у науковому виданні, яке входить до міжнародних 
наукометричних баз даних

5

Участь у всеукраїнській науковій конференції 
(за умови опублікування тез доповіді)

2

Участь у міжнародній науковій конференції 
(за умови опублікування тез доповіді)

3

http://www.ipv.org.ua
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Участь у міжнародній академічній мобільності 
(навчання, стажування)

4

Стаж наукової, науково-педагогічної, педагогічної роботи 
(не менше 2-х років)

2

Диплом магістра (спеціаліста) з відзнакою 1

8. Незадовільна оцінка з будь-якого вступного випробування (іспиту) є 
підставою для відмови в допуску до подальших вступних випробувань.

9. Додаткове вступне випробування з фаху оцінюється за шкалою 
«склав»/«не склав». Вступник, який отримав з додаткового вступного 
випробування оцінку «не склав», до участі у подальшому конкурсі не 
допускається.

VI. ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

1. Вступні випробування до аспірантури проводяться предметними 
комісія, склад яких затверджується наказом директора Інституту.

2. Вступники, які без поважних причин не з’явилися на вступні 
випробування (іспити) у визначений розкладом час, або, знання яких було 
оцінено балами нижче встановленого у програмі вступного випробування рівня, 
а також вступники, які забрали документи після дати закінчення прийому 
документів. До участі в наступних випробування та у конкурсному відборі не 
допускаються.

3. Перескладання вступних випробувань (іспитів) не допускається.
4. Результати вступних випробувань для навчання в аспірантурі Інституту 

дійсні протягом 12 місяців.
5. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені Інстиіугом, 

розглядає апеляційна комісія, склад та порядок роботи якої затверджуються 
наказом директора.

VII. НАДАННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ ДЛЯ ЗАРАХУВАННЯ
ДО АСПІРАНТУРИ

1. На підставі результатів вступних випробувань (іспитів) до аспірантури 
Приймальна комісія приймає рішення про зарахування щодо кожного 
вступника.

2. Зарахування на загальних підставах відбувається за сумою балів, 
отриманих за вступні випробування (іспити) та додаткових балів за наукові 
досягнення.

3. Право на першочергове зарахування до аспірантури Інституту при 
однаковому конкурсному балі матимуть вступники, які набрали більшу 
кількість балів із вступного випробування (іспиту) зі спеціальності та 
додаткових балів за наукові досягнення.

4. Рейтинговий список вступників до аспірантури, які рекомендуються до 
зарахування, впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого.

5. Вступ поза конкурсом до аспірантури для здобуття наукового ступеня 
доктора філософії не допускається.



8

6. Вступники до аспірантури, які не пройшли за конкурсом на місця, що 
фінансуються за кошти державного бюджету, мають право на зарахування за 
кошти юридичних і фізичних осіб понад обсяги, встановлені державним 
замовленням (в межах ліцензованого обсягу).

7. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування 
вважається оприлюднення відповідного рішення на стенді Приймальної комісії 
та на офіційному веб-сайті Інституту (www.ipv.org.ua) .

VIII. НАКАЗ ПРО ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

1. Наказ про зарахування на навчання до аспірантури для здобуття 
наукового ступеня доктора філософії видається наказом директора Інституту на 
підставі рішення Приймальної комісії та оприлюднюється на веб-сайті 
Інституту (www.ipv.org.ua).

2. Про зарахування до аспірантури або про відмову в зарахуванні до 
аспірантури вступнику повідомляється в п’ятиденний строк з дня прийняття 
Приймальною комісією відповідного рішення.

3. Особи, які зараховані на навчання до аспірантури Інституту, повинні до 
5 вересня 2019 року укласти угоди (контракти).

http://www.ipv.org.ua
http://www.ipv.org.ua

