Додаток 4
до Правил прийому
до УІПА в 2021 році

Правила прийому
до аспірантури та докторантури
Загальна частина
1. Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії
здійснюється:
- в аспірантурі за очною (денною, вечірньою) або заочною формою
навчання;
- поза аспірантурою (для осіб, які професійно провадять наукову, науковотехнічну або науково-педагогічну діяльність за основним місцем роботи).
Підготовка здобувачів ступеня доктора наук здійснюється:
- в докторантурі за очною (денною) формою навчання;
- шляхом самостійної підготовки їх наукових досягнень до захисту.
2. Підготовка осіб в аспірантурі та докторантурі здійснюється:
- за рахунок коштів державного бюджету (за державним замовленням);
- за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту,
зокрема за кошти грантів, які отримала УІПА на проведення наукових
досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня
доктора філософії або доктора наук).
3. Згідно до пункту 1 частини другої статті 6 Закону України «Про
ліцензування видів господарської діяльності», на підставі рішень Ліцензійної
комісії Міністерства (протокол № 6/2 від 16 травня 2016р., № 8/2 від 08 червня
2016р. та № 12/2 від 19.07.2016р.) та наказів МОН України від 18.05.2016р. №523,
від 10.06.2016р. № 655 та від 19.07.2016р. № 856 УІПА отримала ліцензії на
розширення провадження освітньої діяльності за спеціальностями:
№
п/п
1
2
3
4
5

Код та найменування галузі знань
01 Освіта
011 Освітні, педагогічні науки
01 Освіта
015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)
05 Соціальні та поведінкові науки
053 Психологія
07 Управління та адміністрування
073 Менеджмент
11 Математика та статистика
113 Прикладна математика

Ліцензійний
обсяг
10 осіб
10 осіб
10 осіб
10 осіб
15 осіб
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№
п/п
6
7

Код та найменування галузі знань
13 Механічна інженерія
133 Галузеве машинобудування
15 Автоматизація та приладобудування
152 Метрологія та інформаційно - вимірювальна
техніка

Ліцензійний
обсяг
10 осіб
10 осіб

На науковому рівні вищої освіти підготовка докторів наук здійснюється без
отримання ліцензії.
4. Вступ до аспірантури та докторантури здійснюється на конкурсній основі
відповідно до цих Правил прийому.
5. Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить
чотири роки, а підготовки доктора наук у докторантурі — два роки.
6. Затверджені правила прийому до аспірантури та докторантури діють
протягом календарного року (з 01 січня по 31 грудня 2021 року).
7. Громадяни України, які не завершили навчання за державним
замовленням, мають право повторного вступу для безоплатного здобуття вищої
освіти ступеня доктора філософії або доктора наук за умови відшкодування до
державного бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців,
відповідно до Порядку відшкодування коштів державного бюджету, витрачених
на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 658.
Права та обов’язки аспірантів і докторантів
8. Аспіранти і докторанти користуються правами здобувачів вищої освіти,
визначеними Законом України “Про вищу освіту”. З метою належного проведення
наукових досліджень аспіранти і докторанти також мають право на:
- вільний доступ до всіх видів відкритої наукової інформації, наявної в
УІПА, бібліотеках і державних архівах України;
- отримання методичного і змістовного наукового консультування щодо
власного дослідження від наукового керівника (консультанта), для аспірантів —
на чіткий розподіл обов’язків між науковими керівниками у разі призначення
Вченою радою двох керівників;
- безпечні та нешкідливі умови для проведення наукових досліджень,
забезпечення належно обладнаним місцем для наукової роботи;
- академічну мобільність, що реалізується відповідно до Положення про
порядок реалізації права на академічну мобільність, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 р. № 579 (Офіційний вісник
України, 2015 р., № 66, ст. 2183);
- академічну відпустку, зокрема за станом здоров’я, у зв’язку з вагітністю та
пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, відповідно
до законодавства.
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9. Аспіранти і докторанти зобов’язані виконувати всі обов’язки здобувачів
вищої освіти, визначені Законом України “Про вищу освіту”. З метою
забезпечення належного проведення наукових досліджень аспіранти і докторанти
також зобов’язані:
- дотримуватися морально-етичних норм і стандартів поведінки дослідників
у відповідній галузі (професії), встановлених УІПА;
- виконувати індивідуальний план наукової роботи та систематично
звітувати про хід його виконання на засіданні кафедри;
- захистити в установлений строк свої наукові досягнення у вигляді
дисертації (для аспірантів) та у вигляді дисертації, або опублікованої монографії,
або за сукупністю опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих
фахових виданнях статей (для докторантів) у спеціалізованій вченій раді.
10. Аспіранти і докторанти мають право брати участь у конкурсах на
отримання грантової підтримки наукових досліджень та стипендій, заснованих на
честь видатних діячів науки, освіти, культури, громадських діячів, а також
заснованих Президентом України, Кабінетом Міністрів України, державними чи
недержавними органами, підприємствами, установами чи організаціями.
Порядок та умови вступу до аспірантури
11. Основною формою підготовки здобувачів ступеня доктора філософії на
третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти є аспірантура.
12. До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули
ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста). До вступних
випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні для вступу
документи.
Вступники до аспірантури (докторантури) подають такі документи (з 15
серпня до 01 вересня 2021 року):
- заяву на ім’я ректора;
- копію паспорта;
- копію диплома про закінчення закладу вищої освіти;
- довідку про присвоєння ідентифікаційного коду;
- фото 3×4 – 2шт.
- список опублікованих наукових праць і винаходів. Вступники, які не
мають опублікованих наукових праць, подають наукові доповіді (реферати) з
обраної ними наукової спеціальності;
- посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених
кандидатських іспитів);
- відгук потенційного наукового керівника про співбесіду;
- витяг з протоколу засідання кафедри УІПА про рекомендацію до вступу
(за наявності);
- копію трудової книжки (за наявності);
- особовий листок з обліку кадрів (за наявності);
- автобіографію;
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- медичну довідку про стан здоров’я за відповідною формою, результати
флюорографії;
При вступі до докторантури, крім того подаються:
- розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук;
- письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену
доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником
УІПА, із згодою бути науковим консультантом;
- копію диплома доктора філософії або кандидата наук.
Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією
або в установленому законодавством порядку.
Приймальна комісія може відмовити особі в допуску до проходження
вступних випробувань до аспірантури виключно у зв’язку з неподанням в
установлений строк документів, визначених правилами прийому.
Подання
вступником
недостовірних
персональних
даних,
недостовірних відомостей про здобуту раніше освіту є підставою для скасування
наказу про зарахування, в частині, що стосується цього вступника.
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 складення
ним вступних випробувань та проходження процедури визнання диплому в
Україні відповідно до законодавства.
13. Вступники, які на час вступу до аспірантури склали всі або декілька
кандидатських іспитів, звільняються від відповідних вступних випробувань до
аспірантури і їм зараховуються оцінки кандидатських іспитів.
Вступні випробування до аспірантури складаються з (01.09.2021 р. 12.09.2021 р.) :
- вступного іспиту із спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти
магістра з відповідної спеціальності, на відповідній кафедрі) – 02 - 03.09.2021 р.;
- вступного іспиту з іноземної мови (в обсязі, який відповідає рівню B2
Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти) – 05 - 06.09.2021 р. на
кафедрі іншомовної підготовки, європейської інтеграції та міжнародного
співробітництва. 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 або аналогічного рівня);
німецької мови – дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче рівня B2
Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня);
французької мови – дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (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.
- вступного іспиту з філософії (в обсязі програми рівня вищої освіти
магістра) – 09 - 10.09.2021 р. на кафедрі філософії, українознавства та політології.
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Особам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності),
ніж
та,
яка
зазначена
в
їх
дипломі
магістра
(спеціаліста),
можуть бути призначені додаткові вступні випробування.
Кожне вступне випробування оцінюється за стобальною шкалою.
Шкала оцінювання: національна та ECTS
Сума балів

Оцінка ECTS

90 – 100
82-89
74-81
64-73
60-63

А
В
С
D
Е

35-59

FX

0-34

F

Оцінка за національною шкалою
екзамен
відмінно
добре
задовільно
незадовільно з можливістю
повторного складання
незадовільно

Для участі у конкурсному відборі необхідно набрати не менш 60 балів з
кожного вступного випробування. Конкурсний бал обчислюється як сума
результатів вступних випробувань.
Результати вступних випробувань до аспірантури дійсні для вступу до
аспірантури протягом одного календарного року.
14. Право на першочергово зарахування до аспірантури мають:
- вступники, які рекомендовані до вступу в аспірантуру Вченою радою
УІПА;
- вступники, які мають вищу освіту та склали всі або декілька
кандидатських іспитів;
- вступники, які мають наукові статті за фаховим спрямуванням.
Зарахування до аспірантури проводиться наказом ректора УІПА (з 1 жовтня
2021 року).
При зарахуванні до аспірантури (докторантури) або про відмову в
зарахуванні до аспірантури (докторантури) вступнику повідомляється в
п’ятиденний термін з дня прийняття приймальною комісією відповідного
рішення.
Не допускається вступ поза конкурсом для здобуття освітньо-наукового
ступеня доктора філософії (доктора наук).
15. За результатами проведення вступних випробувань до аспірантури
приймальна комісія приймає рішення про рекомендацію до вступу в аспірантуру
щодо кожного вступника.
Рішення приймальної комісії про зарахування до аспірантури
затверджується наказом ректора не пізніше 15 вересня, який формується в Єдиній
базі та оприлюднюється на офіційному веб-сайті УІПА.
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16. Аспіранту одночасно з його зарахуванням відповідним наказом ректора
УІПА призначається науковий керівник з числа наукових або науковопедагогічних працівників з науковим ступенем.
17. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у
визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче
встановленого Правилами прийому мінімального значення, 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.
18. Апеляції на результати вступних випробувань розглядає апеляційна
комісія УІПА, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом ректора.
19. Відомості про результати вступних випробувань та інших конкурсних
показників оприлюднюється на офіційному веб-сайті УІПА.
20. Рішенням приймальної комісії результати вступного іспиту з
конкурсного предмета щодо вступу на певну конкурсну пропозицію можуть бути
зараховані для участі в конкурсному відборі на іншу конкурсну пропозицію.
21. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування
вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальної
комісії УІПА.
Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування також
розміщується на офіційному веб-сайті УІПА, а також відображається у кабінеті
вступника в Єдиній базі. Рекомендованим до зарахування вступникам можуть
надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку
відповідно до Правил прийому.
Договір
про
надання
освітніх
послуг
між
УІПА
та
фізичною (юридичною) особою укладається після видання наказу про
зарахування. У разі якщо договір не буде укладено протягом двох тижнів з дати
видання наказу про зарахування, цей наказ скасовується в частині зарахування
цієї особи. Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним
сторонами.
22. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути
скасоване приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступника.
Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування до
УІПА за власним бажанням, відраховані з УІПА за власним бажанням, у зв’язку з
чим таким особам повертаються подані ними документи, не пізніше наступного
дня після подання заяви про відрахування.
23. У разі, якщо особа без поважних причин не приступила до занять
протягом 10 календарних днів від дня їх початку наказ про зарахування
скасовується в частині, що стосується цієї особи.
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Здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії
поза аспірантурою
24. Особи, які професійно провадять наукову, науково-технічну або
науково-педагогічну діяльність за основним місцем роботи, мають право
здобувати вищу освіту ступеня доктора філософії поза аспірантурою без
переривання трудової діяльності або під час перебування у творчій відпустці.
Такі особи прикріплюються строком до п’яти років до аспірантури, у разі
наявності ліцензії на провадження освітньої діяльності на третьому (освітньонауковому) рівні вищої освіти за відповідною спеціальністю.
Здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії поза аспірантурою
передбачає повне та успішне виконання відповідної освітньо-наукової програми
та навчального плану аспірантури та публічний захист дисертації у
спеціалізованій вченій раді.
25. Навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти осіб, які
прикріплені до УІПА для реалізації свого права на здобуття вищої освіти ступеня
доктора філософії поза аспірантурою, а також їх наукове керівництво
здійснюється за кошти УІПА.
Особи, які прикріплені до УІПА з метою здобуття вищої освіти ступеня
доктора філософії поза аспірантурою, мають всі права і обов’язки, визначені у
пунктах 8-10 цих Правил прийому до аспірантури та докторантури.
26. У разі звільнення з роботи особа втрачає право здобувати вищу освіту
ступеня доктора філософії поза аспірантурою в УІПА та має право:
- продовжити свою підготовку для здобуття ступеня доктора філософії поза
аспірантурою у іншому вищому навчальному закладі (науковій установі), до
якого особа зарахована на посаду науково-педагогічного чи наукового працівника
(за умови прийняття відповідного рішення таким вищим навчальним закладом
(науковою установою);
- вступити до аспірантури для здобуття відповідного ступеня за очною
(денною, вечірньою) або заочною (дистанційною) формою навчання і зарахування
їй відповідних кредитів ЄКТС, здобутих поза аспірантурою.
Порядок та умови вступу до докторантури
27. З метою завершення роботи над науковими дослідженнями та
оформлення їх результатів та/або для підготовки публікацій до захисту для
здобуття ступеня доктора наук особа має право вступити до докторантури.
Протягом строку перебування в докторантурі докторант зобов’язаний
захистити результати своїх наукових досягнень у вигляді дисертації, або
опублікованої монографії, або наукової доповіді за сукупністю статей,
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опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях,
перелік яких затверджується МОН України, у спеціалізованій вченій раді.
Здобувач ступеня доктора наук у дисертації (монографії, сукупності
наукових робіт) повинен представити узагальнення самостійних досліджень
стосовно актуальної наукової проблеми (групи проблем) у межах однієї або
кількох галузей знань, результати яких забезпечують розв’язання важливої
теоретичної або прикладної проблеми, мають загальнонаціональне або світове
значення, є достовірними та пройшли широку апробацію.
28. Перебування в докторантурі не є обов’язковою умовою для подання
наукових досягнень до спеціалізованої вченої ради та подальшого їх публічного
захисту для здобуття ступеня доктора наук.
29. Прийом до докторантури або надання творчої відпустки здійснюється з
урахуванням наукових, науково-технічних досягнень за обраною спеціальністю
відповідно до встановлених вимог.
До докторантури приймаються особи, які мають ступінь доктора філософії,
наукові здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності (зокрема
публікації
в
міжнародних
реферованих
журналах,
індексованих
в наукометричних базах, згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які
здобувають наукові ступені) і які мають наукові результати, що потребують
завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді
за сукупністю статей.
30. Для вступу до докторантури вступник до 01.08.2021 р. подає на
відповідну кафедру УІПА розгорнуту пропозицію, в якій міститься план
дослідницької роботи та/або інформація про обсяг наукової роботи, необхідної
для підготовки результатів проведених досліджень до захисту. Протягом місяця з
дня надходження документів від усіх вступників відповідний структурний
підрозділ заслуховує їх наукові доповіді і шляхом голосування визначає
можливість зарахування кожного вступника до докторантури та подає висновки
на розгляд Вченої ради.
31. Особа, яка подає для вступу до докторантури диплом, що виданий
іноземним закладом вищої освіти, допускається до вступу нарівні з іншими
вступниками після проходження
процедури визнання диплому в Україні
відповідно до законодавства.
32. Вчена рада до 12.09.2021 р. розглядає висновки кафедри щодо кожного
вступника і приймає рішення про його зарахування до докторантури та відповідно
до наданої характеристики наукової діяльності вступника призначає докторанту
наукового консультанта з числа штатних науково-педагогічних або наукових
працівників із ступенем доктора наук з відповідної спеціальності. Рішення Вченої
ради затверджується і оформляється наказом ректора УІПА.
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Порядок та умови вступу до аспірантури та докторантури
іноземних громадян
34. Іноземці вступають до аспірантури за акредитованими освітніми
програмами та докторантури упродовж року - за результатами розгляду поданих
документів та іспитів з визначених предметів та мови навчання.
Зарахування на навчання здійснюється за результатами співбесіди та на
підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом
про здобутий рівень освіти в країні його походження.
35. Накази про зарахування іноземців на навчання видаються ректором
УІПА на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на
навчання з додатками до них формуються в Єдиній державній електронній базі з
питань освіти.
36. Для вступу до аспірантури (докторантури) іноземець особисто подає до
приймальної комісії заяву у паперовій формі.
До заяви іноземець додає:
1) документ (оригінал та його копію) про раніше здобутий освітній
(освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;
2) додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий
освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (за
наявності);
3) академічну довідку, видану іноземним/українським навчальним закладом
(у разі переведення або поновлення на навчання, починаючи з другого курсу,
додається академічна довідка);
4) оригінал та копію документа, в якому міститься інформація про зміст
навчальної програми за попереднім ступенем (рівнем) вищої освіти, отримані
кредити, тривалість навчання та успішність з навчальних дисциплін при вступі
для здобуття ступеня магістра або післядипломної освіти;
5) копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує
особу без громадянства;
6) поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними
договорами України;
7) 4 фотокартки розміром 30 х 40 мм;
8) копію посвідчення закордонного українця;
9) дослідницька пропозиція з обраної наукової спеціальності або завірений в
установленому порядку за місцем роботи/навчання кандидата список
опублікованих наукових праць і винаходів українською або англійською мовою
додатково подаються при вступі до аспірантури.
Для вступу до докторантури подаються додатково українською або
англійською мовою:
- тематичний план дисертаційної роботи для здобуття наукового ступеня
доктора наук;
- копію диплома про присвоєння відповідного наукового ступеня;
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10) іноземці, які вступають на навчання за програмами академічної
мобільності, подають документи, затверджені правилами прийому до УІПА та/або
передбачені вимогами міжнародних програм та/або договорів, в рамках яких
реалізується академічна мобільність.
Документи, зазначені у підпунктах 1 - 5 цього пункту, мають бути
перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.
Документи, зазначені у підпунктах 1 - 4 цього пункту, мають бути
засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні
для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною установою
України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.
37. Прийом іноземців на навчання за міжнародними договорами України та
державними програмами здійснюється на підставі направлення МОН у порядку,
передбаченому цими договорами та програмами.
38. Оплата освітніх послуг, що надаються навчальними закладами
іноземцям, здійснюється за договорами (контрактами) за кошти фізичних або
юридичних осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України
або договорами між закладами вищої освіти про міжнародну академічну
мобільність.
39. Документи про освіту зарахованих на навчання іноземців, видані
навчальними закладами інших держав, проходять процедуру визнання в Україні
відповідно до законодавства.
Ця вимога не поширюється на документи іноземців, які навчаються за
програмами академічної мобільності та стажування, за якими не передбачено
присвоєння відповідних кваліфікацій/наукових ступенів.
За результатами процедури визнання УІПА приймає рішення щодо
продовження іноземцем навчання з рівня, що відповідає результатам процедури
визнання, або щодо відрахування іноземця.
У разі встановлення неавтентичності наданого документа про здобутий
освітній рівень УІПА відраховує такого іноземця.

