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І. Загальні положення 

 

Правила прийому розроблено Приймальною комісією Державного 

закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти» (далі - Приймальна 

комісія) відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 

1556-VII зі змінами; Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 

році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України 13 жовтня 2021 

року № 1098; Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора 

філософії' та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), 

затвердженого Постановою КМУ № 261 від 23.03.2016 року (зі змінами); Переліку 

галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів 

вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 

2015 р.  № 266 (зі змінами). 

Прийом осіб до Університету для здобуття вищої освіти за ступенем 

доктора філософії здійснюється на конкурсній основі. Приймаються громадяни 

України, іноземці, а також особи без громадянства, які постійно проживають на 

території України на законних підставах.  
Прийом до аспірантури/докторантури на 2022-2023 навчальний рік 

відбуватиметься на акредитовані освітньо-наукові програми за такими галузями 
знань та спеціальностями: 

 
Шифр 
галузі 

Галузь знань Код 
спеціаль

ності 

Найменування 
спеціальності 

 Освітньо-наукова програма 

01 Освіта/Педагогіка 011 Освітні, 
педагогічні 
науки 

Освітні, педагогічні науки 
(сертифікат акредитації  
№ 2108 від 29.07.2021р 

05 Соціальні та 
поведінкові науки 

053 Психологія Психологія особистісного, 
соціального та організаційного 
розвитку 
(сертифікат акредитації  
№ 691 від 16.10.2020р.) 

28 Публічне управління 
та адміністрування 

281 Публічне 
управління та 
адміністрування 

Публічне управління та 
адміністрування 
(сертифікат акредитації  
№ 2003 від 29.07.2021 

 

Підготовка в аспірантурі Університету здійснюється за очною та заочною 

формою навчання: 

- за рахунок видатків державного бюджету (державне замовлення)); 

- за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на умовах договору, зокрема 

за кошти грантів на проведення наукових досліджень, за якими передбачається 

підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії або доктора наук). 

Громадяни України, які не завершили навчання в аспірантурі за кошти 

державного бюджету (за державним замовленням), мають право повторного 

вступу для безоплатного здобуття ступеня доктора філософії за умови 

відшкодування до державного бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з 

підготовки фахівців, відповідно до Порядку відшкодування коштів державного 



або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року 

№ 658. 

Прийом на навчання іноземних громадян та осіб без громадянства 

проводиться на акредитовані освітні програми. 

Прийом до аспірантури на здобуття вищої освіти за ступенем доктора 

філософії здійснюється на конкурсній основі незалежно від джерел 

фінансування. 

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить 

4 роки. 

Вступники забезпечуються гуртожитком. 

II. Організація прийому 

 

Організацію прийому здійснює Приймальна комісія, склад якої 

затверджується наказом ректора Університету, який є її головою. 

Ректор Університету забезпечує дотримання законодавства України, в 

тому числі Умов прийому та цих Правил, а також відкритість та прозорість 

роботи Приймальної комісії. 

Рішення Приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є 

підставою для видання відповідного наказу ректора Університету. 

Усі питання, пов’язані з прийомом до аспірантури, вирішуються 

Приймальною комісією на її засіданнях.  

 

III. Вимоги до рівня освіти вступників 

 

Для здобуття вищої освіти за ступенем доктора філософії приймаються 

особи, які здобули ступінь магістра (спеціаліста). 

IV. Правила прийому 

Правила прийому до Університету в 2022 році розроблено відповідно до 

законодавства України, затверджено вченою радою УМО року і розміщено на 

веб-сайті. Правила прийому діють протягом календарного року. 

 

Порядок роботи приймальної комісії: 

понеділок - п’ятниця з 10.00 до 16.00, обідня перерва - з 13.00 до 14.00;  

субота та неділя - вихідний день. 

Термін прийому документів: з 04 квітня 2022 р. по 23 травня 2022 р. 

(у разі потреби додатковий набір за кошти юридичних та фізичних осіб  на умовах 

контракту з 25 серпня по 02 вересня). 

Вступні іспити проводяться за розкладом, що затверджується та 

оприлюднюється приймальною комісією. 



Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає 

рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу до аспірантури 

Університету. 

Вступні іспити проводяться з 01 червня 2022 р. по 24 червня  2022 р. та 

у разі додаткового набору за кошти юридичних та фізичних осіб  на умовах 

контракту - з 05 вересня по 12 вересня 2022р.. 

Початок навчання в аспірантурі з  03 жовтня 2022 року. 

 

Перелік документів 

Вступники до аспірантури подають на ім'я ректора університету наступні 

документи: 

1) Заяву (в паперовій формі, із зазначенням спеціальності (освітньо-

наукової програми) та форми здобуття освіти);  

2) Копію документа, що посвідчує особу, передбаченого Законом України 

«Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують 

громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»; (1,2, 11 стор. 

паспорта); 

3) Копію документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній 

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

додаток до нього; 

4) Особовий листок з обліку кадрів;  

5) Військово-облікового документа (для військовозобов’язаних - 

військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а для 

призовників - посвідчення про приписку до призовних дільниць); 

6) Список опублікованих наукових праць і винаходів. Аспіранти, які не 

мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді 

(реферати) з обраної ними спеціалізації;  

7) Посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності 

складених кандидатських іспитів); 

8) Копії документів, які підтверджують право вступника на додаткові бали 

відповідно до розділу V цих Правил; 

9) Фотокартку 3х4; 

10) Копію ідентифікаційного коду; 

11) Папку для зберігання особової справи. 

Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України 

або переселилися з неї після 01 січня 2022 року, а також вступники, які 

проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють 

свої повноваження, подають документи з урахуванням особливостей, 

передбачених наказом № 271. 

Якщо з об’єктивних причин документ про здобутий освітній ступінь 

(освітньо-кваліфікаційний рівень) відсутній, може подаватись довідка 

державного підприємства «Інфоресурс» або виписка з Реєстру документів про 

освіту ЄДЕБО про його здобуття, зокрема без подання додатка до документа про 



здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень. 

Під час прийняття 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 27 травня 2015 року за № 

614/27059. 

Під час прийняття на навчання осіб, які подають документ про вищу 

духовну освіту, виданий закладом вищої духовної освіти до 01 вересня 2018 року, 

обов’язковим є подання Свідоцтва про державне визнання документа про вищу 

духовну освіту або рішення вченої ради закладу вищої освіти. 

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами 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. 

При вступі до докторантури, крім того, подаються:  

1) розгорнутий план-проспект дисертації на здобуття наукового ступеня 

доктора наук (далі - докторська дисертація);  

2) копія диплома про присудження наукового ступеня кандидата наук (у 

разі здобуття  відповідної освіти за кордоном - копія нострифікованого диплома). 

Диплом про присудження наукового ступеня кандидата наук подається 

вступником особисто.  

За відсутності повного переліку документів або поданням їх після 

закінчення встановленого терміну вступник не допускається до участі у 

складанні вступних іспитів до аспірантури. 

V. Організація і проведення конкурсу 

Відповідно до пункту 11 статті 44 Закону України «Про вищу освіту» 

прийом на основі освітнього ступеня «магістр» / освітньо-кваліфікаційного рівня 

«спеціаліст» для здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії 

здійснюється за результатами вступних випробувань. 

Програми вступних випробувань затверджуються Університетом не 

пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів. 

Прийом вступних іспитів до аспірантури проводиться предметними 

комісіями у кількості 3-5 осіб, які призначаються ректором і до складу яких 

входять доктори і кандидати наук, а до складу предметної комісії з іноземної 

мови можуть бути включені також доценти та висококваліфіковані викладачі, які 

не мають наукового ступеня і вченого звання. 

Вступні випробування на навчання для здобуття ступеня доктора 



філософії складаються з: 

 вступного іспиту за спеціальністю (відповідно до освітньо-наукової 

програми); 

 вступного іспиту з іноземної мови (англійська) в обсязі, який відповідає 

рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. 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); 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. 

 співбесіда, презентація дослідницьких пропозицій. 

Особам, які вступають до аспірантури на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня магістра (спеціаліста), здобутого за іншою спеціальністю, 

призначається додаткове вступне випробування -  іспит/співбесіда.  

Вступники, які на час прийому до аспірантури склали всі або декілька 

кандидатських іспитів, звільняються від відповідних вступних іспитів. 

Приймальною комісією зараховуються оцінки кандидатських іспитів. Для таких 

осіб конкурсний відбір проводиться за результатами співбесіди та презентації 

дослідницьких пропозицій.  

Для конкурсного відбору осіб, які вступають на навчання для здобуття 

ступеня доктора філософії, зараховуються бали вступних іспитів із спеціальності 

та іноземної мови, а також результати інших форм вступних випробувань (у 

формі іспитів, співбесід, презентацій дослідницьких пропозицій чи досягнень). 

Програми співбесід, які включають і порядок оцінювання результатів 

співбесіди, затверджують голови приймальних комісій закладів вищої освіти не 

пізніше 31 березня відповідного року вступної кампанії. 

Особи, які без поважних причин (визнаних такими за рішенням 

Приймальної комісії) 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. 

Договір про навчання (незалежно від джерел фінансування) між 

Університетом та вступником є підставою для видання наказу про зарахування. 

Якщо вступник здійснив виконання вимог до зарахування без особистого 



подання документів, то наказ про зарахування може бути виданий без укладання 

договору. Якщо договір про навчання не буде укладено впродовж десяти 

календарних днів після початку навчання, то цей наказ скасовується в частині 

зарахування такої особи. 

Вступник, у якого після отримання документа про освіту, на підставі якого 

здійснюється вступ, змінилось прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), 

додатково особисто пред’являє приймальній (відбірковій) комісії закладу вищої 

освіти свідоцтво про державну реєстрацію акта цивільного стану щодо 

відповідної зміни та виданого на його підставі документа, що посвідчує особу, 

відомості про яку вносяться до ЄДЕБО.  

Результати вступних випробувань до аспірантури дійсні для вступу 

протягом 12 місяців. 

VІ. Умови зарахування 

Вступ поза конкурсом на навчання для здобуття ступеня доктора 

філософії не допускається. 

На підставі результатів вступних іспитів до аспірантури приймальна 

комісія приймає рішення щодо кожного вступника. 

Рішення про рекомендацію для зарахування вступників до аспірантури на 

місця державного замовлення Приймальна комісія ухвалює з урахуванням 

конкурсного бала вступника. 

У разі одержання однакової суми балів за результатами складання 

вступних іспитів право на першочергове зарахування до аспірантури на місця 

державного замовлення мають вступники, які: 

• відповідають критеріям, зазначеним в Положенні про умови 

конкурсного відбору до аспірантури та докторантури ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти». 

• мають наукову статтю у виданні, внесеному до міжнародних 

наукометричних баз даних, зокрема Scopus, WebScience; 

• отримали більш високий бал за результатами складання екзамену зі 

спеціальності; 

 мають міжнародний сертифікат з підтвердженням рівня володіння 

іноземною мовою на рівні В-2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної 

освіти. 

• мають патент на винахід або авторське свідоцтво; 

• мають наукову статтю у фаховому виданні України; 

• виступили на міжнародній (всеукраїнській) науковій конференції 

(підтверджено сертифікатом або іншим документом); 

• є призерами міжнародних олімпіад з фаху; переможцями міжнародних 

конкурсів наукових робіт (підтверджено дипломом); 

• є призерами всеукраїнських олімпіад з фаху; переможцями 

всеукраїнських конкурсів наукових робіт (підтверджено дипломом); 



• мають рекомендації не менше 2-х відомих вчених у відповідній  галузі 

знань; 

Право першочергового зарахування при рівності набраних балів надається 

за вищезазначеною послідовністю. 

Особи, які не пройшли за конкурсом на навчання в аспірантурі за 

державним замовленням, мають право бути зарахованими на умовах договору. 

Апеляції на результати вступних екзаменів розглядає апеляційна комісія, 

яка працює згідно з Положенням про апеляцію результатів. 

Зарахування до аспірантури проводиться з 03 жовтня 2022 р. за 

наказом ректора на підставі рішення приймальної комісії. 

Про зарахування до аспірантури або про відмову в зарахуванні до 

аспірантури вступнику повідомляється в п’ятиденний термін з дня прийняття 

приймальною комісією відповідного рішення. 

VІІ. Наказ про зарахування 

 

Наказ про зарахування на навчання для здобуття ступеня доктора філософії 

видається ректором Університету на підставі рішення Приймальної комісії.  

Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування (наказ про 

зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи) за власним 

бажанням. Відрахованим із Університету за власним бажанням особам подані 

ними документи повертають не пізніше наступного дня після подання заяви про 

відрахування. 

Якщо особа без поважних причин не приступила до занять протягом 10 

календарних днів від дати їх початку, наказ про зарахування скасовується в 

частині, що стосується цієї особи. 

Договір про надання освітніх послуг між Університетом та фізичною 

(юридичною) особою укладається після видання наказу про зарахування. Оплата 

навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами. 

Вступники можуть бути відраховані з аспірантури Університету, про що 

видається відповідний наказ. Підставами для відрахування здобувача вищої 

освіти є стаття 46 «Закону про вищу освіту»: 

1) завершення навчання за відповідною освітньою (науковою) програмою; 

2) власне бажання; 

3) переведення до іншого навчального закладу; 

4) невиконання навчального плану; 

5) порушення умов договору (контракту), укладеного між вищим 

навчальним закладом та особою, яка навчається, або фізичною (юридичною) 

особою, яка оплачує таке навчання; 

6) інші випадки, передбачені законом. 

Здобувач вищої освіти має право на перерву у навчанні у зв’язку з 

обставинами, які унеможливлюють виконання освітньої (наукової) програми (за 

станом здоров’я, призовом на строкову військову службу у разі втрати права на 

відстрочку від неї, сімейними обставинами тощо). Таким особам надається 



академічна відпустка в установленому порядку. Навчання чи стажування в 

освітніх і наукових установах (у тому числі іноземних держав) може бути 

підставою для перерви у навчанні, якщо інше не передбачено міжнародними 

актами чи договорами між вищими навчальними закладами. 

VІІІ. Особливості прийому на навчання до закладів вищої освіти іноземців 

та осіб без громадянства 

 

1. Прийом на навчання до закладів вищої освіти іноземців та осіб без 

громадянства здійснюється згідно із Законами України «Про вищу освіту», «Про 

правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних 

українців», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового 

захисту», Указом Президента України від 03 червня 1994 року № 271 «Про заходи 

щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними 

областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями 

Республіки Молдова», постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 

2018 року № 729 «Питання здобуття вищої освіти деякими категоріями осіб», 

наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 

«Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без 

громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 

2013 року за № 2004/24536, наказом Міністерства освіти і науки України від 02 

грудня 2019 року № 1498 « Про затвердження Порядку встановлення квот для 

здобуття вищої освіти іноземцями та особами без громадянства в межах обсягів 

державного замовлення відповідно до міжнародних договорів України», 

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 лютого 2020 року за №  

153/34436. 

2. Іноземці та особи без громадянства (далі - іноземці) можуть здобувати 

вищу освіту за кошти фізичних та/або юридичних осіб, якщо іншого не 

передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких 

надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між 

Університетом про міжнародну академічну мобільність. 

Прийом іноземців до аспірантури Університету на навчання за рахунок 

коштів державного бюджету здійснюється в межах квот для іноземців (крім 

іноземців та осіб без громадянства, зокрема закордонних українців, які постійно 

проживають в Україні, осіб, яких визнано біженцями, та осіб, які потребують 

додаткового захисту). 

Прийом на навчання іноземців проводиться на акредитовані освітні 

програми. 

3. Зарахування вступників з числа іноземців на навчання за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб може здійснюватися: 

1) двічі на рік, до і на початку академічних семестрів (але не пізніше ніж 01 

листопада і 01 березня відповідно), для здобуття ступенів молодшого бакалавра, 

бакалавра, магістра; 

2) упродовж року для навчання в аспірантурі, докторантурі. 



Зарахування іноземців на навчання в аспірантурі здійснюється за 

результатами вступних іспитів з визначених предметів і мови навчання.  

4. Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до 

Університету на підставі наказів про зарахування. Підтвердженням факту 

навчання може бути довідка, сформована в ЄДЕБО. 

5. Вимоги щодо відповідності вступників із числа іноземців, які прибули в 

Україну з метою навчання, умовам прийому на відповідні рівні вищої освіти, а 

також строки прийому заяв і документів, проведення вступних випробувань, 

творчих конкурсів та зарахування зазначаються у Правилах прийому та 

оприлюднюються на офіційному вебсайті закладу вищої освіти. 

6. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними 

договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними 

зобов’язаннями України, приймаються на навчання у межах установлених квот 

для іноземців на підставі направлень Міністерства освіти і науки України. 

7. Іноземці, які прибувають в Україну для участі в програмах академічної 

мобільності за узгодженими між Університетом та іноземнимм закладами вищої 

освіти освітньо-науковими програмами, приймаються на навчання з урахуванням 

договірних зобов’язань. 

8. Іноземці та особи без громадянства, зокрема закордонні українці, які 

постійно проживають в Україні, особи, яких визнано біженцями, та особи, які 

потребують додаткового захисту, мають право на здобуття вищої освіти нарівні 

з громадянами України, зокрема за рахунок коштів державного або місцевого 

бюджету, за винятками, встановленими Конституцією України, законами 

України чи міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана 

Верховною Радою України. 

Закордонні українці, статус яких засвідчений посвідченням закордонного 

українця (крім осіб, які постійно проживають в Україні), можуть зараховуватись 

на навчання за державним замовленням у межах установлених квот для іноземців 

за співбесідою з предметів, передбачених Правилами прийому. 

 

ІX. Забезпечення відкритості та прозорості під час проведення прийому до 

закладів вищої освіти 

 

1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми освітній 

омбудсмен та/або працівник Служби освітнього омбудсмена, представники 

засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової 

інформації).  

2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки 

України із заявою про надання їм права спостерігати за роботою приймальних 

комісій. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і 

науки України, можуть направляти на засідання приймальних комісій своїх 

спостерігачів. Приймальні комісії зобов’язані створити належні умови для 

присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм 

можливість ознайомлення до засідання з документами, що надаються членам 

приймальної комісії. 



3. Університет зобов’язаний створити умови для ознайомлення вступників 

з ліцензією на провадження освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію 

відповідної спеціальності (освітнь-наукової програми).  

4. Голова приймальної комісії оголошує про засідання комісії не пізніше 

дня, що передує дню засідання, в особливих випадках - не пізніше ніж за три 

години до початку засідання.. 

5. При зарахуванні вступників, які надали довідки закладів охорони 

здоров’я для підтвердження спеціальних умов щодо участі в конкурсному відборі 

або спеціальних умов на здобуття вищої освіти за кошти державного або 

місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) та за рахунок 

цільових пільгових державних кредитів, Університет повинен протягом одного 

місяця з дати зарахування, але не пізніше 15 листопада, зробити запит на 

відповідні заклади охорони здоров’я для підтвердження спеціальних умов. 

Запити та відповіді від закладів охорони здоров’я завантажуються до ЄДЕБО. 

6. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних 

відомостей про здобуту раніше освіту, про наявність права на зарахування за 

квотами, права на спеціальні умови участі у конкурсному відборі або на 

спеціальні умови на здобуття вищої освіти за кошти державного або місцевого 

бюджету (за державним або регіональним замовленням) є підставою для 

скасування наказу про зарахування в частині, що стосується цього вступника. 

 

 

Погоджено: 

Проректор з наукової роботи 

та ціфровізації       О.М. Спірін 
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