


 

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; Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2020 році (далі 

- Умов прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України № 

1285 від 11 жовтня 2019 року; 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 (із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ№ 283 від 03.04.2019); 

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 від 1 лютого 2017 р. № 53). 

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 на 2020-2021 навчальний рік відбуватиметься 

відповідно до ліцензії (наказ МОН № 1492л від 15.11.16 р.) за такими 
спеціальностями: 

 
Шифр 
галузі 

Галузь знань Код 
спеціаль

ності 

Найменування 
спеціальності 

Спеціалізація 

01 Освіта/Педагогіка 011 Освітні, 
педагогічні 
науки 

Теорія та методика управління 
освітою 

 Теорія та методика професійної 
освіти 

05 Соціальні та 
поведінкові науки 

053 Психологія Психологія особистісного, 

соціального та організаційного 

розвитку 

28 Публічне управління 
та адміністрування 

281 Публічне 
управління та 
адміністрування 

Публічне управління та 
адміністрування 

 

Підготовка в аспірантурі Університету здійснюється з відривом та без 

відриву від виробництва  за рахунок: 

• коштів Державного бюджету України - за державним замовленням 

для роботи у державному секторі народного господарства, освіти і науки; 

• коштів юридичних та фізичних осіб - на умовах договору - для роботи 

у державному і недержавному секторах народного господарства, освіти і науки. 

Прийом на навчання 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, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/283-2019-%D0%BF#n2


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», 

постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року № 136 «Про 

навчання іноземних громадян в Україні», від 11 вересня 2013 року № 684 «Деякі 

питання набору для навчання іноземців та осіб  без  громадянства», 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. 

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. Рішення Приймальної комісії 

оприлюднюються на офіційному веб-сайті Університету. 

 

III. Вимоги до рівня освіти вступників 

 

На навчання для здобуття вищої освіти за ступенем доктора філософії  

приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний 

рівень спеціаліста). 

IV. Правила прийому 

Правила прийому до Університету в 2020 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 01 квітня 2020 р. по 15 травня 2020 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 2020 р. по 25 червня  2020 р. та 

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

контракту - з 07 вересня по 11 вересня. 

Початок навчання в аспірантурі з  01 жовтня 2020 року. 

 

Перелік документів 

Вступники до аспірантури подають на ім'я ректора університету наступні 

документи: 

1) Заяву;  

2) Копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній 

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

до нього або копію диплома про здобутий за кордоном ступінь вищої освіти і 

додаток до нього; 

3) Особовий листок з обліку кадрів;  

4) Копію документа, що посвідчує особу та громадянство (1,2, 11 стор. 

паспорта); 

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

мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді 

(реферати) з обраної ними спеціалізації;  

6) Посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності 

складених кандидатських іспитів); 

7) Військовий квиток або посвідчення про приписку - для 

військовозобов’язаних; 

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. 

При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за 

кордоном ступінь вищої освіти, обов’язковою є процедура визнання і 



встановлення еквівалентності документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний 

рівень, що здійснюється відповідно до діючого законодавства України. 

Процедура визнання Документа з метою продовження навчання здійснюється 

Університетом до початку другого семестру першого року навчання його 

власника. 

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, німецька, французька) в 

обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з 



мовної освіти. Вступник, який підтвердив свій рівень володіння іноземною 

мовою на рівні В2 відповідним сертифікатом (<англійської мови - або 

дійсним сертифікатом TOEFL / International English Language Testing 

System / Cambridge English Language Assessment) звільняється від 

складання вступного іспиту з іноземної мови; 

 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.  

Конкурсний бал вступника обчислюється шляхом додавання балів з 

трьох конкурсних випробувань і додаткових балів, кількість яких помножених 

на вагові коефіцієнти: 
 
Вступний 

іспит із 

спеціальності 

Вступний 

іспит з іноземної 

мови 

Презентація 

дослідницьких 

пропозицій 

Додаткові 

бали 

Сума вагових 

коефіцієнтів 

0,4 0,3 0,2 0,1 1 

 

Результати вступних випробувань оцінюються за 5-бальною шкалою. 

Критерії оцінювання вступного випробування за 5-бальною шкалою 

визначаються у відповідній  Програмі вступного випробування. 

Додаткові бали нараховуються за наукові здобутки у період останніх 

трьох років: 

Наукові здобутки Кількість балів 
Диплом переможця ІІ етапу конкурсу наукових студентських 

робіт з фаху: 

 

 

І місце 3 

ІІ місце 2 

ІІІ місце 1 

Диплом переможця ІІ туру студентської міжнародної та 

всеукраїнської олімпіади: 
 

 

 

 

3 

І місце 

І місце ІІ місце  

2 
ІІІ місце 1 



Наукова стаття у вітчизняному фаховому виданні 2 

Наукова стаття у виданні, яке входить до міжнародних 

наукометричних баз (Scopus, Web of Science) 
5 

Участь у науковій всеукраїнській конференції 

(за умови опублікування тез доповіді, але не більше двох) 
1 

Участь у науковій міжнародній конференції 

(за умови опублікування тез доповіді, але не більше двох) 
2 

 

Вступники, які без поважних причин не з'явилися на вступні екзамени у 

зазначений розкладом час, а також ті, знання яких було оцінено як 

«незадовільно»,  до участі в наступних вступних іспитах не допускаються. 

Повторне складання вступних екзаменів не дозволяється.  

Результати вступних випробувань до аспірантури дійсні для вступу 

протягом 12 місяців. 

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 зачислення до 

аспірантури ДЗВО «Університет менеджменту освіти» за рахунок державного 

замовлення (від 14 січня 2014 року). 

• 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 апеляційну комісію». 

Зарахування до аспірантури проводиться з 1 жовтня 2019 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. 

Наказ про зарахування 

Наказ про зарахування на навчання для здобуття ступеня доктора філософії 

видається ректором Університету на підставі рішення Приймальної комісії.  

Договір про надання освітніх послуг між Університетом 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, наказ про зарахування цієї особи скасовується. 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. 



 

VІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДКРИТОСТІ ТА ПРОЗОРОСТІ ПРИ 

ПРОВЕДЕННІ ПРИЙОМУ ДО ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми 

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

масової інформації). Правилами прийому може бути визначено порядок 

акредитації журналістів у приймальній комісії. 

Подання вступником недостовірних персональних даних, про здобуту 

раніше вищу освіту є підставою для відрахування студента. 

 

 


