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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
На навчання для здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії до
НПУ імені М.П.Драгоманова приймаються особи, які здобули освітній ступінь
магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста). Громадяни інших держав
можуть бути прийняті на підставі договорів, що укладаються з університетом.
До вступних іспитів допускаються кандидати, які подали всі необхідні
документи, визначені цими правилами, та отримали позитивну оцінку на поданий
реферат (публікації) з тематики майбутньої наукової роботи.
Вступні іспити на навчання для здобуття освітньо-наукового ступеня
доктора філософії складаються з:
 вступного іспиту зі спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра
з відповідної спеціальності);
 вступного іспиту з іноземної мови (англійська, німецька, французька) в
обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної
освіти); вступник, який підтвердив свій рівень знання іноземної мови на рівні, не
нижчому за В2 дійсним міжнародновизнаним сертифікатом
англійської мови – сертифікатом

(зокрема, для

TOEFL, або International English Language

Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment; для
німецької мови – сертифікатом TestDaF), звільняється від складання вступного
іспиту з іноземної мови. При визначенні результатів конкурсу зазначені
сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної
мови з найвищим балом;
 вступного іспиту з філософії.
Підсумковий конкурсний бал вступникам до аспірантури обчислюється за
формулою:
Підсумковий бал = 0.5 x1  0.3x2  0.2 x3
де x1 - оцінка іспиту зі спеціальності;
x2 - оцінка з іноземної мови;
x3 - оцінка з філософії.

x1 x2 x3 - оцінки вступних іспитів за п’ятибальною шкалою.

Вступні іспити до аспірантури проводяться предметними комісіями,
затвердженими наказом ректора університету на основі рекомендацій Вчених рад
профільних факультетів, за поданням проректора з наукової роботи та завідувача
відділу аспірантури і докторантури.
Вступникам, які подають документи до аспірантури з іншої галузі знань
(спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), можуть
бути призначені додаткові вступні випробування. Перелік додаткових вступних
випробувань

затверджується

Приймальною

комісією

НПУ

імені

М.П.Драгоманова за поданням проректора з наукової роботи та завідувача відділу
аспірантури і докторантури.
Підготовка іноземних громадян та осіб без громадянства в аспірантурі та
докторантурі здійснюється на підставі:
–

міжнародних договорів України та/або міжнародних програм обміну чи

мобільності;
–

на підставі договорів, укладених між університетом та закладами вищої

освіти (науковими установами) інших країн щодо обміну вченими чи академічної
мобільності;
– за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб.

Затверджені правила прийому до аспірантури діють з 01.06.2021 р. до
31.05.2022 р.

ІІ. ПОРЯДОК ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ

№
1.
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова
оголошує в 2021 році прийом на навчання до аспірантури
за наступними спеціальностями:
Код та найменування галузі
Шифр та назва спеціальності
знань
01 Освіта
011 Освітні, педагогічні науки
01 Освіта
014 Середня освіта
(за спеціалізаціями)
01 Освіта
015 Професійна освіта
01 Освіта
016 Спеціальна освіта
03 Гуманітарні науки
031 Релігієзнавство
03 Гуманітарні науки
032 Історія та археологія
03 Гуманітарні науки
033 Філософія
03 Гуманітарні науки
034 Культурологія
03 Гуманітарні науки
035 Філологія
04 Богослов’я
041 Богослов’я
05 Соціальні та поведінкові науки 052 Політологія
05 Соціальні та поведінкові науки 053 Психологія
05 Соціальні та поведінкові науки 054 Соціологія
09 Біологія
091 Біологія
10 Природничі науки
101 Екологія
10 Природничі науки
104 Фізика та астрономія
11 Математика та статистика
111 Математика
23 Соціальна робота
231 Соціальна робота
08 Право
081 Право

1. Реєстрація для здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії
триватиме у два етапи: з 21 червня по 22 липня 2021 року до 15.00 год. та з 27
серпня по 02 вересня 2021 року до 15.00 год.
2. Вступник освітньо-наукового ступеня доктора філософії у терміни,
відведені для реєстрації, має надіслати на офіційну електронну адресу відділу
аспірантури і докторантури університету (aspirant@npu.edu.ua) чітко скановані
копії (фотокопії) таких документів:
 заява на ім’я ректора університету, завіреною власним підписом (Додаток 1);
 документ, що посвідчує особу (всі заповнені сторінки);
 облікова картка платника податків (крім осіб, які через свої релігійні
переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової
картки платника податків; у такому випадку надається копія документу з
відповідною позначкою, що посвідчує особу);

 особовий листок з обліку кадрів, завірений печаткою за місцем роботи або
навчання;
 документ про здобутий рівень вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний
рівень) та додаток до нього;
 характеристика з місця роботи;
 реферат з обраної наукової спеціальності;
 список та ксерокопії опублікованих наукових праць та винаходів;
 виписка з протоколу засідання Вченої ради закладу вищої освіти
(факультету) для осіб, рекомендованих до аспірантури безпосередньо після
закінчення ЗВО;
 витяг з трудової книжки, для осіб які працюють;
 інформаційна довідка про вступника (Додаток 2) подається у форматі
WORD;
 згода на збір та обробку персональних даних (Додаток 3).
У темі електронного листа вступник обов’язково зазначає прізвище, ім’я, по
батькові. У прикріплених файлах скановані документи вступник обов’язково
зазначає назву кожного з них.
У тексті листа вступник обов’язково зазначає прізвище, ім’я, по батькові
(повністю), шифр та назву спеціальності, форму навчання (денна/вечірня/ заочна).
3. Відповідальна особа за реєстрацію документів для прийому на навчання до
аспірантури (надалі - Відповідальна особа) протягом 3-х робочих днів, але не
пізніше 22 липня 2021 року (02 вересня 2021 року) перевіряє відповідні
електронні листи на наявність всіх необхідних сканованих копій (фотокопій),
зазначених в пункті 2 цього розділу, та достовірність поданих даних. У разі
невідповідності даних або нестачі/неякісних сканованих документів (фотокопій)
вступника буде проінформовано про їхню наявність на електронну пошту, з якої
надійшов запит на реєстрацію.
У разі невиправлення вступником зауважень від Відповідальної особи
протягом 3-х робочих днів, але не пізніше 22 липня 2021 року (2 вересня 2021
року), вступник вважається таким, який не зареєстрований для участі у конкурсі
на зарахування до аспірантури.

4. Вступник подає особисто до відділу аспірантури та докторантури (м.Київ,
вул. Пирогова, 9, кім. 246) повний комплект документів зазначених у пункті 2
цього розділу у папці із зав’язками з 06 вересня 2021 р. по 16 вересня 2021 р., при
цьому вступник обов’язково пред’являє оригінали усіх зазначених документів.
Оригінал заяви вступник погоджує та візує у гаранта освітньо-наукової програми
(завідувача випускової кафедри).
Заяви та документи на навчання в аспірантурі приймаються з 21 червня
2021 р. по 22 липня 2021 р. (22.07.2021 р. до 15.00.год) та з 27 серпня 2021 р. по 02
вересня 2021 року (02.09.2021 до 15.00 год.). Вступні іспити проводяться з 07
вересня 2020 р. по 14 вересня 2021 року.
Зарахування до аспірантури відбувається до 01 жовтня 2021 р.
Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних
відомостей про наявність права на першочергове зарахування є підставою для
відрахування.
Вступні іспити по прийому до аспірантури в 2021 році будуть проводитися
у такі терміни:
Філософія – 07, 08 вересня 2021 року (за адресою вул. Тургенєвська, 8/14,
кафедра філософії, о 11.00)
Іноземна мова – 09, 10 вересня 2021 року (за адресою вул. Тургенєвська,
8/14, кафедра англійської мови, о 11.00)
Спеціальність – 13 вересня 2021 року (на відповідних кафедрах)
Додаткові іспити зі спеціальності (у разі необхідності) – 14 вересня 2021
року (на відповідних кафедрах).
ІІІ. ПРАВО НА ПЕРШОЧЕРГОВЕ ЗАРАХУВАННЯ
Право на першочергове зарахування до аспірантури мають:
 особи, яким відповідно до Закону України "Про охорону дитинства" надане
таке право;
 особи, яким відповідно до Закону України "Про соціальний і правовий
захист військовослужбовців та членів їх сімей" надане таке право при вступі до
вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів
вищих навчальних закладів;

 особи, яким відповідно до Закону України "Про основи соціальної
захищеності інвалідів в Україні" надане таке право;
 особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002
року № 157 "Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників
Вітчизни,

їх

правового

і

соціального

захисту,

поліпшення

військово-

патріотичного виховання молоді" надане таке право;
 особи, які мають наукові здобутки (публікації у наукових виданнях, що
включені до міжнародних наукометричних баз даних; публікації у

фахових

виданнях; участь у міжнародних конференціях; перемоги у конкурсах наукових
робіт та предметних олімпіадах) за обраною спеціальністю;
 особи, які мають рекомендації Вчених рад профільних факультетів.
Не допускається вступ поза конкурсом для здобуття освітньо-наукового
ступеня доктора філософії.

