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Правила прийому до аспірантури (Галузь знань: 03 Гуманітарні науки 

Спеціальність: 035 Філологія) третього освітнього (освітньо-наукового) рівня 

вищої освіти – доктора філософії розглянуто і схвалено на засіданні Вченої 

ради Центру наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН 

України, протокол № 2 від 12 травня 2021 р. 
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Правила прийому до аспірантури ЦНДВІМ НАНУ 

 

До аспірантури ЦНДВІМ НАНУ на конкурсній основі приймаються 

особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста) зі 

спеціальності 035 - Філологія. До вступних випробувань допускаються 

особи, які вчасно подали всі необхідні для вступу документи.  

Приймальна комісія може відмовити особі в допуску до проходження 

вступних випробувань до аспірантури у зв’язку з неподанням в установлений 

строк документів, визначених цими правилами. 

Для проведення іспиту створюється комісія у складі чотирьох осіб. 

I. Перелік документів, що подаються для вступу до аспірантури: 

1. заява про прийом до аспірантури подається на ім’я директора  

(бланк заяви розміщено у розділі «Документи») 

2. анкета (бланк знаходиться у розділі «Документи») 

3. копія документа (одного з документів), що посвідчує особу, 

передбаченого Законом України «Про Єдиний державний 

демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство 

України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»; 

4. копія військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – 

військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників – 

посвідчення про приписку до призовних дільниць); 

5. копія документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній 

ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого 

здійснюється вступ, і додаток до нього; 

6. чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см; 

7. копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (в 

разі, якщо вступник претендує на отримання стипендії під час 

навчання); 

8. витяг з протоколу засідання Вченої ради факультету/інституту про 

рекомендацію до вступу до аспірантури (за наявності) 

9. список опублікованих наукових праць (та – за наявності – винаходів), 

завірений завідувачем аспірантури. У списку виділити публікації у 

фахових виданнях та у виданнях, які включені до наукометричних баз 

Scopus або Web of Science (бланк знаходиться у розділі 

«Документи»). 

10. Усі копії документів засвідчуються відділом аспірантури Центру 

наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України. 

11. Копії документа, що посвідчує особу та військового квитка не 

підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів 

не приймаються. 

 

 

 



Під час подання заяви в паперовій формі вступник особисто 

пред’являє оригінали: 

– документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого 

Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та 

документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи 

її спеціальний статус»; 

– військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військового 

квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників – посвідчення про 

приписку до призовних дільниць); 

– документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній ступінь 

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

додаток до нього; 

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, у тому числі без подання додатка до 

документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень. 

У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про 

здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) його середній 

бал вважається таким, що відповідає мінімальному можливому значенню. 

При прийнятті 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. 

 

II. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір 

та зарахування на навчання вступників для здобуття ступеня доктора 

філософії на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня 

спеціаліста) проводиться строки, визначені Президією НАНУ у такому 

порядку: 

1. Початок прийому заяв та документів  

2. Закінчення прийому заяв та документів 

3. Строки проведення вступних випробувань та дати  вступних  іспитів 

4. Оприлюднення наказів про зарахування вступників  

 на місця державного замовлення 

 на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб  

 

До вступних випробувань для здобуття ступеня доктора філософії 

допускаються особи, які подали всі необхідні для вступу документи 

відповідно до встановлених строків. 



Вступники, допускаються до участі у вступних випробуваннях за 

наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, та перепустки за 

встановленою Приймальною комісією формою. 

 

III. Вступні випробування до аспірантури ЦНДВІМ НАНУ складаються 

із: 

 вступного іспиту із спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти 

магістра з відповідної спеціальності); 

 вступного іспиту з іноземної мови – англійської, німецької, 

французької або іспанської (за вибором Вченої ради установи) в обсязі, 

який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної 

освіти). Вступник, який підтвердив свій рівень знань сертифікатом 

відповідного рівня (наприклад, тестів TOEFL IBT, International English 

Language Testing System (IELTS), Сambridge Assessment English, Goethe 

Zertifikat, DELF), звільняється від складення вступного іспиту з 

іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені 

сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з 

іноземної мови з найвищим балом; 

 подання реферату із спеціальності 035 – Філологія або опублікованої 

одноосібно статті з фаху. 

 

Для проведення вступних випробувань на основі здобутого ступеня 

магістра(спеціаліста) створюється приймальна комісія, яка проводить іспити. 

 

IV. Конкурсний бал (КБ) вступника до аспірантури формується за 200-

бальною шкалою за формулою: 
 

КБ= 0,5×ІС(1)+0.5×ІС(2)+ 0,3×ІМ+ 0,15×ДБ+0,05×БД, де: 

ІС (1) - оцінка вступного іспиту із спеціальності; 

ІС (2) - оцінка за реферат; 

ІМ- оцінка вступного іспиту із іноземної мови; 

ДБ- додаткові бали за навчальні та наукові досягнення; 

БД- середній бал додатку до диплому про вищу освіту (за 200-бальною 

шкалою) 
 

Порядок нарахування додаткових балів за навчальні та наукові 

досягнення: 

Навчальні та наукові досягнення Кількість балів 

 публікації у фахових виданнях/патент 10 (кожна стаття); 

 публікації у виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або 

Web of Science - 30 (кожна стаття); 

(якщо є співавтори певної роботи, кількість балів поділяється на їхню 

кількість). 

 диплом переможця та призера міжнародних та всеукраїнських 

студентських олімпіад – 10. 



 

Навчальні та наукові досягнення враховуються тільки у випадку, якщо 

їхня тематика відповідає спеціальності 035, на яку проводиться набір. 

Якщо сумарна кількість додаткових балів за навчальні та наукові 

досягнення перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200. 

Результати вступних випробувань до аспірантури дійсні для вступу до 

Центру протягом одного календарного року. 

Перескладання вступних випробувань не допускається. 

 

V. Програма вступних випробувань до аспірантури оприлюднюються на 

вебсайті ЦНДВІМ НАНУ. 
 




