
Додаток 15 до Правил прийому до закладу вищої освіти в 2019 році 

 

Правила прийому до аспірантури вищого навчального закладу 

«Український католицький університет» 

у 2019 році 

 

I. Загальні положення 

1. Вищий навчальний заклад «Український католицький університет» 

оголошує прийом на підготовку наукових та науково-педагогічних кадрів за 

ступенем доктора філософії за денною формою навчання за спеціальностями: 

032 – Історія та археологія 

041 – Богослов’я 

1.2. Правила прийому до аспірантури розроблені Приймальною комісією 

ВНЗ «Український католицький університет» (далі – Приймальна комісія) 

відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2018 

році (далі – Умов прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки 

України від затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 

13 жовтня 2016 року № 1236 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 

23 листопада 2016 року за номером №1515/29645 та відповідно до Постанови 

Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261: «Про затвердження 

Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступенів доктора філософії та 

доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)». 

1.3. До вищого навчального закладу «Український католицький 

університет» приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без 

громадянства, які проживають на території України на законних підставах, 

мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень. 

1.4. Фінансування підготовки фахівців в Університеті здійснюється за 

рахунок коштів фізичних та юридичних осіб. 

1.5. Прийом до аспірантури ВНЗ «Український католицький університет» 

здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування. 

 

ІІ. Організація прийому до вищого навчального закладу 
2.1. Організацію прийому вступників до аспірантури ВНЗ «Український 

католицький університет» здійснює відбіркова комісія, склад якої затверджений 

наказом ректора Університету.  

2.2. Усі питання, пов’язані з прийомом до аспірантури ВНЗ «Український 

католицький університет», вирішуються відбіркова комісією на її засіданнях. 

Рішення відбіркової комісії щодо вступу в аспірантуру оприлюднюються на 

офіційному веб-сайті вищого навчального закладу «Український католицький 

університет» у терміни встановлені Правилами прийому. 

2.3. Рішення відбіркової комісії, прийняте в межах її повноважень, є 

підставою для видання відповідного наказу керівником вищого навчального 

закладу. 

 

 

 

 



ІІІ. Вимоги до рівня освіти вступників 

3.1. Вищий навчальний заклад «Український католицький університет» 

здійснює прийом на навчання для здобуття ступеня доктора філософії осіб, які 

здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), 

виявили здібності до наукової роботи та рекомендовані Вченою радою вищого 

навчального закладу (інституту, факультету) або за письмовою рекомендацією 

передбачуваного наукового керівника.  

 

IV. Терміни прийому заяв і документів, вступних випробувань, 

конкурсного відбору та зарахування на навчання 
4.1. Порядок роботи відбіркової комісії:  

понеділок-п’ятниця з 10.00-17.00 год., обідня перерва з 13.00-14.00 год. 

4.2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та 

зарахування на навчання вступників проводиться у такі терміни: 

 

Етапи вступної кампанії На денне відділення 

Початок прийому заяв та документів 05 серпня 2019 року 

Закінчення прийому заяв та 

документів  

17.00 год. 

19 серпня 2019 року 

Терміни проведення вищим 

навчальним закладом вступних 

випробувань 

з 26 серпня по 6 вересня 2019 р. 

Терміни зарахування вступників не пізніше 18 вересня 2019 р. 

 

V. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному 

відборі до аспірантури вищого навчального закладу «Український 

католицький університет» 
5.1. Прийом до аспірантури проводиться за конкурсом. Не пізніше, ніж за 

три місяці до початку навчання оголошується про прийом на вакантні місця із 

зазначенням спеціальностей, терміну прийому і переліку документів 

необхідних до подання. 

Вступники для здобуття ступеня доктора філософії особисто подають такі 

документи: 

 заяву на ім’я ректора університету  

 засвідчену копію диплому про раніше здобутий освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до 

нього (нотаріально засвідчену копію). Особи, які здобули вищу освіту за 

кордоном, подають завірену копію нострифікованого диплому; 

 копію документу, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до 

статті 5 Закону України "Про громадянство України"); 

 копію ідентифікаційного коду; 

 копію військового квитка або посвідчення про приписку – для 

військовозобов’язаних;  

 медичну довідку за формою 086-о;  

 дві кольорових фотокартки розміром 3х4 см; 



 особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в 

якій вступник працює, за винятком випускників 2018 року; 

 автобіографію в довільній формі; 

 список опублікованих наукових праць (за наявності) 

 дослідницьку пропозицію з обраної спеціальності з відгуком 

передбачуваного наукового керівника та підписом відповідного 

завідувача кафедри.  

 рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу (факультету), 

наукової установи (за наявності). 

 міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні С1 – С2 

(за наявності).  

Дослідницька пропозиція – це науковий текст, підготовлений вступником 

до аспірантури, в якому обґрунтовується тематика майбутнього дисертаційного 

дослідження, його актуальність, стан розробки у вітчизняній та зарубіжній 

науці тощо.  

Вимоги до дослідницьких пропозицій формують факультети відповідно до 

особливостей кожної обраної вступником спеціальності і затверджуються 

вченими радами факультетів.  

Оцінювання дослідницької пропозиції відбуватиметься як складова 

співбесіди. 

Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються. 

5.2. Відбіркова комісія розглядає заяви та документи вступників та 

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

аспірантури за результатами розгляду дослідницької пропозиції чи поданих 

наукових праць з урахуванням письмового висновку передбачуваного 

наукового керівника.  

5.5. Рішенням відбіркової комісії вступник може бути не допущений до 

складання вступних випробувань за подання усіх чи окремих документів 

пізніше вказаного терміну або за невідповідності поданого наукового доробку 

чи дослідницької пропозиції, про що вступника повідомляється особисто у 

тижневий термін. 

5.6. Особам, які рішенням відбіркової комісії допущені до здачі вступних 

випробувань, надсилається повідомлення за підписом Ректора про допуск 

вступника до вступних випробувань, на основі якого надається відпустка для 

підготовки та складання іспитів згідно чинного законодавства України. 

 

VІ. Проведення вступних випробувань 
6.1. Для проведення вступних випробувань створюються предметні комісії 

як правило, у кількості 3-5 осіб, які призначаються ректором Університету, до 

складу яких включаються доктори та кандидати наук, а до складу предметної 

комісії із наукової спеціальності і передбачувані наукові керівники. До складу 

предметної комісії з іноземної мови можуть включатися також доценти та 

висококваліфіковані викладачі, які не мають наукового ступеня та вченого 

звання. 

6.2.Вступники до аспірантури складають вступні іспити зі спеціальності (в 

обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної спеціальності),  із 

врахуванням результатів магістерської роботи вступника на підставі її 



презентації, однієї із іноземних мов на вибір (англійської, німецької, іспанської, 

італійської, французької) в обсязі, який відповідає рівню B2 

Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти, та співбесіди щодо 

поданої дослідницької пропозиції. Іспит з іншої іноземної мови складається 

за рішенням  вченої ради Університету у разі, коли знання цієї мови необхідне 

для роботи  над  дисертацією. Вступники, які мають міжнародні сертифікати з 

іноземної мови, отримані впродовж останніх двох років, що засвідчують рівні 

С1 – С2, звільняються від складання вступного іспиту з іноземної мови. 

Міжнародні сертифікати рівнів С1 – С2 прирівнюються до результатів 

вступного випробування з іноземної мови. Рішення про зарахування іспиту за 

сертифікатом приймає предметна комісія з іноземної мови. Це рішення 

оформляється відповідним протоколом вступного іспиту з іноземної мови. 

Вступник, якому відмовлено у зарахуванні іспиту за сертифікатом, має право 

складати іспит з іноземної мови на загальних підставах. 

6.3. Вага вступних іспитів становить: зі спеціальності 50% конкурсного балу, з 

іноземної мови 25% конкурсного балу, презентація магістреської роботи 15% 

конкурсного балу, співбесіда про дослідницьку пропозицію вступника – 10% 

конкурсного балу. Усі вступні іспити оцінюються за 100-бальною шкалою. У 

тому випадку, якщо вступник за вступний іспит отримав менше ніж 51 бал, то 

він не допускається до складання наступних вступних іспитів. 

6.4. Вступникам, які вступають до аспірантури (ад’юнктури) з іншої галузі 

знань (спеціальності), ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), 

за рішенням Приймальної комісії можуть бути призначені додаткові вступні 

випробування. Додаткові вступні випробування передують вступним іспитам з 

іноземної мови та спеціальності. Оцінювання додаткових вступних 

випробувань відбувається за двобальною шкалою: «зараховано» або «не 

зараховано». У тому випадку, коли за додаткове вступне випробування 

вступник отримав оцінку «не зараховано», він не допускається до наступного 

вступного іспиту і позбавляється права брати участь у конкурсі. 

6.5. Програми вступних випробувань та критерії їх оцінювання розробляються 

й затверджуються не пізніше як за два місяці до початку прийому документів і 

оприлюднюються на веб-сайті вищого навчального закладу «Український 

католицький університет». 

6.6. Під час прийому вступного іспиту з іноземної мови заповнюються 

протокол іспиту одним із членів екзаменаційної комісії для кожного вступника 

окремо, за вказаним взірцем (Взірець № 1). Під час прийому вступного іспиту зі 

спеціальності та додаткових вступних випробовувань  заповнюється один 

протокол для кожного вступника окремо, за вказаним взірцем (Взірець № 2). 

 

VІІ. Надання рекомендацій  та наказу для зарахування 
7.1. Відбіркова комісія приймає рішення щодо рекомендації до 

зарахування на навчання в аспірантурі у п’ятиденний термін, шляхом 

повідомлення вступників та оприлюднення списку рекомендованих на веб-сайті 

Університету. 

7.2. У разі одержання однакових оцінок переважне право при рекомендації 

до зарахування до аспірантури мають вступники: 



- рекомендовані до вступу в аспірантуру Вченою радою вищого навчального 

закладу (факультету, інституту), наукової установи; 

- які успішно закінчили магістратуру, отримавши диплом магістра з 

відзнакою; 

- мають наукові публікації, брали участь в олімпіадах, конкурсах, 

конференціях. 

7.3. Наказ про зарахування на навчання видається ректором Університету 

на підставі рішення відбіркової комісії. 

 

  



Взірець 1 
 

 
 

 

 

ВНЗ «Український католицький університет» 

 

ПРОТОКОЛ  № ______ 

Засідання предметної екзаменаційної комісії від  

“____”__________________ р. 

Склад комісії: _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

затверджений наказом ректора університету 

№ ____ від “____” ______________ 20____ р. 

СЛУХАЛИ: 

Прийом вступного іспиту іноземної мови від 

_________________________________________________________________ 
(прізвище, ім‘я, по-батькові) 

  

На іспиті були задані питання: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Ухвалили: вважати, що     ___________________________________________ 
 (прізвище та ініціали вступника) 

склав(ла) іспит з оцінкою _________________________________ 

  

Голова екзаменаційної комісії _______________________ 

Члени екзаменаційної комісії: _______________________ 

 _______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

 



Взірець 2 

 
ВНЗ «Український католицький університет» 

 

ПРОТОКОЛ  № ______ 

Засідання предметної екзаменаційної комісії від  

“____”__________________ р. 

Склад комісії: 

_____________________________________________________ 

_______________________________________________________________

__ 

 

затверджений наказом ректора університету 

№ ____ від “____” ______________ 20____ р. 

СЛУХАЛИ: 

Прийом вступного іспиту від  

_______________________________________________________________

__ 
(прізвище, ім‘я, по-батькові) 

Зі спеціальності__________________________________________________ 
 (шифр та назва наукової спеціальності) 

та додаткових вступних випробовувань: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

На іспиті були задані питання: 

__________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_____ 

 

Ухвалили: вважати, що ___________________________________________ 



 (прізвище та ініціали вступника) 

склав(ла) іспити з оцінками: 

за іспит зі спеціальності_____________________________ 

за додаткові вступні випробовування_______________________________ 

_______________________________________________________________

____________________________________________________________________

_____ 

 

 

 

  

Голова екзаменаційної комісії_______________________ 

Члени екзаменаційної комісії:_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

 ______________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


