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Загальні положення 

 

  Вступ до аспірантури ПВНЗ - інституту «Українсько-американського 

університету Конкордія» (далі – УАУК) у 2020 році здійснюється на конкурсній 

основі відповідно до «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня 

доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових 

установах)», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 

23.03.2016 № 261;  Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти 

України в 2020 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України 

від 11.10.2019 № 1285, зареєстрованих в Мінюсті 02.12.2019 р.. №1192/34163.  

Правила прийому до аспірантури УАУК у 2020 році (далі – Правила прийому) є 

додатком до Правил прийому до УАУК у 2020 році. Підготовка докторів 

філософії в аспірантурі УАУК здійснюється за очною (денною) або заочною  

(он-лайн) формою навчання. 

 Прийом на навчання в аспірантурі здійснюється в межах ліцензованого 

обсягу за спеціальністю 051 «Економіка»  галузі знань 05 «Соціальні та 

поведінкові науки». 

Підготовка осіб в аспірантурі УАУК здійснюється за рахунок коштів 

фізичних або юридичних осіб (на умовах контракту). 

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить 

чотири роки. 

Підготовка в аспірантурі передбачає повне і успішне виконання особою 

відповідної освітньо-наукової програми за певною спеціальністю, проведення 

власного наукового дослідження, яке завершується захистом наукових 

досягнень аспірантом у спеціалізованій вченій раді.  Здобувачі ступеня доктора 

філософії  мають право на вибір спеціалізованої вченої ради. 

Підготовка іноземних громадян та осіб без громадянства в аспірантурі 

здійснюється на підставі: 

–          міжнародних договорів України та/або міжнародних програм обміну чи 

мобільності; 

–          на підставі договорів, укладених між університетом та вищими 

навчальними закладами (науковими установами) інших країн, щодо обміну 

вченими чи академічної мобільності; 

–  за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб (на умовах контракту). 

Затверджені правила прийому до аспірантури діють упродовж 2020 року. 

  

Строки подання документів до аспірантури 

(за кошти фізичних або юридичних осіб, у тому числі іноземні громадяни) 

  

1. Строки прийому заяв та повних комплектів обов`язкових документів від 

осіб, які беруть участь у вступних випробуваннях до аспірантури:  до 

15січня, 15 квітня, 15 липня, 15 жовтня, 15 грудня. 

2. Проведення вступних випробувань: 15-20 січні, 15-20 квітня, 15-20 липня, 

15-20 жовтня, 15-20 грудня. 



3. Оприлюднення загального рейтингового списку вступників до 

аспірантури – 22 січня, 22 квітня, 22 липня, 22 жовтня  22 грудня. 

4. Зарахування до аспірантури: 25 січня, 25 квітня, 25 липня, 25 жовтня, 25 

грудня. 

  

 

 

Процедура подання та перелік документів, необхідних  

для вступу до аспірантури 

  
До аспірантури УАУК на конкурсній основі приймаються особи, які 

здобули вищу освіту ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень 

спеціаліста). 

Організацію прийому вступників до аспірантури здійснює Приймальна 

комісія університету, головою якої є  ректор. 

До вступних випробувань допускаються виключно особи, які в 

установлений термін подали до Приймальної комісії університету всі 

обов’язкові документи. 

Повний комплект обов’язкових документів подається вступником 

особисто до Приймальної комісії у встановлені терміни і включає: 

– заяву установленої форми для допуску до вступних іспитів; 

– згоду на збір та обробку персональних даних; 

– копію диплома магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) із 

зазначенням здобутої спеціальності; 

– копію додатку до диплома з оцінками; 

– письмову характеристику попередньої наукової діяльності вступника  (за 

наявності); 

– резюме ; 

–  4 фото розміром 3 × 4 см; 

– копію  відповідних сторінок паспорту громадянина України та зарубіжного 

паспорту ; 

– копію довідки з реєстраційним номером платника податків; 

– копію трудової книжки (за наявності); 

– копію документа про військовий облік (для чоловіків при вступі за денною 

формою навчання); 

– довідку з місця роботи; 

–  у разі потреби документ про визнання особи органами медико-соціальної 

експертизи особою з інвалідністю; 

– оригінал диплома про повну вищу освіту, паспорт та документа про 

військовий облік (для чоловіків) пред’являються вступником особисто. Без 

наявності оригіналів пакет документів не приймається. 

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

кордоном ступінь (рівень) освіти, обов’язковою є процедура визнання і 

встановлення еквівалентності документа, що здійснюється відповідно до 

Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів 

вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 

05 травня 2015 року № 504, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 



травня 2015 року за № 614/27059. Процедура визнання документа з метою 

продовження навчання  в Українсько-американському університеті Конкордія 

здійснюється  протягом першого року навчання його власника. 

Рішення про зарахування вступників до аспірантури ухвалюється на 

засіданні Приймальної комісії університету і оформлюється протоколом із 

зазначенням форми навчання та умов зарахування, на підставі якого до 

Приймальної комісії вступником подаються наступні документи: 

–  заява про зарахування до аспірантури установленої форми; 

– угода з ректором УАУК у двох примірниках; 

– контракт про платну підготовку. 

На основі протоколу рішення Приймальної ректором університету 

затверджується наказ про зарахування до аспірантури. 

Вступні випробування до аспірантури; конкурсний відбір 

  Конкурсний відбір для зарахування до аспірантури з метою здобуття 

вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється за результатами вступних 

випробувань. 

 Вступні випробування складаються з: 

1) вступного іспиту з  економіки (в обсязі програми рівня вищої освіти 

магістра); 

2) вступного іспиту з англійської мови – для громадян України (в обсязі, 

який відповідає рівню не нижче B2 Загальноєвропейських рекомендацій з 

мовної освіти). Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови, 

дійсним сертифікатом тестів TOEFL, International English Language Testing 

System, сертифікатом Сambridge English Language Assessment, звільняється від 

складення вступного випробування з англійської мови. Під час визначення 

результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів 

вступного випробування з англійської мови з найвищим балом; 

Особам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань 

(спеціальності), ніж та, яка зазначена у дипломі про вищу освіту, предметною 

комісією з основної спеціальності призначається додаткове вступне 

випробування зі спеціальності за окремою програмою, яка розробляється 

предметною комісією з основної спеціальності. Для додаткового вступного 

випробування ваговий коефіцієнт не застосовується. 

Крім того, при визначенні конкурсного балу кожного вступника також 

враховуються наступні показники: 

– середній бал додатку до диплому про вищу освіту; 

– додаткові бали за наукові досягнення. 

Рейтинговий список вступників до аспірантури впорядковується за 

конкурсним балом від більшого до меншого.  

  

Секретар приймальної комісії                                                    Г.А.Бевзо 

 


