«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Рішенням вченої ради
Інституту обдарованої дитини
НАПН України
від 25 травня 2022 року протокол № 6

Додаток
до Правил прийому на навчання до аспірантури
Інституту обдарованої дитини НАПН України
у 2022 році
І. Загальні положення
1. Правила прийому на навчання до аспірантури Інституту обдарованої
дитини НАПН України (далі – Інститут) у 2022 році (далі – Правила)
розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014
року № 1556-УІІ; Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022
році (надалі – Умови прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і
науки України від 13 жовтня 2021 року № 1098; Постанови Кабінету Міністрів
України «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти
ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах
(наукових установах)» від 23.03.2016 р. № 261; Порядку прийому на навчання
для здобуття вищої освіти в 2022 році, затвердженого наказом Міністерства
освіти і науки України від 02 травня 2022 року № 400.
2. Інститут обдарованої дитини НАПН України здійснює підготовку
здобувачів ступеня доктора філософії на підставі ліцензії про провадження
освітньої діяльності у сфері вищої освіти (наказ Міністерства освіти і науки
України від 27.09.2021 р. № 189-л про переоформлення ліцензії) за третім
(освітньо-науковим) рівнем вищої освіти, який відповідає восьмому
кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій.
Прийом до аспірантури оголошується на здобуття вищої освіти за
ступенем доктора філософії відповідно до Переліку галузей знань і
спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти,

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 року
№ 266 (із змінами):
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Термін навчання в аспірантурі Інституту – 4 роки.
Під час вступу до аспірантури Інститут гуртожитком не забезпечує.
3. Прийом до аспірантури Інституту здійснюється на конкурсній основі
незалежно від джерел фінансування.
4. Організацію прийому вступників аспірантури Інституту здійснює
приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора Інституту,
який є її головою. Приймальна комісія діє згідно з положенням про
приймальну комісію Інституту обдарованої дитини НАПН України,
затвердженим директором Інституту відповідно до Положення про
приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом
Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085,
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за
№ 1353/27798.
Положення про приймальну комісію Інституту оприлюднюється на
офіційному вебсайті.
Директор Інституту забезпечує дотримання законодавства України, а
також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії.
Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є
підставою для видання відповідного наказу керівником закладу вищої освіти
та/або виконання передбачених цим Положенням процедур.
Питання, пов’язані з прийомом до аспірантури Інституту, вирішує
приймальна комісія на своїх засіданнях. Рішення приймальної комісії
оприлюднюються на офіційному вебсайті Інституту не пізніше наступного дня
після прийняття відповідного рішення.
5. Для здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії приймаються
особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень
спеціаліста).
6. Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти здійснюється :
за рахунок видатків державного бюджету України (за державним
замовленням);
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за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на умовах договору, зокрема
за кошти грантів, які отримав Інститут на проведення наукових досліджень, за
якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора
філософії).
7. Громадяни України, які не завершили навчання за кошти державного
або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) для
здобуття ступеня доктор філософії, мають право повторного вступу для
безоплатного навчання в Інституті за тим самим ступенем освіти за умови
відшкодування до державного або місцевого бюджету коштів, витрачених на
оплату послуг з підготовки фахівців, відповідно до Порядку відшкодування
коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з
підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 26 серпня 2015 року № 658. Ця вимога не застосовується до учасників
бойових дій.
8. Іноземці та особи без громадянства, зокрема закордонні українці, які
постійно проживають в Україні, особи, яких визнано біженцями, та особи, які
потребують додаткового захисту мають право на здобуття вищої освіти
нарівні з громадянами України, зокрема за рахунок коштів державного або
місцевого бюджету.
9. Правила прийому до аспірантури розробляються відповідно до
законодавства України, затверджуються вченою радою ІОД НАПН України до
31 грудня 2021 року та оприлюднюються на веб-сайті установи. Правила
прийому діють до 31 грудня 2022 року

ІІ. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та
зарахування на навчання
1. Заяви та документи для конкурсного відбору для вступу на навчання
до аспірантури приймаються
Дні тижня
Години прийому
понеділок, вівторок, середа, четвер
10.00 до 16.00
обідня перерва
13.00 до 14.00
04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-д, Інститут обдарованої дитини
НАПН України, 5-й поверх, каб. 509
телефон для довідок: (044) 481-27-06, e-mail: slinkova@ukr.net.
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2. Строки прийому заяв та документів, вступні випробування,
конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників проводиться у такі
строки:
Етапи вступної кампанії

Строки проведення

Початок прийому заяв та документів для з 11 травня 2022 р.
вступу
Закінчення прийому заяв та документів для 15 липня 2022 р.
вступу
Проведення вступних випробувань
з 15 по 26 серпня 2022 р.
Терміни зарахування вступників

01 вересня 2022 р.

Початок навчання в аспірантурі

01 вересня 2022 р.

3. Вступні випробування проводяться з 15 серпня – 26 серпня 2022 р.
згідно з графіком консультацій та вступних випробувань, який
оприлюднюється на веб-сайті ІОД НАПН України.
ІІІ. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному
відборі для здобуття вищої освіти
1. Заяву в паперовій формі вступник подає особисто до приймальної
комісії закладу вищої освіти. Відомості кожної заяви в паперовому вигляді
реєструє уповноважена особа приймальної комісії в ЄДЕБО в день прийняття
заяви.
2. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням
спеціальності (освітньо-наукову програми) та форми здобуття освіти. Під час
подання заяв вступники обов’язково зазначають один з таких варіантів:
«Претендую на участь у конкурсі на місце державного замовлення і на участь
у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб у разі
неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за кошти
державного бюджету (за державним або регіональним замовленням)»;
«Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або
юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах
вступної кампанії на місця державного замовлення».
3. 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
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спеціальний статус»;
 військово-облікового документа (для військовозобов’язаних –
військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а
для призовників - посвідчення про приписку до призовних дільниць);
 копію документа (державного зразка) про раніше здобутий рівень
магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), на основі якого
здійснюється вступ та додаток до нього.
Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України
або переселилися з неї після 01 січня 2022 року, а також вступники, які
проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не
здійснюють свої повноваження, подають документи з урахуванням
особливостей, передбачених наказом № 271. Якщо з об’єктивних причин
документ про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень відсутній,
може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його
здобуття, зокрема без подання додатка до документа про здобутий освітній
(освітньо-кваліфікаційний) рівень.
4. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
- копію документа, що посвідчує особу, передбаченого Законом
України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що
підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний
статус»;
- копію військово-облікового документа (для військовозобов’язаних –
військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а
для призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);
- копію документа (державного зразка) про раніше здобутий рівень
магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), на основі якого
здійснюється вступ і додатку до нього;
- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру;
- особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою розміром 3 × 4 см;
- медична довідка про стан здоров'я за формою № 086/о;
- дослідницька пропозиція із обраної вступником спеціальності та її
презентація;
- список опублікованих наукових праць та винаходів (за наявності);
- клопотання або направлення закладу вищої освіти або наукової
установи, де працює вступник; рекомендаційний лист від потенційного
роботодавця або вченого, зацікавленого у науковій співпраці з вступником у
разі його вступу до аспірантури (за наявності);
- міжнародний сертифікат з іноземної мови (за наявності);

5

- копії документів, які підтверджують право вступника на додаткові
бали (за наявності).
5. Усі копії документів засвідчуються згідно з оригіналами Відбірковою
комісією ІОД НАПН України або в установленому законодавством порядку.
Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.
6. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і
приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на
навчання до аспірантури Інституту протягом трьох робочих днів з дати
реєстрації заяви в ЄДЕБО, але не пізніше наступного дня після завершення
прийому заяв та документів.
7. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною
ліцензією і сертифікатом про акредитацію освітньо-наукової програми
підтверджуються його особистим підписом під час подання заяви.
8. Під час прийняття 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 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.
IV. Конкурсний відбір, його організація та проведення
1. Вступні випробування (іспити) для вступу на навчання до аспірантури
Інституту для здобуття ступеня доктора філософії складаються з:
– вступного іспиту зі спеціальності (в обсязі магістерської програми
спеціальності «Педагогіка»);
– вступного іспиту з іноземної мови (англійської) в обсязі, який
відповідає необхідному вступному рівню для подальшого вивчення цієї мови в
аспірантурі.
Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним
сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System,
або сертифікатом Cambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2
Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня);
німецької мови – дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче рівня B2
Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня);
французької мови – дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче
рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного
рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час

6

визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до
результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом.
– презентації дослідницьких пропозицій (дослідницька пропозиція – це
науковий текст обсягом до 5-ти сторінок, підготовлений вступником, в якому
обґрунтовується тематика майбутнього дисертаційного дослідження, його
актуальність, ступінь розробленості у вітчизняній і зарубіжній теорії і
практиці, визначається мета, об’єкт, предмет, завдання дослідження,
теоретико-методологічна основа, розкривається наукова новизна і практичне
значення очікуваних результатів дослідження, можливі шляхи розв’язання
поставлених завдань;
– вступникам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань
(спеціальності), ніж 01 – Освіта/педагогіка та 011 – Освітні, педагогічні науки,
призначається додаткове вступне випробування – співбесіда.
2. Програми вступних випробувань (іспитів) до аспірантури
затверджуються вченою радою ІОД НАПН України та оприлюднюються на
офіційному веб-сайті (http://iod.gov.ua).
3. Результати вступних випробувань (іспитів) оцінюються за
5- бальною шкалою. Критерії оцінювання вступного випробування
визначаються у відповідній програмі вступного випробування.
4. Конкурсний бал вступника обчислюється шляхом додавання балів з
трьох конкурсних вступних випробувань (іспитів) та додаткових балів.
Максимальна кількість балів для складання рейтингу вступників
(максимальний сумарний результат вступних випробувань) складає:
Вступне випробування

Максимальний бал

Вступний іспит зі спеціальності
Вступний іспит з іноземної мови
Презентація дослідницьких пропозицій
Додаткові бали
Максимальна сума всіх балів

5
5
5
20
35

5. Додаткові бали нараховуються за наукові та навчальні досягнення за
період не більше п’яти років до моменту вступу до аспірантури.
Кількість
Навчальні та наукові досягнення
балів
Наукова стаття у вітчизняному науковому фаховому виданні
3
Наукова стаття у науковому виданні, яке входить до
4
міжнародних наукометричних баз даних
Участь у всеукраїнській науковій конференції (за умови
1
опублікування тез доповіді)
Участь у міжнародній науковій конференції (за умови
2
7

опублікування тез доповіді)
Стаж наукової або науково-педагогічної роботи (не менше
2
1 повного року)
Диплом магістра (спеціаліста) з відзнакою
2
Диплом переможця та призера конкурсу наукових студентських робіт з фаху:
І місце
3
II місце
2
III місце
1
Диплом переможця та призера студентської міжнародної та/або
всеукраїнської олімпіад з фаху
І місце
3
II місце
2
III місце
1
6. Незадовільна оцінка з будь-якого вступного випробування (іспиту) є
підставою для відмови в допуску до подальших вступних випробувань.
7. Додаткове вступне випробування з фаху оцінюється за шкалою
«склав» / «не склав». Вступник, який отримав з додаткового вступного
випробування оцінку «не склав», до участі у подальшому конкурсі не
допускається.
8. У разі подання документів на участь у конкурсному відборі особами з
особливими освітніми потребами Інститут має забезпечити відповідні умови
для проходження ними індивідуальних усних співбесід та фахових іспитів.
V. Проведення вступних випробувань
1. Вступні випробування до аспірантури проводяться предметними
екзаменаційними комісіями, у кількості 3-5 осіб, склад яких затверджується
наказом директора ІОД НАПН України.
2. Вступники, які без поважних причин не з’явилися на вступні
випробування (іспити) у визначений розкладом час, або знання яких було
оцінено балами нижче встановленого у програмі вступного випробування
рівня, а також вступники, які забрали документи після дати закінчення
прийому документів до участі в наступних випробування та у конкурсному
відборі не допускаються.
3. Перескладання вступних випробувань (іспитів) не допускається.
4. Результати вступних випробувань для навчання в аспірантурі ІОД
НАПН України дійсні протягом 12 місяців.
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5. Апеляції щодо результатів вступних випробувань, що проведені
Інститутом, розглядає апеляційна комісія, склад та порядок роботи якої
затверджуються наказом директора.
6. Вступ поза конкурсом до аспірантури для здобуття наукового ступеня
доктора філософії не допускається.
7. Роботи вступників, виконані ними на фахових іспитах, які не прийняті
на навчання, зберігаються не менше ніж один рік, після чого знищуються, про
що складається акт.
VI. Надання рекомендацій для зарахування до аспірантури
1. На підставі результатів вступних випробувань до аспірантури
Приймальна комісія приймає рішення про зарахування щодо кожного вступника.
2. Зарахування на загальних підставах відбувається за сумою балів,
отриманих за вступні випробування та додаткових балів за наукові та
навчальні досягнення.
3. Право на першочергове зарахування до аспірантури ІОД НАПН
України при однаковому конкурсному балі матимуть вступники, які набрали
більшу кількість балів із вступного випробування (іспиту) зі спеціальності та
додаткових балів за наукові та навчальні досягнення.
4. Рейтинговий список вступників до аспірантури, які рекомендуються до
зарахування, впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого.
5. Вступники до аспірантури, які не пройшли за конкурсом на місця, що
фінансуються за кошти державного бюджету, мають право на зарахування на
навчання за кошти юридичних і фізичних осіб (в межах ліцензованого обсягу).
6. Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування
розміщується на вебсайті Інституту.
Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись
повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку відповідно до
Правил прийому.
VII. Зарахування на навчання
1. Накази про зарахування на навчання до аспірантури видаються
директором Інституту на підставі рішення Приймальної комісії. Накази про
зарахування на навчання вносяться в ЄДЕБО та оприлюднюються на вебсайті
Інституту у вигляді списку зарахованих.
2. Рішення Приймальної комісії про зарахування вступника може бути
скасоване Приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку
вступника.
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3. Якщо особа без поважних причин не приступила до занять протягом
10 календарних днів від дати їх початку, наказ про зарахування скасовується в
частині, що стосується цієї особи.
4. Якщо особа без поважних причин не приступила до занять протягом
10 календарних днів від дати їх початку, наказ про зарахування скасовується в
частині, що стосується цієї особи. Договір із замовником про підготовку
здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі Інституту
укладається після видання наказу про зарахування.
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