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університету внутрішніх справ у 2019 році 

 

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ 

до докторантури та аспірантури  

Одеського державного університету внутрішніх справ у 2019 році 

 

І. Загальні положення 

1.1. Ці правила розроблені Приймальною комісією Одеського державного 

університету внутрішніх справ (далі – приймальна комісія) відповідно до 

Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про 

Національну поліцію», «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про засади 

державної мовної політики», Умов прийому на навчання до вищих навчальних 

закладів України в 2019 році (далі – Умови прийому), з урахуванням Порядку 

підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у 

вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України 23.03.2016 № 261 та ін. 

1.2. Ці правила діють до 30 червня 2020 року. 

1.3. Ці Правила визначають порядок добору, направлення та зарахування 

кандидатів на навчання до аспірантури Одеського державного університету 

внутрішніх справ (далі – університет) для здобуття ступеня вищої освіти доктора 

філософії.  

1.4. Університет оголошує прийом для підготовки фахівців наукового ступеня 

доктора філософії в межах ліцензованого обсягу (7 осіб – денна форма навчання, 33 

особи – заочна форма навчання).  

1.5. Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі 

університету становить 4 роки. 

1.6. Підготовка здобувачів ступеня доктора наук здійснюється за очною 

(денною) формою навчання шляхом самостійної підготовки їх наукових досягнень 

до захисту. 

Нормативний строк підготовки доктора наук в докторантурі університету 

становить 2 роки. 

 

2. Вимоги до рівня освіти вступників 

2.1. На навчання для здобуття ступеня доктора філософії до університету на 

конкурсній основі приймаються особи, які здобули ступінь вищої освіти магістра 

або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста. 

2.2. На навчання для здобуття ступеня доктора наук до університету 

приймаються особи, які мають ступінь доктора філософії (кандидата наук). 

3. Фінансування підготовки здобувачів наукового ступеня 

3.1. Фінансування підготовки здобувачів наукового ступеня доктора філософії 

в університеті здійснюється: 

- щодо ад’юнктів – за рахунок видатків державного бюджету (за 



державним замовленням – МВС щороку визначає обсяги прийому до докторантури 

та аспірантури університету та здійснює контроль за набором до неї);  

- щодо аспірантів – за кошти фізичних і юридичних осіб. 

3.2. Фінансування підготовки здобувачів наукового ступеня доктора наук в 

університеті здійснюється: 

- за рахунок видатків державного бюджету (за державним замовленням – 

МВС щороку визначає обсяги прийому до докторантури та аспірантури 

університету та здійснює контроль за набором до неї);  

- за кошти фізичних і юридичних осіб. 

 

4. Порядок відбору докторантів, аспірантів та ад’юнктів 

4.1. До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи середнього 

складу Національної поліції та цивільні особи, які працюють у підрозділах, на 

підприємствах, в установах, організаціях, що належать до сфери управління МВС, 

які мають ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста). 

Відбір кандидатів на навчання до ад’юнктури за державним замовленням 

здійснюють комплектуючі підрозділи. 

Документи на кандидатів до вступу в аспірантуру (на денну форму навчання) 

в установленому порядку оформлюють комплектуючі підрозділи. Оформлюється 

особова справа. 

Комплектуючий підрозділ зобов’язаний направити кандидата на навчання до 

аспірантури, а кандидат на навчання зобов’язаний прибути до університету для 

участі у вступних іспитах. 

4.2. Особові справи кандидатів на навчання в аспірантурі не пізніше ніж за 10 

днів до початку вступних іспитів подаються до університету.  

4.3. Підготовка докторантів і аспірантів здійснюється на підставі контрактів, 

укладених між університетом та вступниками (установами, організаціями та 

підприємствами, що направили їх на навчання).  

4.4. Вступники до докторантури та аспірантури університету подають особові 

(на денну форму навчання) або навчальні (на заочну форму навчання) справи, до 

яких долучають:  

- рапорт (заява – для цивільних осіб) із зазначенням форми навчання, 

спеціальності, наукової спеціальності та профільної кафедри;  

- атестаційний лист (особовий листок з обліку кадрів – на заочну форму 

навчання та для цивільних осіб);  

- список опублікованих наукових праць і винаходів (вступники, які не 

мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді 

(реферати) з обраної ними наукової спеціальності); 

- реферат іноземною мовою з обраної наукової спеціальності чи 

посвідчення про складання кандидатського іспиту (у разі його складання); 

- реферат з філософії чи посвідчення про складання кандидатського 

іспиту (у разі його складання); 

- посвідчення про складання кандидатського іспиту зі спеціальності (у 

разі його складання); 



- копія документа державного зразка про здобутий ступінь (освітньо-

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

- шість фотокарток (без головного убору, на матовому папері, розміром 

3x4 см, без куточка); 

- довідка про надання допуску до державної таємниці форми 2 або 3 (для 

осіб, яким його надано); 

- автобіографію (заповнюється власноруч на одному аркуші з двох боків);  

- копія сторінок паспорта з відмітками; 

- копія ідентифікаційного коду;  

- 3 конверти з марками по Україні;  

- медична довідка про стан здоров’я за формою № 086-о;  

- довідка з місця роботи (за наявності); 

- згода на збір та обробку персональних даних; 

- картонна папка-швидкозшивач. 

При вступі до докторантури, крім зазначеного, подаються:  

- план дослідницької роботи та інформація про обсяг наукової роботи, 

необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту;  

- письмова характеристика наукової діяльності вступника (складається 

передбачуваним науковим консультантом/консультантами; 

- копія диплома про присвоєння наукового ступеня кандидата наук (у разі 

здобуття відповідної освіти за кордоном – копія Свідоцтва про визнання іноземного 

документа про освіту).  

Паспорт і дипломи про вищу освіту та про присвоєння наукового ступеня 

кандидата наук вступник пред’являє особисто.  

 

5. Вступні іспити до докторантури та аспірантури. Конкурсний відбір 

5.1. Прийом документів починається з                . 

5.2. Прийом на навчання проводиться за результатами конкурсного відбору. 

Останній день прийому документів –   01 серпня 2019 року. 

5.3. Для проведення вступних іспитів до докторантури та аспірантури 

університету створюються предметні комісії. Склад предметних комісій 

визначається наказом ректора університету.  

Рішення про допуск до складання вступних іспитів виноситься приймальною 

комісією за результатами розгляду рефератів (або) поданих наукових праць з 

урахуванням письмового висновку передбачуваного наукового керівника, 

погодженого з керівником кафедри (підрозділу), до якої прикріпляється ад’юнкт/ 

аспірант.  

Приймальна комісія може відмовити вступнику в допуску до складання 

вступних іспитів у зв’язку з неподанням усіх або окремих документів, названих у 

пункті 4.4.  

5.4. Вступні випробування на навчання для здобуття ступеня доктора 

філософії складаються з:  

- іспиту зі спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з 

відповідної спеціальності);  



- іспиту з іноземної мови (за вибором Вченої ради університету в обсязі, який 

відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти). 

Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним 

сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або 

сертифікатом Сambridge English Language Assessment, звільняється від складання 

вступного іспиту з іноземної мови. При визначенні результатів конкурсу зазначені 4 

сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної 

мови з найвищим балом; 

- іспиту з філософії; 

- співбесіди з перевірки рівня знань, умінь та навичок, здібностей до певного 

виду діяльності на підставі аналізу реферату, за результатами якої визначається 

рівень знань та навички логічного узагальнення матеріалу вступником з обраної ним 

теми майбутнього дисертаційного дослідження. 

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

(спеціальності), ніж та, яка зазначена в дипломі магістра (спеціаліста), можуть бути 

призначені додаткові вступні випробування. 

5.5. Результати вступних іспитів дійсні протягом календарного року. 

Вступники, які на час вступу склали всі або декілька кандидатських іспитів, за їхнім 

бажанням звільняються від відповідних вступних іспитів і їм зараховуються оцінки 

кандидатських іспитів.  

5.6. Прийом вступних іспитів до аспірантури проводиться предметними 

комісіями, як правило, у кількості 3-4 особи, які призначаються ректором, і у складі 

яких повинні бути доктори та кандидати наук. У складі предметної комісії з 

іноземної мови можуть бути також доценти та висококваліфіковані викладачі, які не 

мають наукового ступеня і вченого звання.  

5.7. Приймальна комісія приймає рішення щодо кожного вступника до 

докторантури та аспірантури на підставі результатів вступних іспитів з урахуванням 

результату співбесіди.  

Результати вступних іспитів мають бути відображені за 5-бальною шкалою. 

Зазначені результати обчислюються за наступною формулою:  

Р = А + В + Г + Д,  де: 

Р – результат вступних іспитів;  

А – результат вступного іспиту зі спеціальності; 

В – результат вступного іспиту з іноземної мови;  

Г – результат вступного іспиту з філософії; 

Д – додаткові бали (1 бал – за наявність індивідуальної чи колективної 

монографії за обраною спеціальністю; 1 бал – за наявність статей (статті) за 

обраною спеціальністю у виданнях іноземних держав або у виданнях України, які 

включені до міжнародних наукометричних баз; 0,5 бала – за наявність статей за 

обраною спеціальністю у фахових наукових виданнях). 

Про рішення приймальної комісії вступник повідомляється в п’ятиденний 

строк із дня прийняття рішення. 

5.8. Зарахування до докторантури та аспірантури проводиться наказом 

ректора. 



Початок підготовки в докторантурі та аспірантурі – з 01 вересня року вступу.  

5.9. Особи, які без поважних причин не з'явилися на вступні випробування 

визначений розкладом час до участі в наступних вступних випробуваннях та 

конкурсному відборі не допускаються.  

Перескладання вступних випробувань заборонене.  

5.10. Графік проведення вступних випробувань (заслуховування) до 

докторантури та аспірантури Одеського державного університету внутрішніх справ: 

- для осіб, які бажають здобути ступень доктора філософії на третьому 

(освітньо-науковому) рівні вищої освіти: 

№ 

з/п 
Найменування заходу 

Дата  

проведення 

 

Час 

початку 

заходу 

Аудиторія 

1.1. 

 

Подання рефератів або опублікованих 

наукових праць за обраною науковою 

спеціальністю 

   

1.2. 
Подання рефератів іноземною мовою з 

обраної наукової спеціальності 
   

1.3. 
Подання рефератів або 

опублікованихнаукових праць з філософії 
   

2. Загальні збори вступників    

3. Співбесіда    

4. 
Консультація перед вступним випробуванням 

з іноземної мови 
   

5. Вступне випробування з іноземної мови    

6. 
Консультація перед вступним випробуванням 

з філософії 
   

7. Вступне випробування з філософії    

8. 
Консультація перед вступним випробуванням 

з обраної наукової спеціальності 
   

9. 
Вступне випробування з обраної наукової 

спеціальності 
   

10. 

Оприлюднення загального рейтингового 

списку вступників до докторантури та 

аспірантури 

   



11. 

Оприлюднення рейтингового списку 

вступників до докторантури та аспірантури із 

зазначенням рекомендованих до зарахування 

   

12. 
Початок навчання зарахованих до 

докторантури та аспірантури 
   

 

- для осіб, які бажають здобути ступень доктора наук на науковому рівні 

вищої освіти: 

№ 

з/п 
Найменування заходу 

Дата  

проведення 

 

Час 

початку 

заходу 

Аудиторія 

1. 

 

Подання на розгляд плану дослідницької 

роботи та інформації про обсяг наукової 

роботи, необхідної для підготовки 

результатів проведених досліджень до 

захисту 

   

2. Загальні збори вступників    

3. Заслуховування наукової доповіді вступника    

4.  
Рішення Вченої ради університету щодо 

зарахування вступника 
   

 


