
      Додаток 1 

      до Правил прийому до Одеського державного 

      університету внутрішніх справ у 2018 році 

 

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ 

до докторантури та аспірантури Одеського державного університету 

внутрішніх справ у 2018 році 

Ι. Загальні положення 

1. Ці Правила визначають порядок добору, направлення та зарахування 

кандидатів на навчання до докторантури та аспірантури Одеського 

державного університету внутрішніх справ (далі – університет) для здобуття 

ступеня вищої освіти доктора філософії.  

 Правила діють з 01 липня 2018 року до 30 червня 2019 року. 

 2. Університет оголошує прийом для підготовки фахівців наукового 

ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 «Право» в межах 

ліцензованого обсягу за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб (40 

осіб). 

 3. Обсяги прийому до докторантури та аспірантури за державним 

замовленням щороку визначаються Міністерством внутрішніх справ України. 

 4. Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі 

(ад΄юнктурі) становить – 4 роки. 

 5. Підготовка здобувачів ступеня доктора наук здійснюється за очною 

(денною) формою навчання шляхом самостійної підготовки їх наукових 

досягнень до захисту. Нормативний строк підготовки доктора наук у 

докторантурі становить 2 роки. 

 

ΙΙ. Вимоги до рівня освіти кандидатів на навчання 

 

1. Науково-педагогічні та наукові кадри з числа осіб, які проходять 

службу в Національній поліції України або структурних підрозділах 

Міністерства внутрішніх справ України, готуються:  

у докторантурі: 

- на денній формі навчання;  

- шляхом самостійної підготовки їх наукових досягнень до захисту; 

в аспірантурі (ад′юнктурі): 

- на денній та заочній формі навчання; 

- поза аспірантурою (для осіб, які професійно здійснюють наукову, 

науково-технічну або науково-педагогічну діяльність за основним 

місцем роботи в університеті). 

Здобуття ступенів доктора філософії та доктора наук працівниками 

інших міністерств, центральних органів виконавчої влади та цивільними 

особами здійснюється на підставі відповідного контракту (договору) за 

кошти фізичних або юридичних осіб на денній та заочній формах навчання. 



 Особа, яка раніше навчалася в аспірантурі (ад′юнктурі)  за державним 

замовленням і не захистила дисертацію або була відрахована з неї 

достроково, має право на повторний вступ до аспірантури (ад′юнктурі) за 

державним замовленням лише за умови відшкодування коштів, витрачених 

на її підготовку, у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку. 

2. На навчання для здобуття ступеня доктора філософії на 

конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня 

магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста). 

Початок підготовки в аспірантурі – 01 вересня 2018 року. 

3. На навчання для здобуття ступеня доктора наук приймаються 

особи, які мають ступень доктора філософії (кандидата наук), наукові 

здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності (зокрема публікації в 

міжнародних реферованих журналах, індексованих в науко метричних базах, 

згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові 

ступені). 

 

ΙΙΙ. Порядок добору кандидатів на навчання, прийому заяв та 

документів 

1. Добір кандидатів на навчання до докторантури та аспірантури за 

державним замовленням, відповідно до визначених Міністерством 

внутрішніх справ України обсягів, здійснюють комплектуючі органи, які у 

встановленому порядку оформлюють особові (навчальні) справи. 

2. Кандидати на вступ до аспірантури (ад′юнктури) або 

докторантури подають документи згідно з переліком: 

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

наукової спеціальності та профільної кафедри (лабораторії, відділу); 

атестаційний лист (на заочну форму навчання та для цивільних осіб – 

особовий листок з обліку кадрів); 

автобіографія – для вступників до аспірантури; 

список опублікованих наукових праць і винаходів (вступники, які не 

мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді 

(реферати) з обраної ними наукової спеціальності); 

посвідчення про складання кандидатських іспитів (у разі їх складання); 

копія документа державного зразка про здобутий ступень (осітньо-

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

нього; 

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

3*4 см., без куточка); 

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

осіб, яким його надано); 

дійсний сертифікат тестів TOEFL або International English Languange 

Testing System (не нижче рівня В-2 або аналогічного рівня) для вступників до 

аспірантури (ад′юнктури)  (за наявності); 



витяг з протоколу засідання кафедри з ухваленням напряму майбутньої 

дисертації та наукового керівника;  

копія диплома доктора філософії (кандидата наук) – вступникам для 

здобуття наукового ступеня доктора наук. 

Під час вступу для здобуття ступеня доктора наук також додаються: 

письмова характеристика наукової діяльності вступника, складена 

доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим 

працівником університету зі згодою бути науковим консультантом у разі 

вступу до докторантури. 

Паспорт і диплом про вищу освіту та про присвоєння наукового 

ступеня доктора філософії (кандидата наук) вступник пред ′являє особисто.  

3. Особові (навчальні) справи кандидатів на навчання в 

докторантурі та аспірантурі за державним замовленням не пізніше ніж за 

місяць до початку вступних іспитів надсилаються до університету. 

4. Документи кандидатів на навчання в докторантурі та аспірантурі, 

які надійшли до ОДУВС з порушенням зазначених вимог, повертаються до 

комплектуючих органів. 

ΙV Строки прийому заяв і документів 

1. Прийом заяв та документів, вступні іспити, конкурсний відбір та 

зарахування на навчання здійснюються в такі строки: 

1.1. Вступників, для здобуття ступеня доктора філософії, які здобули 

ступень магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) 

Денна та заочна форми навчання за державним замовленням 

Завершення прийому заяв та документів – 12 липня 2018 року 

Проведення вступних іспитів – 23-29 липня 2018 року 

Зарахування вступників - не пізніше 12 серпня 2018 року 

 

Денна та заочна форми навчання за кошти фізичних або юридичних осіб 

Завершення прийому заяв та документів – 12 липня 2018 року 

Проведення вступних іспитів – 23-29 липня 2018 року 

Зарахування вступників - не пізніше 12 серпня 2018 року 

 

V Порядок проведення вступних іспитів 

1. Для проведення вступних випробувань до докторантури та 

аспірантури (ад′юнктури) створюються предметні комісії, склад яких 

визначається наказом ректора. 



2. Рішення про допуск до складання вступних випробувань 

виноситься приймальною комісією за результатами розгляду рефератів (або) 

поданих наукових праць з урахуванням витягу з протоколу засідання 

кафедри з ухваленням напряму майбутньої дисертації та наукового керівника  

3. Для конкурсного відбору осіб, які вступають на навчання для 

здобуття ступеня доктора філософії, зараховуються бали вступних іспитів із: 

спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної 

спеціальності); 

іноземної мови; в обсязі, який відповідає рівню В-2 

Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня. 

Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови 

дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Languange 

Testing System (не нижче рівня В-2 Загальноєвропейських рекомендацій з 

мовної освіти або аналогічного рівня); німецької мови – дійсним 

сертифікатом TestDaF (не нижче рівня В-2 Загальноєвропейських 

рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); французької мови – 

дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче рівня В-2 

Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня), 

звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час 

визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до 

результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом. 

Для осіб, які вступають до аспірантури (ад′юнктури)  з іншої галузі 

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

(спеціаліста), проводиться додатковий іспит. 

4. Приймальна комісія приймає рішення щодо кожного вступника 

до докторантури та аспірантури на підставі вступних випробувань з 

урахуванням результату співбесіди. 

5. Результати вступних випробувань до аспірантури дійсні для 

вступу до відповідного вищого навчального закладу протягом одного 

календарного року. Вступники, які на час вступу склали всі або декілька 

кандидатських іспитів, за їх бажанням (заявою) звільняються від відповідних 

вступних випробувань і їм зараховуються оцінки кандидатських іспитів. У 

разі ненадання вступником посвідчення про складання кандидатського 

іспиту до початку вступних випробувань до докторантури та аспірантури 

наявність такого посвідчення не враховується, і особа складає вступні іспити 

в загальному порядку. 

6. Особи, які без поважних причин не з′явилися на вступні 

випробування у визначений розкладом час; особи, знання яких було оцінено 

балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального рівня, а 

також особи, які забрали документи після дати завершення прийому 

документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та конкурсному 

відборі не допускаються. 

Перескладання вступних випробувань заборонено. 

7. Апеляції на вступні іспити розглядає апеляційна комісія ОДУВС. 



8. На підставі результатів вступних іспитів до аспірантури 

(ад′юнктури)  Приймальна комісія приймає рішення щодо кожного вступника 

про зарахування або про відмову в зарахуванні до аспірантури (ад′юнктури), 

про що вступникові повідомляється у п′ятиденний строк з дня прийняття 

Приймальною комісією відповідного рішення. 

Рішення Приймальної комісії є підставою для видання ректором 

університету наказу про зарахування вступників для здобуття ступеня вищої 

освіти доктора філософії та доктора наук до докторантури та аспірантури, 

який доводиться до їх відома. 

9. Витяги з наказів про зарахування поліцейських до докторантури 

та аспірантури на денну форму навчання надсилаються до МВС. 

10. Ад′юнкти  денної форми навчання, які успішно закінчили 

навчання в докторантурі та аспірантурі, працевлаштовуються згідно з 

протоколом персонального розподілу. 

Успішним закінченням докторантури та аспірантури вважається 

захист дисертації або прийняття її до захисту спеціалізованою вченою радою. 


