
ПРАВИЛА ПРИЙОМУ 

до докторантури та аспірантури  

Одеського державного університету внутрішніх справ  

 

Контракт денна/ заочна – 4 роки 

Бюджет денна – 4 роки 

 

Термін подання документів : з 01 липня до 20 серпня 2022 року. 

Вступні іспити: з 29 серпня до 02 вересня 2022 року. 

 

Екзамени:  

1. «Право» (усно, в білеті 4 питання, підготовка 30-40 хв.);  

2. «Іноземна мова», за вибором: англійська, німецька, французька (декілька 

завдань, які включають переклад тексту, граматика, мовлення). 

У разі наявності ступеня, здобутого за іншою галуззю знань (не «Право») 

вступник складає додаткове вступне випробування у галузі Право – «Теорія 

держави та права». 

 

Аспірантура (контракт) 

До аспірантури на денну та заочну форми навчання за рахунок коштів 

юридичних чи фізичних осіб на конкурсній основі приймаються особи, які 

здобули ступінь вищої освіти «магістр» або освітньо-кваліфікаційний рівень 

«спеціаліст». Термін навчання – 4 роки. 

Перелік документів:  

- заява на ім’я ректора ОДУВС із зазначенням форми навчання, 

спеціальності, профільної кафедри, на якій буде здійснюватись підготовка;  

- особовий листок з обліку кадрів або копія трудової книжки;  

- довідка про стан здоров’я за формою 086/о; 

- список опублікованих наукових праць і винаходів. 

Вступники, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, 

подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними наукової спеціальності;  

- копія документа державного зразка про здобутий ступінь (освітньо-

кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і копію додатку 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);  

- витяг із протоколу засідання кафедри з ухваленням напряму майбутньої 

дисертації та наукового керівника;  

- копія документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого 

Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документа, 

що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус», 

ідентифікаційного коду; 

- картонна папка-скорозшивач. 

 



Ад’юнктура (бюджет) 

 

До ад'юнктури на денну форму навчання за державним замовленням на 

конкурсній основі приймаються особи, які мають стаж роботи (служби) не 

менше 2 років після здобуття вищої освіти ступеня «магістр» (освітньо-

кваліфікаційного рівня «спеціаліст»).  

Перелік документів:  

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

спеціальності та профільної кафедри, на якій буде здійснюватись підготовка; 

- анкета кандидата на навчання, заповнена власноруч;  

- висновок про направлення на навчання;  

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

мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді 

(реферати) з обраної ними наукової спеціальності);  

- копія документа державного зразка про здобутий ступінь (освітньо-

кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і копія додатка 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);  

- витяг із протоколу засідання кафедри з ухваленням напряму майбутньої 

дисертації та наукового керівника;  

- висновок наукового керівника про згоду на наукове керівництво; 

- копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, 

передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр 

та документа, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її 

спеціальний статус», ідентифікаційного коду.  

Особи, які вступають на денну форму навчання, проходять в 

установленому порядку медичний огляд, який проводиться медичними 

(військово-лікарськими) комісіями МВС.  

 

  



ДОКТОРАНТУРА (контракт)  

 

Форма навчання – денна  

Термін навчання – 2 роки 

 

Для вступу до докторантури вступник до 1 липня подає відповідній 

кафедрі розгорнуту пропозицію, в якій міститься план дослідницької роботи 

та/або інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки 

результатів проведених досліджень до захисту.  

 

Перелік документів:  

- заява із зазначенням наукової спеціальності та профільної кафедри;  

- особовий листок з обліку кадрів; копія диплома про закінчення вищого 

навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або 

магістра і копія додатку до нього;  

- копія диплома про закінчення закладу вищої освіти із зазначенням 

одержаної кваліфікації магістра (або спеціаліста) та копія додатку до нього; 

- копія документа державного зразка про здобутий ступінь доктора 

філософії (кандидата наук);  

- шість фотокарток (без головного убору, на матовому папері, розміром 3x4 

см, без куточка);  

- копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, 

передбаченого Законом України «Про Єдиний державни демографічний реєстр 

та документа, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її 

спеціальний статус», ідентифікаційного коду;  

- розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук;  

- список опублікованих наукових праць і винаходів; 

- 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.  

- картонна папка-скорозшивач. 

 

 


