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ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
до аспірантури для здобуття наукового ступеня доктора філософії
у Національному інституті стратегічних досліджень у 2018 році
І. Загальні положення
1. Правила прийому до аспірантури Національного інституту стратегічних досліджень
(далі – Інститут) у 2018 році розроблені Приймальною комісією до аспірантури Інституту
(далі – Приймальна комісія) 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 р. № 261,
Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів в 2016 році, затверджених наказом
Міністерства освіти і науки України від 13.10.2017 р. № 1378, та діють з 01.07.2018 р. до
30.06.2019 р.
2. Підставою для оголошення прийому до аспірантури Інституту для здобуття наукового
ступеня доктора філософії є Ліцензія Міністерства освіти і науки України на здійснення
освітньої діяльності у сфері вищої освіти з підготовки докторів філософії, виданої на підставі
наказу Міністерства освіти і науки України від 19.07.2016 р. № 856.
3. До аспірантури Інституту на конкурсній основі приймаються особи, які здобули
ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.
4. Прийом до аспірантури Інституту проводиться на очну (денну, вечірню) та заочну
форми навчання за спеціальностями 051 Економіка (спеціалізація «Економічна безпека») та
052 Політологія (спеціалізація «Національна безпека») з галузі знань 05 Соціальні та
поведінкові науки та здійснюється в межах ліцензованого обсягу.
5. Підготовка в аспірантурі Інституту за очною (денною, вечірньою) формою навчання
здійснюється за рахунок:
• коштів Державного бюджету України – за державним замовленням;
• коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту) – понад державне
замовлення, але в межах ліцензованого обсягу.
6. Підготовка в аспірантурі Інституту за заочною формою навчання здійснюється за
кошти фізичних та юридичних осіб (на умовах контракту).
7. Підготовка іноземних громадян та осіб без громадянства здійснюється на підставі:
• міжнародних договорів України та/або міжнародних програм обміну чи мобільності;
• за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту).
8. Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки.
ІІ. Порядок прийому заяв і документів
1. Організацію прийому вступників до аспірантури Інституту здійснює Приймальна
комісія.
2. Вступники до аспірантури Інституту подають такі документи:
– заява;
– особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою, завірений за місцем роботи, або
анкета – для непрацюючих;
– автобіографія;
– копія паспорта;
– копія диплома (з додатком) про закінчення вищого навчального закладу. Особам, які
здобули вищу освіту за кордоном, встановлюється еквівалентність поданого диплома
відповідно до «Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів
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вищої освіти», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05.05.2015 р.
№ 504;
– копія трудової книжки, засвідчена в установленому порядку (за наявності);
– копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
– копія військового квитка або посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних);
– дослідницька пропозиція з обраної спеціальності, завізована передбачуваним науковим
керівником, – авторський науковий текст обсягом до 5 сторінок, самостійно підготовлений
вступником до аспірантури, в якому обґрунтовується тематика майбутньої дисертаційної
роботи, її актуальність, стан розробки у вітчизняній та зарубіжній науці; можливі шляхи
розв’язання поставлених задач;
– список опублікованих наукових праць і винаходів та їхні копії (за наявності);
– протокол співбесіди з передбачуваним науковим керівником, підписаний ним та
завізований завідувачем відділу;
– рекомендація вченої ради вищого навчального закладу (наукової установи) (за
наявності);
– міжнародний сертифікат з іноземної (англійської) мови, який засвідчує рівень В2 (за
наявності).
– медична довідка про стан здоров’я за формою № 086/о;
– 2 фотокартки 3x4;
– згода на збір та обробку персональних даних.
3. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною комісією або в
установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не
приймаються.
4. Особа, яка раніше навчалась в аспірантурі за державним замовленням і не захистилася
або була відрахована з неї достроково, має право на повторний вступ до аспірантури за
державним замовленням лише за умови відшкодування коштів, витрачених на її підготовку, у
визначеному Кабінетом Міністрів України порядку.
5. Приймальна комісія допускає вступників до вступних випробувань на підставі
поданих (всіх, наведених у переліку, та вчасно) документів і може відмовити вступнику в
допуску до вступних випробувань до аспірантури у зв’язку з неподанням у встановлений
термін документів, визначених Правилами прийому.
ІІІ. Етапи вступної кампанії
1. Прийом заяв і документів, вступні іспити, конкурсний відбір та зарахування до
аспірантури Інституту проводяться в такі строки:
Прийом заяв і документів
Проведення вступних випробувань
Оприлюднення рейтингового списку вступників
Зарахування вступників до аспірантури
Початок навчання в аспірантурі

02 – 16 липня 2018 р.
23 липня – 7 серпня 2018 р.
9 серпня 2018 р.
до 1 вересня 2018 р.
1 вересня 2018 р.

2. Порядок роботи Приймальної комісії: щодня, крім суботи та неділі, з 10.00 до 13.00 та
з 14.00 до 17.00 за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7.
IV. Проведення вступних випробувань та конкурсний відбір
1. Вступники до аспірантури Інституту складають вступні випробування:
• іспит зі спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної
спеціальності);
• іспит з іноземної (англійської) мови (в обсязі, який відповідає рівню В2
Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти).
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2. Оцінювання вступних іспитів зі спеціальності та іноземної мови здійснюються за
100-бальною шкалою. Мінімальна позитивна оцінка вступних іспитів складає 60 балів.
Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним (отриманим
впродовж останніх двох років) сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language
Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment, звільняється від
складення вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу
зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної
мови з найвищим балом.
3. Конкурсний бал (КБ) особи, яка претендуватиме на зарахування до аспірантури,
обчислюватиметься в рамках кожної спеціальності за формулою:
КБ = ВІС + ВІМ, де:
ВІС – результат вступного іспиту зі спеціальності,
ВІМ – результат вступного іспиту з іноземної мови або бали міжнародного сертифіката з
іноземної мови, що засвідчує рівень В2 та вище (замість вступного іспиту з іноземної мови).
4. Програми вступних іспитів розробляються і затверджуються Інститутом не пізніше
ніж за три місяці до початку прийому документів та оприлюднюються на веб-сайті Інституту.
5. У разі одержання однакової кількості балів першочергове право при зарахуванні до
аспірантури Інституту належатиме вступникам, які матимуть: виший бал за результатами
складання вступного іспиту зі спеціальності; диплом магістра (спеціаліста) з відзнакою;
публікації у наукових фахових виданнях України, у виданнях, які включені до міжнародних
науко метричних баз; рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу (наукової
установи) для зарахування до аспірантури; міжнародний сертифікат з іноземної мови, що
підтверджує рівні С1 – С2 (за рішенням Приймальної комісії).
6. Вступники до аспірантури, які не пройшли за конкурсом на місця за державним
замовленням, можуть бути рекомендовані до зарахування в аспірантуру на умовах контракту в
межах ліцензованого обсягу.
7. Особи, які без поважних причин не з’явились на вступні випробування у визначений
розкладом час, а також ті, знання яких було оцінено нижче 60 балів, до участі в наступних
вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних
випробувань не дозволяється.
8. Апеляції на результати вступних випробувань подаються не пізніше наступного
робочого дня після оголошення оцінки та розглядаються апеляційною комісією Інституту.
V. Зарахування на навчання
1. Рейтинговий список вступників до аспірантури, які рекомендуються до зарахування на
загальних умовах, впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого.
2. Наказ про зарахування до аспірантури видається директором Інституту на підставі
рішення Приймальної комісії до 01.09.2018 р.
3. За умови зарахування до аспірантури Інституту з аспірантом укладається договір про
підготовку аспіранта (за державним замовленням) або контракт про підготовку аспіранта на
платній основі (за кошти юридичних та фізичних осіб).
4. Аспіранти денної форми навчання, зараховані за державним замовленням, отримують
академічну стипендію відповідно до чинного законодавства України.
5. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей
про наявність права на першочергове зарахування, здобуту раніше освіту, навчальні та наукові
досягнення є підставою для відрахування аспіранта.

