Додаток 6

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
ДО АСПІРАНТУРИ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
«КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ РИНКОВИХ ВІДНОСИН»
у 2021 РОЦІ
І.Загальні положення
1.1 «Правила прийому на навчання до аспірантури ВНЗ «Київський
університет ринкових відносин» у 2021 році» є додатком (далі – Додаток) до
«Правил прийому до ВНЗ «Київський університет ринкових відносин» у 2021
році» (далі – Правила прийому), який розроблено на підставі « Умов прийому
на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році (далі – Умови прийому),
затверджених наказом Міністерства освіти і науки України (далі – МОН
України) від 15 жовтня 2020 року № 1274 та зареєстрованих у Міністерстві
юстиції України 09 грудня 2020 року за № 1225/35508 , Порядку підготовки
здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих
навчальних закладах (наукових установах), затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261.
Затверджені Правила прийому до аспірантури університету діють з
01 липня 2021 року до 30 червня 2022 року.
1.2. Відповідно відомостей щодо здійснення освітньої діяльності у
сфері вищої освіти ВНЗ «Київський університет ринкових відносин»
здійснює підготовку докторів філософії за спеціальністю 051 «Економіка» з
ліцензованим обсягом 10 чоловік.
1.3. До аспірантури Київського університету ринкових відносин
приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства,
які перебувають/проживають на території України на законних підставах,
мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили
бажання здобути вищу освіту.
ІІ. Підготовка здобувачів на освітньо-науковому та науковому
рівнях вищої освіти
2.1. Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії
здійснюється в аспірантурі за очною формою навчання.
2.2. Підготовка осіб в аспірантурі університету здійснюється:
– за кошти фізичних та юридичних осіб (на умовах контракту, зокрема
за кошти грантів, які отримав (отримала) вищий навчальний заклад (наукова
установа) на проведення наукових досліджень, за якими передбачається
підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії ).

2.3. Особа, яка раніше навчалася в аспірантурі і не захистилася або
була відрахована з неї достроково, має право на повторний вступ до
аспірантури.
2.4. Підготовка іноземців та осіб без громадянства в аспірантурі
здійснюється на підставі договорів, укладених між університетом та
закладами вищої освіти інших країн щодо обміну вченими чи академічної
мобільності;
 Нормативний термін навчання в аспірантурі становить чотири роки,
упродовж яких аспірант зобов’язаний виконати всі вимоги «Освітньонаукової програми», затвердженої Вченою радою університету на здобуття
освітньо-наукового ступеню доктора філософії за спеціальністю №051
«Економіка» від 29.10.2020 року, протокол №3, а також підготувати
дисертацію на основі самостійно проведених досліджень та захистити її у
спеціалізованій Вченій раді.
ІІІ. Організація прийому до аспірантури університету
 Організацію прийому та зарахування здобувачем до аспірантури
здійснює Приймальна комісія.
До аспірантури на основі конкурсного відбору приймаються особи за
науковою спеціальністю 051 – Економіка
 Усі питання, пов’язані з прийомом до аспірантури університету,
вирішуються Приймальною комісією на її засіданнях.
IV. Порядок та умови вступу до аспірантури
 До аспірантури на основі конкурсного відбору приймаються особи,
які здобули вищу освіту ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня
спеціаліста) за результатами вступних випробувань.
 Здобувач особисто до Приймальної комісії університету на ім’я
ректора подає заяву в паперовій формі.
 При поданні заяви здобувач особисто пред’являє:
– документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5
Закону України «Про громадянство України»); військовий квиток або
посвідчення про приписку - для військовозобов’язаних;
– документ державного зразка (оригінал) про здобутий освітньокваліфікаційний рівень, ступінь вищої освіти, на основі якого здійснюється
вступ, і додаток до нього.
4.5. До заяви здобувач додає:
– особовий листок (за затвердженим зразком);
– автобіографію;
– копію трудової книжки (за наявності);
– список опублікованих наукових праць, винаходів і звітів про науководослідні роботи (за наявності). Вступники, які не мають опублікованих
наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної
ними спеціальності;

– витяг із протоколу засідання Вченої ради (для осіб, рекомендованих
до аспірантури безпосередньо після закінчення закладу вищої освіти);
– копію документа державного зразка про раніше здобутий освітньокваліфікаційний рівень, освітній ступінь, на основі якого здійснюється вступ,
і додаток до нього;
– копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
– копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (за
відсутності подається копія сторінки паспорта з відміткою про наявність
права здійснювати будь які платежі за серією та номером паспорта);
– дві кольорові фотокартки розміром 3x4 см.;
– копію закордонного паспорта - за наявності.
 Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною
комісією Київського університету ринкових відносин або в установленому
законодавством порядку. Копії документа, що посвідчує особу та
громадянство, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають
засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.
 Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних,
поданих здобувачем для участі у конкурсному відборі, за допомогою Єдиної
бази.
Письмове підтвердження Технічного адміністратора Єдиної бази про
недостовірність інформації, поданої здобувачем до університету, є підставою
для відмови в участі у конкурсному відборі та зарахуванні на навчання
(анулювання наказу про зарахування).
 Рішення про допуск до вступних випробувань до аспірантури
приймається виключно на засіданні Приймальної комісії.
 Вступні випробування до аспірантури університету на навчання для
здобуття ступеня доктора філософії передбачають:

 Вступний іспит зі спеціальності (в межах програми рівня вищої освіти
магістра відповідної спеціальності;
 Вступний іспит з іноземної мови. 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 або аналогічного рівня); німецької мови - дійсним
сертифікатом TestDaF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських
рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); французької мови дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче рівня B2
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.

 Вступний іспит з філософії (в межах вузівської програми);
 Особа може вступити до аспірантури університету на іншу спеціальність,
ніж та, яка зазначена в її дипломі магістра/спеціаліста.
 Для осіб, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань
(спеціальності), ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра/спеціаліста,
рішенням приймальної комісії можуть бути призначені додаткові
вступні випробування.
 Вагові коефіцієнти кожного вступного випробування при розрахунку
конкурсного бала становлять: спеціальність і філософія– 60%, іноземна
мова – 40%.
 Апеляції на результати вступних випробувань розглядає апеляційна
комісія, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом ректора.
 Зарахування до аспірантури здійснюється згідно з рішенням Приймальної
комісії та затверджується наказом ректора.
Вступні випробування для осіб з особливими освітніми потребами
проводяться з урахуванням особливих освітніх потреб, зазначених у заяві
вступника, та рекомендацій медико-соціальної експертизи.
V. Строки прийому заяв і документів,
конкурсного відбору та зарахування.
 Приймальна комісія Університету працює:

вступних

іспитів,

- понеділок – п’ятниця з 10.00 до 16.00,
- субота – неділя – вихідний,
- обідня перерва - 12.00 - 13.00
Телефон для довідок: (044) 294-00-02; моб. (067)7331528
Ел. пошта: nauka@kumr.edu.ua
 Прийом заяв і документів, фахові випробування, конкурсний відбір та
зарахування на навчання вступників на основі здобутого ступеня вищої
освіти (спеціаліст, магістр) на здобуття ступеня доктора філософії
проводиться в такі строки:

Етапи вступної компанії

1-й етап
Початок прийому заяв та документів

12 липня 2021 р.

Закінчення прийому заяв та документів

23 липня 2021 р.

Строки проведення вступних випробувань

26-30 липня 2021 р.

Оприлюднення рейтингового списку
вступників із зазначенням рекомендованих
до зарахування

2 серпня – 5 серпня
2021 р.
не пізніше
9 серпня 2021 р.
не пізніше
12 серпня 2021 р.

Термін зарахування вступників
Оформлення договорів
Початок навчання в аспірантурі

1 вересня 2021 р.
2-й етап

Початок прийому заяв та документів

1 жовтня 2021 р.

Закінчення прийому заяв та документів

15 жовтня 2021 р.

Строки проведення вступних випробувань

18-25 жовтня 2021 р.

Оприлюднення рейтингового списку
вступників із зазначенням рекомендованих
до зарахування

26-27 жовтня 2021 р.

Термін зарахування вступників

28 жовтня 2021 р.

Оформлення договорів
Початок навчання в аспірантурі

не пізніше 29 жовтня 2021 р.
1 листопада 2021 р.

3-й етап – 2022 рік
Початок прийому заяв та документів

10 березня 2022 р.

Закінчення прийому заяв та документів

15 березня 2022 р.

Строки проведення вступних випробувань

16-22 березня 2022 р.

Оприлюднення рейтингового списку
вступників із зазначенням
рекомендованих до зарахування

23-25 березня 2022 р.

Термін зарахування вступників
Оформлення договорів
Початок навчання в аспірантурі

28 березня 2022 р.
не пізніше – 31 березня 2022 р.
1 квітня 2022 р.

 Іноземці, які прибувають в Україну з метою навчання за кошти фізичних
та юридичних осіб, вступають до Київського університету ринкових
відносин за акредитованими освітніми програмами (спеціальностями)
упродовж року для навчання в аспірантурі за результатами
оцінювання/розгляду поданих документів та вступних випробувань
визначених предметів та мови навчання у відповідності до
наказу
Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року за №
1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування)
іноземців та осіб без громадянства», (у редакції наказу Міністерства
освіти і науки України від 11 грудня 2015 року № 1272) зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 06 вересня 2017 р. за № 1097/30965.
 Накази про зарахування до аспірантури видаються ректором Київського
університету ринкових відносин на підставі рішення Приймальної комісії.
 Рішення Приймальної комісії про зарахування здобувача може бути
скасоване нею у разі виявлення порушень законодавства з боку здобувача.
 Здобувачі можуть бути відраховані з Університету за власним бажанням,
про що видається відповідний наказ.
 Особи, які без поважних причин не приступили до занять в аспірантурі
протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з аспірантури, про що
видається відповідний наказ ректора університету. Зарахування на місця
відрахованих аспірантів відбувається протягом наступних п'яти робочих
днів із числа абітурієнтів, що брали участь у конкурсних випробуваннях з
урахуванням положень та вимог Правил прийому до аспірантури у 2021
році.

