Підставою для оголошення прийому для здобуття ступеня доктора
філософії є ліцензія Міністерства освіти і науки України щодо надання
відповідних освітніх послуг, видана в порядку, установленому законодавством.
Прийом на навчання проводиться в межах ліцензованого обсягу за
спеціальностями відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року
№ 266. Наукова установа зобов’язана створити умови для ознайомлення
вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності.
Правила прийому до наукових установ НААН розробляються відповідно
до законодавства України (Закон України «Про вищу освіту» від 1 липня
2014 р. № 1556-VII, Постанова Кабінету Міністрів України № 261 від
23 березня 2016 р. «Про затвердження порядку підготовки здобувачів ступеня
доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових
установах)», Наказ Міністерства освіти і науки України № 1236 від 13 жовтня
2016 р. «Умови прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в
2017 році»), розміщуються на офіційному веб-сайті наукової установи і
вносяться до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО).
Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за
державним замовленням за кожною конкурсною пропозицією (спеціальністю,
освітньою програмою, напрямом підготовки) та ступенем, оприлюднюються на
офіційному веб-сайті наукової установи не пізніше робочого дня, наступного
після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.
Правила прийому до аспірантури та докторантури затверджують вчені
ради вищих навчальних закладів (наукових установ). Затверджені правила
прийому до аспірантури та докторантури діють з 01 січня 2021 року до 31
грудня 2021 року.
Організацію прийому вступників здійснює приймальна комісія, склад
якої затверджується наказом директора наукової установи, який є її головою.
Приймальна комісія наукової установи допускає вступників до вступних
випробувань на підставі поданих документів і може відмовити вступнику в допуску
до вступних випробувань в аспірантуру в зв’язку з неподанням у встановлений
термін документів, визначених Правилами прийому.
Вступники до аспірантури наукової установи складають вступні іспити:
- зі спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної
спеціальності);
- з іноземної мови за програмою, яка відповідає рівню В2
Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.
Послідовність складання вступних іспитів до аспірантури наступна:
випробування з фаху, іноземна мова, додаткове випробування (в разі
необхідності).
Вступні випробування до аспірантури (ад’юнктури) проводяться
предметними комісіями, до складу яких входить, як правило, три — п’ять осіб,
які призначаються керівником вищого навчального закладу (наукової
установи).
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До складу предметних комісій включаються доктори філософії та доктори
наук, які проводять наукові дослідження за відповідною спеціальністю та
відповідають за виконання відповідної освітньо-наукової програми.
До складу предметних комісій можуть бути призначені також
представники інших вищих навчальних закладів (наукових установ), з якими
укладено договори про ведення спільної наукової діяльності та/або про спільне
керівництво дослідженнями аспірантів (ад’юнктів), та/або про спільне
виконання освітньо-наукової програми або з якими здійснюється підготовка
докторів філософії за спільною освітньо-науковою програмою, узгодженою між
вищим навчальним закладом і науковою установою.
До складу предметної комісії з іноземної мови можуть включатися також
особи, які не мають наукового ступеня і вченого звання, але вільно володіють
відповідною іноземною мовою і за рішенням вченої ради можуть кваліфіковано
оцінити рівень знання відповідної мови вступником.
За результатами проведення вступних випробувань до аспірантури
(ад’юнктури) приймальна комісія приймає рішення щодо кожного вступника за
процедурою, визначеною правилами прийому до вищого навчального закладу
(наукової установи).
Рішення приймальної комісії про зарахування до аспірантури
(ад’юнктури) затверджується наказом керівника вищого навчального закладу
(наукової установи), який оприлюднюється в установленому порядку.
Аспіранту (ад’юнкту) одночасно з його зарахуванням відповідним
наказом керівника вищого навчального закладу (наукової установи)
призначається науковий керівник з числа наукових або науково-педагогічних
працівників з науковим ступенем.
Науковий керівник аспіранта (ад’юнкта) здійснює наукове керівництво
роботою над дисертацією, надає консультації щодо змісту і методології
наукових
досліджень аспіранта (ад’юнкта), контролює
виконання
індивідуального плану наукової роботи та індивідуального навчального плану
аспіранта (ад’юнкта) і відповідає перед вченою радою вищого навчального
закладу (наукової установи) за належне та своєчасне виконання обов’язків
наукового керівника.
Науковий керівник, який є доктором наук, може здійснювати одночасне
наукове керівництво (консультування), як правило, не більше п’яти здобувачів
наукових ступенів, включаючи тих, що здобувають науковий ступінь доктора
наук.
Науковий керівник, який має ступінь доктора філософії, може
здійснювати одночасне наукове керівництво роботою над дисертаціями, як
правило, не більше трьох здобувачів наукового ступеня доктора філософії.
На здійснення наукового керівництва роботою над дисертацією одного
аспіранта (ад’юнкта) науковому керівникові відводиться щороку 50
академічних годин навчального навантаження. Вчена рада вищого навчального
закладу (наукової установи) з урахуванням потреб аспіранта (ад’юнкта) та
ефективності роботи наукового керівника з підготовки докторів філософії може
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відвести більшу кількість годин навчального навантаження керівникові з їх
оплатою за рахунок коштів спеціального фонду вищого навчального закладу
(наукової установи).
Рішенням вченої ради аспіранту (ад’юнкту) може бути призначено два
наукових керівники з відповідним розподілом годин навчального
навантаження та обов’язків між ними.
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