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ПРАВИЛА ПРИЙОМУ 



Правила прийому до аспірантури ТОВ «Київський інститут сучасної 

психології та психотерапії» ( далі КІСПП)  на  2021 рік розроблені відповідно 

до Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 №1556-VII; 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, Умов прийому на 

навчання до вищих навчальних закладів України в 2021 році, затверджених 

наказом Міністерства освіти і науки України від 10 жовтня 2020 року № 1274 та 

зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 09 грудня 2020 року за № 

1225/35508., отриманої ліцензії  на підготовку докторів філософії, затвердженої 

наказом МОН № 1352-л від 21.06 .2018р.  

          

І. Загальні положення 

        1.1  Правила прийому до аспірантури  затверджує Вчена рада  КІСПП , як 

додаток до Правил прийому згідно з Умовами прийому на навчання до вищих 

навчальних закладів. 

        1.2 Провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-науковому) 

рівні вищої освіти КІСПП здійснюється відповідно до отриманої ліцензії на 

підготовку докторів філософії, затвердженої наказом МОН № 1352-л від  

21.06.2018р. за спеціальністю 053 Психологія. 

        Спеціальність 053 Психологія,  освітній ступінь доктор філософії  

не акредитована. 

        1.3 Підготовка здобувачів ступеня доктора філософії у КІСПП 

здійснюється в аспірантурі за очною (денною)  формою навчання . 

       1.4  Нормативний термін   підготовки  доктора філософії в аспірантурі 

становить чотири роки. 

ІІ. Прийом на навчання до Київського інституту сучасної психології та 

психотерапії 

2.1 На навчання для здобуття освітньо-наукового ступеня доктора 

філософії до КІСПП приймаються особи, які здобули ступінь магістра 

(освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).  

          2.2 Прийом документів для вступу до аспірантури здійснює Приймальна 

комісія. (див. розділ II  Правил прийому) 



 III. Фінансування підготовки докторів філософії 

 

           3.1  Фінансування підготовки  докторів філософії у Київському інституті 

сучасної психології та психотерапії здійснюється за рахунок коштів фізичних та 

юридичних осіб (на умовах договору, а також за ваучером (в рахунок часткового 

погашення вартості навчання). Відсутні місця, що фінансуються за кошти 

державного бюджету. 

      

IV. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та 

зарахування на навчання 

 

 4.1 Прийом заяв і документів, вступні випробування та зарахування на 

навчання вступників до аспірантури  спеціальності 053 Психологія на основі  

раніше здобутого освітнього рівня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня 

спеціаліста)  проводиться  в такі строки: 

№ п/п Етапи вступної кампанії 

 

Терміни 

1 Початок прийому заяв та документів від 

вступників 

 

30 серпня  2021р.  

2 Закінчення прийому заяв від вступників 01 грудня 2021р. 

 

3 Терміни проведення вищим навчальним 

закладом 

вступних випробувань 

2 грудня - 

15 грудня 2021р., 

згідно розкладу. 

4 Проведення  апеляції на результати вступних 

випробувань 

на наступний день 

після вступного 

випробування. 

5 Оприлюднення рейтингового списку 

 рекомендованих  до зарахування 

17 грудня 2021р. 

6 Зарахування 

 

22 грудня 2021р. 

7 Початок навчання 

 

10 січня   2022р 

 

 

V. Порядок  прийому заяв та документів для  участі у  конкурсному  

відборі до Київського інституту сучасної психології та психотерапії та 

зарахування на навчання: 



5.1   Вступники, які вступають до аспірантури у терміни визначені п.4.1 

подають заяви в паперовій формі. 

Заява в паперовій формі подається вступником особисто до Приймальної 

комісії Інституту.  

Заява на ім’я ректора Інституту (візується вступником у проректора з наукової   

та навчально –методичної роботи).  

Під час подання заяви  вступник пред’являє особисто оригінали документів 

копії яких подає. 

 До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:  

 

1. Копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого 

Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, 

що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний 

статус»;  

2. Копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-

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

нього; 

3. Три фотокартки 3х4; 

4. Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру; 

5. Копію свідоцтва про шлюб, розлучення,  зміну імені (за необхідності,якщо 

прізвище в документі про освіту не співпадає з прізвищем на даний момент).  

6. Список та ксерокопії опублікованих  публікації у наукових виданнях, що 

включені до міжнародних наукометричних баз даних; публікації у фахових 

виданнях; участь у міжнародних конференціях; перемоги у конкурсах наукових 

робіт та предметних олімпіадах) за обраною спеціальністю та винаходів (за 

наявності ,надає переваги при вступі).  

7.Копія трудової книжки, для осіб які працюють.  

8.Рекомендаційний лист від Вченої ради профільного інституту (за наявності) 

8.Згоду на збір та обробку персональних даних.  

 

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною 

комісією Київського інституту сучасної психології та психотерапії, або в 

установленому законодавством порядку. Копії документу, що посвідчує особу 

та громадянство не підлягають засвідченню. Копії документів без 

пред’явлення оригіналів не приймаються. 

При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за 

кордоном ступінь (рівень) освіти (далі –Документ), обов’язковою є процедура 

визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється 



відповідно до Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних 

закладах ступенів вищої освіти затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України від 05 травня 2015 року № 504, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 27 червня 2015 року за № 614/27059. 

  Під час прийняття на навчання осіб, які подають документ про вищу 

духовну освіту, виданий закладом вищої духовної освіти до 01 вересня 2018 

року, обов'язковим є подання Свідоцтва про державне визнання документа про 

вищу духовну освіту або рішення вченої ради закладу вищої освіти щодо 

визнання зазначеного документа у встановленому законодавством порядку. 

           Оригінал диплома про  вищу освіту, додатка до нього подаються до 

Приймальної комісії після оприлюднення рейтингового списку рекомендованих 

до зарахування і є однією з  умов для включення вступників до наказу про 

зарахування.  

          

 

 

VI. Конкурсний відбір, його організація і проведення 

 

 6.1  Конкурсний відбір  на навчання для здобуття  ступеня  доктора  філософії 

за спеціальністю 053 Психологія, складається з: 

- вступного іспиту з іноземної мови  (англійська) у формі тесту;  

Вступник, який підтвердив свій рівень знання іноземної мови на рівні, не 

нижчому за В2 дійсним міжнародно визнаним сертифікатом (зокрема, для 

англійської мови – сертифікатом TOEFL, або International English Language 

Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment;), 

звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. При визначенні 

результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів 

вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом.  

- вступного іспиту зі спеціальності психологія у формі усного іспиту;  

Підсумковий конкурсний бал вступникам до аспірантури обчислюється за 

формулою:  

Підсумковий бал = 0,3П1 + 0,7П2, де П1  – оцінка з іноземної мови 

(англійська),  П2 – оцінка зі вступного іспиту зі спеціальності психологія. 

П1,П2 – оцінки вступних іспитів за стобальною шкалою. Мінімальний 

бал 60. 



Програми вступних випробувань для вступу на основі здобутого 

освітнього (освітньо-кваліфікаційного) рівня розробляються і затверджуються 

Київським інститутом сучасної психології та психотерапії до 31 березня 2021р. 

Вступні іспити до аспірантури проводяться предметними комісіями, 

затвердженими  наказом ректора  Інституту.  

          До складу предметних комісій залучаються доктори та кандидати наук, 

доктори філософії, які відповідають за виконання відповідної освітньо-наукової 

програми і проводять наукові дослідження за відповідною спеціальністю. 

           До складу предметної комісії з іноземної мови можуть залучатися особи, 

що мають науковий ступінь з філологічних або з педагогічних наук або  вільно 

володіють відповідною іноземною мовою на рівні (згідно із 

Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти): автономного 

(Effective Operational Proficiency або C1) або компетентного (Mastery або С2), 

що має бути підтверджено сертифікатом незалежної організації. 

 

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 закінчення прийому документів, до участі в 

наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. 

Перескладання вступних випробувань не допускається. 

 

 Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені Київським 

інститутом сучасної психології та психотерапії, розглядає Апеляційна комісія  

Київського інституту сучасної психології та психотерапії, склад та порядок 

роботи якої затверджується наказом ректора та  процедура подання 

(Положення про Апеляційну комісію) оприлюднюється на сайті. 

 

VII. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування 

 

        7.1.Рейтинговий список вступників формується за спеціальністю з 

урахуванням  їхніх конкурсних балів і впорядковується за конкурсним балом 

від більшого до меншого. 

7.2 Списки рекомендованих до зарахування оновлюються після 

виконання/невиконання вступниками на ступінь доктора філософії на основі 



здобутого ступеня  магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) 

вимог для зарахування на навчання. 

       7.3 Списки вступників, рекомендованих до зарахування оприлюднюються 

на інформаційному стенді Приймальної комісії  та офіційному веб-сайті 

Інституту.  

 

 

                

   VIII . Право на першочергове зарахування в межах рейтингового списку.  

        8.1   У  разі  одержання  однакової  кількості  балів  переважне  право  при 

зарахуванні до аспірантури матимуть вступники:  

 особи, яким відповідно до Закону України  Про основи соціальної 

захищеності  інвалідів в Україні  надане таке право;  

 особи, які мають наукові здобутки (публікації у наукових виданнях, що 

включені до міжнародних наукометричних баз даних; публікації у фахових 

виданнях; участь у міжнародних конференціях; перемоги у конкурсах наукових 

робіт та предметних олімпіадах) за обраною спеціальністю;  

 особи, які мають рекомендації Вчених рад профільних Інститутів.  

           8.2 Не допускається вступ поза конкурсом для здобуття освітньо-

наукового ступеня доктора філософії.  

IX. Коригування списку рекомендованих до зарахування та реалізація 

права вступників на обрання місця навчання 

9.1 Особи, які подали заяви  та беруть участь у конкурсному відборі після 

прийняття Приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування 

відповідно до строку, визначеного в розділі IV Додатку 1 до Правил прийому, 

зобов’язані виконати вимоги для зарахування: подати особисто оригінали 

документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, а 

також укласти договір про навчання між КІСПП та фізичною (юридичною) 

особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, 

беручи на себе фінансові зобов'язання щодо її оплати.  

           Подання оригіналів необхідних документів для зарахування може 

здійснюватися крім особистого подання, шляхом: 

надсилання їх засобами поштового зв'язку з обов'язковим описом вкладень 

на адресу Приймальної комісії закладу, зазначену в Реєстрі суб'єктів освітньої 

діяльності ЄДЕБО в строки, визначені в розділі III цих Правил. Дату подання 



документів визначають за відтиском штемпеля відправлення на поштовому 

конверті; 

надсилання їх сканованих копій, з накладанням на відповідні файли 

кваліфікованого електронного підпису вступника, через електронний кабінет 

вступника. 

Договір про навчання (незалежно від джерел фінансування),  між закладом 

вищої освіти та вступником є підставою для видання наказу про зарахування. 

Якщо вступник здійснив виконання вимог до зарахування без особистого 

подання документів, то наказ про зарахування може бути виданий без 

укладання договору. Якщо договір про навчання не буде укладено впродовж 

десяти календарних днів після початку навчання, то цей наказ скасовується в 

частині зарахування такої особи. 

Подані оригінали документів зберігаються у закладі вищої освіти протягом 

усього періоду навчання. Вступник, у якого після отримання документа про 

освіту, на підставі якого здійснюється вступ, змінилось прізвище, ім'я, по 

батькові (за наявності), додатково особисто пред'являє Приймальній  комісії 

закладу вищої освіти свідоцтво про державну реєстрацію акта цивільного стану 

щодо відповідної зміни та виданого на його підставі документа, що посвідчує 

особу. 

надані рекомендації вступникам, які знаходяться в рейтинговому списку в 

межах ліцензійного обсягу, але  не виконали вимог для зарахування до 

кінцевого терміну даного етапу (до включення у наказ), відповідно місця, які 

звільняються в межах ліцензійного обсягу доповнюються вступниками, які 

виконали вимоги до зарахування, але знаходяться поза місцями ліцензійного 

обсягу, відповідно рейтингового списку. 

      

                          X. Наказ про зарахування  

 

10.1 Наказ про зарахування на навчання видається ректором Київського 

інституту сучасної психології та психотерапії на підставі рішення 

Приймальної комісії.  Накази про зарахування на навчання з додатками до них  

оприлюднюються на інформаційному стенді Приймальної комісії і веб-сайті 

Київського інституту сучасної психології та психотерапії у вигляді списку 

зарахованих у строки, встановлені в пункті 4.1 в розділі IV. Додатку 1. до 

Правил прийому  

Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування (наказ 

про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи) до закладу 

вищої освіти за власним бажанням, відраховані із закладу вищої освіти за 

власним бажанням, у зв'язку з чим таким особам повертаються подані ними 

документи не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування. 



        10.2 У разі, якщо особа без поважних причин не приступила до занять 

протягом 10 календарних  днів від дня їх початку, наказ про зарахування 

скасовується в частині, що стосується цієї особи. 

          

 

                               


