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ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
НА НАВЧАННЯ ДО АСПІРАНТУРИ
КИЇВСЬКОГО ІНСТИТУТУ
СУЧАСНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПСИХОТЕРАПІЇ
(за спеціальністю 053 Психологія)
на 2019 рік

2019 р

Правила прийому до аспірантури ТОВ «Київський інститут сучасної
психології та психотерапії» ( далі КІСПП) на 2019-2020 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 2019 році,
затверджених наказом МОН від 11.10.2018 № 1096, та зареєстрованих у
Міністерстві юстиції України 21 грудня 2018 року за № 1456/32908, 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 за
спеціальністю 053 Психологія, за спеціалізаціями, затвердженими Вченою
радою КІСПП (протокол № 4 від 19.06.2018) :
1.3 Підготовка здобувачів ступеня доктора філософії у КІСПП
здійснюється в аспірантурі за денною формою навчання .
1.4 Нормативний строк 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.

2.3
До вступних іспитів допускаються кандидати, які подали всі необхідні
документи, визначені цими правилами, та отримали позитивну оцінку на
поданий реферат (публікації) з тематики майбутньої наукової роботи.
III. Фінансування підготовки фахівців
3.1 Підготовка осіб в аспірантурі здійснюється:
- за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту).
3.2 На термін навчання в аспірантурі між аспірантом та КІСПП
укладається договір (контракт)

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
повної вищої освіти проводиться в такі строки:
№
п/п
1.

Етапи вступної кампанії

Терміни

Початок прийому заяв та

01 липня

документів від вступників
2.
3.

4.

5.

Закінчення прийому заяв від вступників

18 серпня

Терміни проведення вищим навчальним закладом

19 серпня

вступних іспитів
Проведення апеляції на результати вступних
випробувань

29 серпня
30 серпня

Оприлюднення рейтингового списк
рекомендованих до зарахування

02 вересня

Зарахування

05 вересня

4.2

Для вступу до аспірантури подаються наступні документи:

1. Заява на ім’я ректора Інституту (візується вступником у проректора з
наукової та навчально -методичної роботи)
2. Копія паспорта.
3. Три фотокартки 3х4.
4. Копія диплому про закінчення вищого навчального закладу з копією
додатку.
5. Характеристика з місця роботи (або рекомендаційний лист) (для
працюючих).
6. Реферат з обраної наукової спеціальності (переважно за обраною темою).
7. Список та ксерокопії опублікованих наукових праць та винаходів за
наявності (надає переваги при вступі).
8. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру.
9. Копія трудової книжки, для осіб які працюють.
10. Згоду на збір та обробку персональних даних.
Повний комплект обов’язкових документів у картонному швидкозшивачі
подається вступником особисто до Приймальної комісії у встановлений термін.
Оригінал диплома про вищу освіту, паспорт пред’являються вступником.
Без наявності оригіналів пакет документів не приймається.
Оригінал диплома про вищу освіту, додатка до нього подаються до
Приймальної комісії після оприлюднення рейтингового списку і є умовою для
включення вступників до наказу про зарахування.
4.3
Конкурсний відбір на навчання для здобуття ступеня доктора
філософії за спеціальністю 053 Психологія, складається з:
- вступного іспиту зі спеціальності психологія;
- вступного іспиту з іноземної мови (англійська - за вибором Вченої ради
КІСПП) в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій
з мовної освіти) ; вступник, який підтвердив свій рівень знання іноземної мови
на рівні, не нижчому за В2 дійсним міжнародновизнаним сертифікатом
(зокрема, для англійської мови - сертифікатом TOEFL, або International English
Language Testing System, або сертифікатом Cambridge 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 з філософії.
Підсумковий конкурсний бал вступникам до аспірантури обчислюється за
формулою:
Підсумковий бал = 0,5х + 0,3у + 0,1z, де х - оцінка зі спеціальністю, у оцінка з іноземної мови, z - оцінка з філософії
х, у, z - оцінки вступних іспитів за стобальною шкалою.
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, 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.
Вступникам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань
(спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста),
призначається додаткове вступне випробування, як допуск до участі у
конкурсному відборі.
V. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників
5.1.Рейтинговий список вступників формується за спеціальністю з
урахуванням їхніх конкурсних балів і впорядковується за конкурсним балом
від більшого до меншого.

VI .Право на першочергове зарахування в межах рейтингового
списку
6.1 Право на першочергове зарахування в до аспірантури мають:

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.
6.2
Не допускається вступ поза конкурсом для здобуття освітньонаукового ступеня доктора філософії.

VII .Надання рекомендацій для зарахування до аспірантури
7.1. Приймальна комісія надає рекомендації для зарахування до
аспірантури вступникам, які займають найвищі позиції у рейтингових списках
та подали оригінали документів про освіту (диплом магістра (спеціаліста) та
додаток до диплома) у визначені терміни (виконали умову для зарахування).
7.2. Списки вступників, рекомендованих до зарахування оприлюднюються
на інформаційному стенді Приймальної комісії та офіційному веб-сайті
Інституту.
VIII. Зарахування до аспірантури
8.1.
Після завершення терміну подання оригіналів документів
Приймальна комісія приймає рішення про зарахування вступників на навчання
до аспірантури.
8.2.
Накази про зарахування на навчання підписує Ректор на підставі
рішення Приймальної комісії. Накази оприлюднюються на інформаційному
стенді і офіційному веб-сайті Інституту.
8.3.
У разі неподання оригіналів документів вступниками, які
знаходяться на вищих позиціях рейтингового списку, на вакантне місце
зараховується наступна за ним особа -за умови виконання нею вимог до
зарахування.

