Додаток № 6
Правила прийому до аспірантури 2019 року
до Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія»
Харківської обласної ради
I. Загальні положення
1.1. Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія»
Харківської обласної ради (далі – КЗ «ХГПА») оголошує прийом до аспірантури
на спеціальності: 011 «Науки про освіту» (за освітніми програмами «Загальна
педагогіка та історія педагогіки», «Теорія і методика виховання»), 231 «Соціальна
робота» (за освітньою програмою «Соціальна робота»).
1.2. До аспірантури КЗ «ХГПА» приймаються громадяни України, які
мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.
1.3. Підготовка громадян України в аспірантурі КЗ «ХГПА» здійснюється
на конкурсній основі за рахунок коштів фізичних чи юридичних осіб (на умовах
контракту).
1.4. Термін навчання в аспірантурі не перевищує чотирьох років.
1.5. Організацію прийому вступників до аспірантури КЗ «ХГПА»
здійснює Приймальна комісія, склад якої затверджується наказом ректора
академії, який є її головою.
1.6. Приймальна комісія в межах її повноважень вирішує усі питання,
пов'язані із вступом до аспірантури КЗ «ХГПА». Рішення приймальної комісії є
підставою для видання відповідного наказу ректором КЗ «ХГПА».
II. Строки прийому заяв і документів, вступних іспитів, конкурсного відбору
та зарахування до аспірантури КЗ «ХГПА»
2.1. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та
зарахування на навчання вступників проводиться в такі строки:
Етапи вступної кампанії
Контрактна форма
навчання
Початок прийому заяв та документів
01 серпня
Закінчення прийому заяв та документів
30 серпня
Строки проведення вступних випробувань 02 вересня - 13 вересня
Термін оприлюднення рейтингового списку не пізніше 16 вересня
вступників
Терміни зарахування вступників
не пізніше 20 вересня

2.2. Усі копії документів, що подаються, засвідчуються за оригіналами
Приймальною комісією КЗ «ХГПА», або в установленому законодавством
порядку (нотаріально). Копії документів без пред'явлення оригіналів не
приймаються.
III. Перелік та процедура подання документів
для вступу до аспірантури КЗ «ХГПА»
3.1. До аспірантури КЗ «ХГПА» на конкурсній основі приймаються особи,
які здобули вищу освіту на рівні магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня
спеціаліста). До вступних випробувань допускаються абітурієнти, які вчасно
подали всі необхідні документи для вступу згідно з переліком 3.2.
3.2. Вступники до аспірантури подають такі документи:
1) заяву про прийом до аспірантури на ім'я ректора КЗ «ХГПА»;
2) копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із
зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра, на основі якого
здійснюється вступ, і додаток до нього;
3) копію трудової книжки (у разі її наявності завіряється відділом кадрів за
місцем роботи);
4) список опублікованих наукових праць та винаходів (із ксерокопіями
зазначених праць), завірений вченим секретарем або реферат з обраної наукової
спеціальності. Список публікацій або реферат подаються з письмовим висновком
(відгуком) передбачуваного наукового керівника за результатами співбесіди з
вступником, розгляду реферату або наукових праць;
5) ксерокопію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
6) ксерокопію паспорта (1, 2 сторінки та сторінка з реєстрацією);
7) заяву про надання згоди на збір та обробку персональних даних та
повідомлення про права у зв'язку із включенням персональних даних до бази
персональних даних, мету збору цих даних та осіб, яким ці дані передаються.
Паспорт та диплом (оригінали) подаються вступником особисто.
8) 4 фотокартки 3х4 см.
3.3. Приймальна комісія може відмовити вступнику у допуску до
складання вступних іспитів до аспірантури у зв'язку з негативним висновком
передбачуваного наукового керівника за результатами співбесіди, розгляду
реферату або поданих наукових праць, а також з неподанням у встановлений
термін усіх або окремих документів, названих у п. 3.2, або поданням їх після
закінчення встановленого терміну.
3.4. При прийнятті на навчання до аспірантури осіб, які подають документ
про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти, обов'язковою є процедура

визнання і встановлення еквівалентності документа про здобутий освітній та/або
освітньо-кваліфікаційний рівень, що здійснюється МОН України.
IV. Проведення вступних випробувань для конкурсного відбору до
аспірантури КЗ «ХГПА»
4.1. Вступні випробування до аспірантури КЗ «ХГПА» проводяться
предметними комісіями у кількості 3-5 осіб, які призначаються ректором академії.
До складу предметних комісій залучаються доктори філософії та доктори наук,
які здійснюють наукові дослідження у відповідній спеціальності. До предметних
комісій можуть також бути призначені потенційні наукові керівники вступників.
4.2. До складу предметної комісії з іноземної мови можуть включатися
також штатні співробітники КЗ «ХГПА», які не мають наукового ступеня і
вченого звання, але за рішенням Вченої ради можуть кваліфіковано оцінити
рівень знання відповідної мови вступником.
4.3. Для конкурсного відбору осіб, які вступають до аспірантури
конкурсний бал обчислюється як сума результатів вступного іспиту із
спеціальності, вступного іспиту з іноземної мови, захисту авторського наукового
проекту та додаткових показників конкурсного відбору.
4.4. Вступні іспити зі спеціальності, іноземної мови та захист наукового
проекту оцінюються за 5-ти бальною шкалою.
4.5. Вступний іспит зі спеціальності за обсягом відповідає стандарту
вищої освіти магістра з відповідної спеціальності.
4.6. 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.
4.7. До додаткових показників конкурсного відбору, які враховують
навчальні та наукові здобутки вступників, зараховуються:
1)
диплом переможця та призера міжнародної студентської олімпіади з
фаху, диплом переможця та призера всеукраїнської студентської олімпіади МОН

України з фаху, диплом переможця та призера конкурсу наукових студентських
робіт МОН України з фаху (вага кожного 2 бали, зараховується один з переліку);
2)
наукові фахові статті (вага публікації 0,5 бала, зараховуються
публікації за останні три роки, не більше двох на рік);
3)
участь у науковій міжнародній конференції, за умови опублікування
тез доповіді (вага публікації 0,5 бала, зараховуються публікації за останні три
роки, не більше двох на рік);
4)
диплом магістра/спеціаліста з відзнакою (1 бал).
4.8. Особи, які без поважних причин не з'явилися на вступні випробування
у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено незадовільною
оцінкою, також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому
документів, до участі у конкурсному відборі не допускаються.
4.9. Перескладання вступних випробувань не допускається.
4.10. Апеляції на результати вступних іспитів до аспірантури, розглядає
апеляційна комісія КЗ «ХГПА», склад та порядок роботи якої затверджуються
наказом ректора. Апеляція вступника щодо оцінки, отриманої на вступному іспиті
до аспірантури у КЗ «ХГПА», повинна подаватись у день оголошення результатів.
Апеляція розглядається в день її подання в присутності вступника.
4.11. Результати вступних іспитів до аспірантури дійсні протягом
календарного року.
4.12. Про зарахування до аспірантури або про відмову в зарахуванні
вступник повідомляє в п'ятиденний термін з дня прийняття Приймальною
комісією відповідного рішення.
4.13. Рейтинговий список вступників до аспірантури, які рекомендуються
до зарахування, впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого.
Зарахування до аспірантури проводиться наказом ректора КЗ «ХГПА» на
підставі рішення Приймальної комісії.

Затверджено
На засіданні Вченої ради академії
(протокол № 6 від 16.01.2019 р.)

