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Аспірантура є формою підготовки науково-педагогічних кадрів вищої 

кваліфікації. Правила прийому на навчання до аспірантури Київського 

університету імені Бориса Грінченка в 2016 році (надалі – Правила) розроблені 

Приймальною комісією Київського університету імені Бориса Грінченка (далі – 

Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому на навчання до вищих 

навчальних закладів України в 2016 році (надалі – Умови прийому), 

затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 

2015 року № 1085 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 4 

листопада 2015 року за № 1351/27796, 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 та змін до наказу Міністерства освіти і науки 

України від 15.10.2015 року № 1085 зареєстрованих у Міністерстві юстиції 

України 14.06.2016 р. за № 860/28990. 
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І.   ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1. У цих Правилах терміни вживаються у таких значеннях: 

відбіркова комісія – структурний підрозділ Приймальної комісії, який 

виконує її функції у структурному підрозділі Університету; 

вступник – особа, яка подала заяву про допуск до участі в конкурсі на 

навчання до Університету, зокрема в Аспірантуру;  

конкурсний бал – сума балів вступника, до якої входять результати 

вступних випробувань, та інших показників, що обраховується відповідно до 

Умов та цих Правил для осіб, що вступають для здобуття відповідного ступеня 

вищої освіти. Конкурсний бал при розрахунках округлюється з точністю до 

0.001. 
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2. Аспірантура оголошує прийом для здобуття вищої освіти за 

ступенем доктора філософії відповідно до Переліку галузей знань і 

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року 

№ 266.  

3. Фінансування підготовки фахівців в Аспірантурі здійснюється: 

 за кошти місцевого (м. Києва) бюджету – за державним 

замовленням; 

 за кошти фізичних та юридичних осіб (на умовах контракту, 

зокрема за кошти грантів, які отримав Університет на проведення наукових 

досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти 

ступеня доктора філософії або доктора наук). 
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Обсяги підготовки фахівців за ступенем доктора філософії за рахунок 

видатків місцевого бюджету (за державним замовленням) визначаються 

Департаментом освіти і науки, молоді та спорту – виконавчим органом 

Київради (Київської міської державної адміністрації). Понад установлені обсяги 

прийому на місця, що фінансуються за рахунок коштів місцевого бюджету, 

Аспірантура здійснює прийом аспірантів на навчання за кошти фізичних 

(юридичних) осіб з урахуванням можливостей забезпечення якісного наукового 

керівництва. 

4. Нормативний строк підготовки доктора філософії в Аспірантурі 

становить 4 роки. 

5. Підготовка іноземних громадян та осіб без громадянства 

здійснюється на підставі міжнародних договорів України; загальнодержавних 

програм та договорів, укладених Університетом з юридичними та фізичними 

особами. 

6. Прийом до Аспірантури на здобуття ступеня доктора філософії 

здійснюється на конкурсній основі незалежно від джерел фінансування. 

7. Під час вступу Університет гуртожиток для вступників не надає. 

 


