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І. Загальні положення
1.1. Відповідно до пункту 1 частини другої статті 6 Закону України
«Про ліцензування видів господарської діяльності» та на підставі рішень
Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України від 30.03.2017 року
(протоколи № 46/1, 46/2) Академія Державної пенітенціарної служби (далі –
Академія ДПтС) здійснює прийом на підготовку здобувачів вищої освіти
ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 «Право» за очною (денною)
та заочною формами навчання.
1.2. Прийом до ад’юнктури ( аспірантури) Академії ДПтС здійснюється
за конкурсом.
1.3. Особа, яка раніше навчалася в аспірантурі (ад’юнктурі) за
державним замовленням і не захистилася або була відрахована з неї
достроково, має право на повторний вступ ад’юнктури (аспірантури)
Академії ДПтС за державним замовленням лише за умови відшкодування
коштів, витрачених на її підготовку відповідно до Порядку відшкодування
коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з
підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 26 серпня 2015 року № 658.
1.4. Здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії (PhD) у галузі
знань 08 «Право» здійснюється за акредитованою освітньо-науковою
програмою «Право».
ІІ. Вимоги до ступеня вищої освіти вступників
До ад’юнктури (аспірантури) Академії ДПтС за денною та заочною
формами навчання приймаються
– особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра права (освітньокваліфікаційний рівень спеціаліста), на підставі вступних випробувань;
– особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра (освітньокваліфікаційний рівень спеціаліста) за іншою спеціальністю, успішно
склали додаткове фахове випробування (комплексний екзамен), програма
якого містить ключові питання базових дисциплін, що формують
компетенції магістра права, вступне фахове випробування та вступне
випробування з іноземної мови.
ІІІ. Підготовка осіб в ад’юнктурі (аспірантурі)
3.1. Підготовка осіб в ад’юнктурі (аспірантурі) Академії ДПтС
здійснюється:
– за рахунок видатків державного бюджету в Академії ДПтС (державне
замовлення) та за рахунок видатків місцевого бюджету (регіональне
замовлення);
– за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту,
зокрема за кошти грантів, які отримала Академія ДПтС на проведення

наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої
освіти ступеня доктора філософії).
3.2.Термін навчання в ад’юнктурі (аспірантурі) Академії ДПтС – 4 роки
незалежно від форми навчання.
3.3. Ад’юнкти (аспіранти) денної форми навчання з інших міст на
підставі довідки з постійного місця реєстрації забезпечуються гуртожитком.
IV. Строки прийому заяв і документів, вступних випробувань,
конкурсного відбору та зарахування на навчання
4.1. Порядок роботи Приймальної комісії щодня, крім суботи та неділі,
з 9 до 1700. Прийом документів від вступників до ад’юнктури (аспірантури)
здійснюється за адресою: м. Чернігів, вул. Гонча, 34, кім. 116.
4.2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний
відбір та зарахування на навчання до ад’юнктури (аспірантури) очної
(денної) та заочної форм навчання проводяться в такі строки:
Етапи вступної кампанії для ад’юнктів (денна форма навчання за
рахунок видатків державного бюджету)
Початок прийому заяв і документів
04 липня 2022 року
Закінчення прийому заяв і документів
31 серпня 2022 року
Строки проведення вступних випробувань 01 вересня 2022 року по
9 вересня 2022 року
Оприлюднення рейтингового списку
12 вересня 2022 року
вступників
Термін зарахування вступників
15 вересня 2022 року
Початок навчання в аспірантурі
01 листопада 2022 року
Етапи вступної кампанії для аспірантів (денна та заочна форма
навчання за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб)
00

Початок прийому заяв і документів
Закінчення прийому заяв і документів
Строки проведення вступних випробувань

04 липня 2022 року
30 вересня 2022 року
01 жовтня 2022 року по
21 жовтня 2022 року
25 жовтня 2022 року

Оприлюднення рейтингового списку
вступників
Термін зарахування вступників
31 жовтня 2022 року
Початок навчання в аспірантурі
01 листопада 2022 року
Додатковий прийом заяв
Початок прийому заяв і документів
01 грудня 2022 року
Закінчення прийому заяв і документів
09 грудня 2022 року
Строки проведення вступних випробувань 12-23 грудня 2022 року
Термін зарахування вступників
не пізніше 31 грудня 2022 року
4.3. Розклад вступних випробувань оприлюднюється на сайті Академії
ДПтС.

V. Порядок прийому заяв і документів для вступу до ад’юнктури
(аспірантури)
5.1. Перелік документів у паперовій формі, необхідних для вступу до
аспірантури:
– рапорт (заява) вступника на ім’я ректора (Додаток 1);
– особовий листок з обліку кадрів, завірений печаткою за місцем роботи
або навчання (Додаток 2);
– фотокартка 3х4 (4 шт.);
– копія диплома магістра (спеціаліста) державного зразка із зазначенням
здобутої спеціальності (кваліфікації) з додатком про закінчення закладу
вищої освіти*;
– список опублікованих наукових праць та винаходів (за наявності)
(Додаток 3);
– копії 1-ї, 2-ї,11-ї сторінок паспорта і копія довідки про присвоєння
ідентифікаційного номера;
– військовий квиток або посвідчення про приписку (копія) – для
військовозобов’язаних;
– копія трудової книжки, завірена за місцем роботи**;
– медична довідка про стан здоров’я за формою № 086-о (лише для
денної форми навчання);
– згода на збір та обробку персональних даних (Додаток 4);
– довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для
внутрішньо переміщених осіб);
– службову характеристику (для ад’юнктів);
– копію службової картки (для ад’юнктів).
*Якщо з об’єктивних причин документ про здобутий освітній ступінь
(освітньо-кваліфікаційний рівень) відсутній, може подаватись довідка
державного підприємства «Інфоресурс» або виписка з Реєстру документів
про освіту ЄДЕБО про його здобуття, зокрема без подання додатка до
документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.
**Трудова книжка (за наявності) із записом про звільнення з
останнього місця роботи у зв’язку зі вступом до ад’юнктури (аспірантури) на
денну форму навчання подається ад’юнктом, аспірантом особисто в
десятиденний термін після зарахування до ад’юнктури (аспірантури)
Академії ДПтС. Одночасно подається довідка про середньомісячну заробітну
плату з останнього місця роботи (за підписами керівника установи та
головного бухгалтера) для нарахування стипендії (за умови вступу на денну
форму навчання за державним замовленням).
5.2. Під час подання заяви вступник особисто пред’являє оригінали
документів:
– документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5
Закону України «Про громадянство України»);
– військовий квиток або посвідчення про приписку – для
військовозобов’язаних;

– документ державного зразка про здобутий освітній (освітньокваліфікаційний) рівень, на підставі якого здійснюється вступ, і додаток до
нього.
5.3. Вступники,
які
отримали
ступінь
магістра
(освітньокваліфікаційний рівень спеціаліста) за межами України, мають подати
Свідоцтво про визнання диплома у встановленому порядку (наказ
Міністерства освіти і науки України № 504 від 05.05.2015 року «Порядок
визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої
освіти»), якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.
5.4. Особа, яка подає для вступу до ад’юнктури (аспірантури) диплом,
виданий іноземним закладом вищої освіти, допускається до вступних
випробувань на рівні з іншими особами. Зарахування такого вступника
здійснюється в разі успішного складання ним вступних випробувань.
5.5. Приймальна комісія Академії ДПтС допускає вступників до
вступних випробувань на підставі поданих документів і може відмовити
вступнику в допуску до вступних випробувань в ад’юнктуру (аспірантуру) в
зв’язку з неподанням у встановлений термін документів, визначених цими
Правилами прийому.
5.6. 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 значення, 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.
5.7. Апеляції на результати вступних випробувань, проведених
Академією ДПтС, розглядає апеляційна комісія, склад та порядок роботи якої
затверджуються наказом ректора Академії ДПтС.
VI. Вступні випробування
6.1. Вступні випробування до ад’юнктури (аспірантури) Академії ДПтС
для здобуття ступеня доктора філософії складаються зі:
– вступного випробування зі спеціальності (в обсязі програми рівня
вищої освіти магістра 081 «Право»);
– вступного випробування з іноземної мови (англійської, німецької або
французької) в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських
рекомендацій з мовної освіти. Вступник, який підтвердив свій рівень знання,
зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів ТОЕFL, або
International English Language Testing System, або сертифікатом Cambridge
English Language Assessment, звільняється від складання вступного
випробування з іноземної мови. Вступник до ад’юнктури (закладу вищої
освіти із специфічними умовами навчання), який підтвердив свій рівень
знання англійської, німецької, французької мови дійсним сертифікатом тестів
СМР-2 (Функціональний) за стандартом НАТО STANAG-6001 (не нижче

рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи
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.
6.2. Для конкурсного відбору осіб, які вступають на навчання для
здобуття ступеня доктора філософії до ад’юнктури (аспірантури) Академії
ДПтС, зараховуються бали вступних іспитів із спеціальності, іноземної мови.
6.3. Вступникам, які вступають до ад’юнктури (аспірантури) Академії
ДПтС і мають диплом магістра (спеціаліста) з іншої галузі знань ніж 08
«Право» призначається додаткове вступне випробування (комплексний
екзамен).
6.4. Результати вступних випробувань оцінюються за 100-бальною
шкалою (від 0 до 100 балів). Мінімальна сума балів з одного випробування за
100-бальною шкалою дорівнює 60 балам.
Вступники, які склали перше вступне випробування на 60–100 балів (за
100-бальною шкалою оцінювання знань), допускаються до складання
наступного вступного випробування.
6.5. Програми вступних випробувань розробляються і затверджуються
Академією ДПтС не пізніше ніж за три місяці до початку прийому
документів. Програми фахових вступних випробувань оприлюднюються на
веб-сайті Академії ДПтС.
У програмах віддзеркалюються основні вимоги до юридичної
підготовки осіб, які бажають вступити до ад’юнктури (аспірантури) Академії
ДПтС, відповідно до освітньої програми підготовки магістрів із юридичних
спеціальностей. У програмах містяться критерії оцінювання, структура
оцінки і порядок оцінювання підготовленості вступників.
6.6. Для проведення вступних випробувань створюються предметні
комісії. До складу предметних комісій включаються доктори філософії
(кандидати наук) та доктори наук, які здійснюють наукові дослідження за
відповідною спеціальністю та відповідають за виконання відповідної
освітньо-наукової програми. До складу предметних комісій за згодою можуть
входити також представники інших закладів вищої освіти навчальних
закладів (наукових установ), з якими укладено договори про ведення спільної
наукової діяльності, та/або спільного керівництва дослідженнями ад’юнктів
(аспірантів), та/або спільного виконання освітньо-наукової програми або
якщо здійснюється підготовка докторів філософії за освітньо-науковою
програмою, узгодженою між Академією ДПтС 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.
6.7. Право на першочергове зарахування в разі одержання однакової
суми балів матимуть вступники:

– особи, які мають наукові здобутки (публікації у наукових виданнях,
що включені до Переліку наукових фахових видань України; публікації, що
включені до міжнародних наукометричних баз даних; публікації у збірках
матеріалів міжнародних та/або Всеукраїнських конференцій; зайняття
призового місця у II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади
(Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт)) за обраною
спеціальністю;
– які отримали диплом магістра (спеціаліста) з відзнакою.
6.8. Вступні випробування для осіб з особливими освітніми потребами
проводяться з урахуванням особливих освітніх потреб, зазначених у заяві
вступника, та рекомендацій медико-соціальної експертизи.
6.9. Здобувачі, які проходять вступні іспити, допускаються до участі в
них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, оригіналу
документа, що підтверджує право вступника на участь у вступному іспиті та
екзаменаційного листка з фотокарткою.
VІІ. Зарахування на навчання
7.1. Рейтинговий список вступників до ад’юнктури (аспірантури)
Академії ДПтС, які рекомендовані до зарахування, впорядковується за
конкурсним балом від більшого до меншого.
7.2. Накази про зарахування на навчання в ад’юнктуру (аспірантуру)
видаються ректором Академії ДПтС на підставі рішення приймальної комісії.
7.3. Договір про навчання у закладі вищої освіти, Договір про
підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в ад’юнктурі
(аспірантурі) Академії Державної пенітенціарної служби за рахунок коштів
юридичних чи фізичних осіб та Контракт про підготовку здобувачів вищої
освіти ступеня доктора філософії в ад’юнктурі (аспірантурі) Академії
Державної пенітенціарної служби за державним (регіональним) замовленням
між Академією ДПтС та фізичною (юридичною) особою укладається після
видання наказу про зарахування. У разі якщо договір (контракт) не буде
укладено протягом двох тижнів з дати видання наказу про зарахування, цей
наказ скасовується в частині зарахування цієї особи. Оплата навчання
здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.
7.4. На вакантні місця ліцензованого обсягу освітнього ступеня доктора
філософії (заочна форма) додатковий прийом заяв і документів від
вступників проводиться з 01 грудня по 09 грудня. Вступні випробування 1223 грудня, зарахування – не пізніше 31 грудня.

