ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Вченою радою ДУ «1нститут
всесвггньо'У ¡сторй' НАН УкраУни»

ПРАВИЛА П РИ И О М У ДО А С Ш РА Н ТУ РИ
ДЕРЖ АВН 01 УСТАНОВИ
«1Н С ТИ ТУТ В С Е С В 1Т Н Ь 01 1СТОРП НАН У К РА 1Н И »
У 2020 р
.

Правила прийому до асшрантури ДержавноУ установи «1нститут всесвггньо'У ютор1У
НАН Укра’ш и» у 2020 р. (дал 1 - Правила прийому) розроблеш вщповщно до Закону
Укра'ши «Про вищу освггу» вщ 0Е07.2014 р. № 1556-УП; наказу МОН Укра'ши вщ
11.10.2019 р. № 1285 «Про затвердження Умов прийому на навчання до заклад1в вищоУ
осв1ти Укра'ши у 2020 р.», Порядку пщготовки здобувач1в вищоУ освгги ступеня доктора
фшософй' та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)»,
затвердженого Постановою Кабшету Мшютр1в УкраУни вщ 23.03.2016 р. № 2 6 1 , з1
змшами, затвердженими Постановою Кабшету Мшютр1в Укра'ши вщ 03.04.2019 р.
№ 283; наказ1в МОН УкраУни вщ 21.04.2016 р. № 443, вщ 18.05.2016 р. № 523, вщ
05.05.2017 р. № 88-л «Про лщензування освггньоУ д1яльностг на третьому осв1тньонауковому р1в1н», Постанови Кабшету Мшютр1в УкраУни «Про затвердження перелжу
галузей знань 1 специальностей, за якими здшснюеться пщготовка здобувач1в вищоУ
освгги» № 2 6 6 вщ 29.04.15 р.; наказу МОН УкраУни «Про особливосп запровадження
перелжу галузей знань \ специальностей, за якими здшснюеться пщготовка здобувач1в
вищоУ освпи, затвердженого постановою Кабшету Мпйстр1в УкраУни вщ 29.04.15 року
№ 266» № 1151 вщ 06.11.2015 р.
П равила прийому до асшрантури дпоть з 01 липня 2020 року до 30 червня
2021 року.
1. Загальш положения.
1.1. Асш рантура е основною формою пщготовки здобувач 1в ступеня доктора
фшософ1У на третьому (осв1тньо-науковому) р1вш вищоУ освгги.
1.2. До асшрантури на к он к урен т основ1 приймаються особи, як 1 здобули ступшь
магистра (освггньо-квал1фп<ацшний р1вень спещалюта).
1.3. 1Пдготовка здобувач1в вищоУ освгги ступеня доктора фшософ1У здшснюеться в
асшрантур1 ДУ «1нститут всесвггньо'У юторй' НАН УкраУни» за рахунок к о п т в
державного бюджету (за державним замовленням).
1.4. 1Пдготовка здобувач1в вищоУ о е в т г ступеня доктора фшософ1У здшснюеться в
асгпрантур1 ДУ «1нститут всесвггньо'У 1стор1У НАН УкраУни» за очною формою навчання,
1.5. Нормативний строк пщготовки доктора фшософ1У в асшрантур1 становить
чотирн роки.
1.6. Особа, яка раш ш е навчалася в асшрантур1 за державним замовленням 1 не
захистилася або була вщрахована з не'У достроково, мае право на повторний вступ до
асшрантури за державним замовленням лише за умови вщшкодування кошт!в,

витрачених на и шдготовку, у визначеному Кабшетом Мппстр1в Укра'ши порядку
(Постанова КМУ вщ 26 серпня 2015 року № 658).
1.7.
Прийом до астр ан ту р и здшснюеться за галуззю знань 03 - Гумаш тарш науки,
за спещ альш стю 032 - 1стор1я та археолопя (лшензований обсяг - 10 о(пб).
2. О ргаш защ я прийому до а с т р а н т у р и
2.1. До вступних винробувань допускаються особи, яю вчасно подали вс1 необхщш
для вступу документа зпдно з Правилами прийому до ДУ «1нститут всесвппьо'! юторп
НАН Укра'ши». Приймальна ком1с1я може вщмовити особ 1 в допуску до проходження
вступних випробувань до астр ан тури у зв'язку з неноданням у встановлений термш вс1х
або окремих докум ен та, визначених Правилами прийому.
2.2. Вступники до астр ан ту р и подають наступш документа:
1 )заява на 1м ’я директора 1нституту;
2) особовий листок з облшу кадр1в з фотокарткою;
3) автоб1ограф1я;
4) медична довщ ка про стан здоров’я встановленого зразка;
5) копи диплом1в (бакалавра, спешалюта, м апстра) п к о т е ю додатку до кожного
диплому;
6) к о т я трудовоУ книжки (якщо е у наявност1);
7) три фотокартки (3x4);
8) ко и ¡я паспорту громадянина Укра'ши (перша, друга та сторш ка з реестращею);
9) кошя щ ентифж ацш ного коду;
10)наукова доповщь (реферат) з обрано'! науковоУ спещальност1 на тему,
наближену до теми майбутнього наукового дослщження;
11) дослщ ницька пропозишя з обрано'! науково'! спеш альносп з обгрунтуванням
розробки теми наукового дослщження;
12) згода на зб1р та обробку персональних даних;
13) список та копи наукових публшацш (якщо е у наявност1);
14) к о т я вшськового б т е т у (або приписного свщоцтва)
15) у раз! потреби документ про визнання особи органами медико-сошально'!
експертизи особою з швалщнютю.
О рипнали паспорта, диплом1в про внщу освпу, сертифж ата тестчв з шоземно! мови
пред’являються вступником особисто при подач1 докум ента.
Подаш встунниками м1жнародш сертифйсати з шоземно! мови, що засвщчують
р1вень В2 або вищий, до початку вступних випробувань можуть направлятися для
експертизи до Центру наукових дослщжень та викладання ш оземних мов НАН Укра'ши.
2.3. Особа, яка подае для вступу до астран тури диплом, що виданий шоземним
вищим навчальним закладом, допускаеться до вступних випробувань нар1вш з ¡ншими
особами за умови наявност1 р ш ен н я ГУПшстерства осв1ти \ науки Укра'ши про визнання в
Украпп шоземного документа про освггу, винесеного на шдстав! здшснено! перев1рки
автентичносп до к у м ен та про освпу та встановлення екв1валентност1 квал1ф1кацп
отримано! освпи.
3. О ргаш заш я 1 проведения конкурсу
3.1. Для проведения прийому до астр ан ту р и створюеться приймальна ком ¡с ¡я
1нституту, склад яко'! затверджуеться наказом директора.
3.2. Вступники до астр ан тури складають вступш випробувапня:
- сш вбесщ а ¡з вступником на предмет представления дослщницько! пропозищ!;
- ¡спит з1 спешальност! (в обсяз 1 програми рпшя вищоТ о сен и м апстра з\
спешальност! «1стор1я та археолопя», спешал!зашя - всесвппя ¡стор1я);

¡спит з ¡ноземноУ мови (англшська, шмецька, французька; в обсязк який
шдповщае p i B i n o В2 Загальноевропейських рекомендацш з мовно'У о с в г г и ).
3.3. Вступиик, який шдтвердив свш р1вень знания, зокрема англшсько'У мови,
дшсним сертифжатом тест1в TOEFL, або International English Language Testing System,
або сертифжатом Cambridge English Language Assessment, звш ьняеться вщ складення
вступного ¡спиту з ¡ноземноУ мови. При визначенш результат!в конкурсу зазначеш
сертифжати прир1виюються до результате вступного випробування з ¡ноземноУ мови з
найвищим балом.
3.4. Особам, яю вступають до асшрантури з imuoi галуз1 знань (сиещальност1) Hi>K
та. яка зазначена в Ух диплом! м апстра (спешалюта), призначаються додатков1 вступш
випробування 3i спещальностк
3.5. Вступн1 ви п р о б у ван н я для oci6 з особл и ви м и о с в п т а м и потребам и
п роводяться з у р ах у ван н ям о со б л и в и х освггш х потреб, зазн ач ен и х у за я в 1
вступ н и ка, та р ек о м ен д ац ш м едико-сощ альноУ експертизи.
3.6. Вступн1 випробування до асш рантури проводяться предметною KOMiciero, склад
якоУ затверджуеться наказом директора ДУ «I истатут всесвггньо'У icTopii НАН УкраУни»,
до складу яких входить, як правило, три - п'ять науковщв 1нституту.
3.7. До складу предметноУ KOM icii включаються доктори фшософ1У (кандидати наук)
та доктори наук, яю нроводять HayKOBi дослщження за сиеш альш стю 032 - «1стор1я та
археолопя» (спещал!защ я - всесвггня ¡стор1я) та вщповщають за виконання вщповщноУ
освшшо-науковоУ програми.
3.8. До складу предметноУ KOMicii з ¡ноземноУ мови можуть включатися також
особи, яю не мають наукового ступеня i вченого звания, але вшьно володиоть
вщповщною ¡ноземною мовою i за ртаенням ВченоУ ради можуть квал1фжовано оцшити
pieeiib знания вщповщноУ мови вступником.
3.9. Сш вбесщ а 3i вступником та додаткове вступне випробування проводяться
предметною KOMicieio шд час ¡спиту 3i спещ альносп та оцшюються за п'ятибальною
шкалою. Вступник, який отримав низьку юльюсть б ал ¡в до подал ыпих вступних
випробувань не допускаеться.
3.10. Конкурсний бал вступниюв до асшрантури обчислюеться як сума результата
(вираховуеться середнш бал) вступних ¡сп и та 3i спеш альносп, ¡ноземноУ мови. оцш ки за
наукову доиовщ ь за нашональною шкалою оцшювання та за необхщност1 додаткового
¡спиту («вщ мш но» - 5 бaлiв, «добре» - 4 бали, «задовшьно» - 3 бали. «незадовшьно» - 2
бал и).
3.11. Результата вступних випробувань до асшрантури дш сш для вступу до ДУ
«1нститут всесвггньо'У icTopii' НАН УкраУни» протягом одного календарного року.
3.12. На п1дстав1 р езультата вступних ¡сп и та до асшрантури приймальна комю1я
приймае р i Iпс i fия щодо кожного вступника окремо.
3.13. За piuiemmM приймально'У K O M icii у раз1 одержания однакових оцшок
переважне право при зарахуванш до асш рантури мають вступники, яю мають: диплом
про вищу осв1ту з вщзнакою, досвщ м1жнародного стажування, публжаш'У у фахових
виданнях та у виданнях УкраУни, що включеш до м1жнародних наукометричних баз
тощо.
4. Етапи вступноУ кампанп
4.1.
Прийом докум ен та, графж вступних ¡сп и та та зарахування вступниюв до
a c n i p a H T y p n проводяться у строки, визначеш розпорядженням Президи'НАН УкраУни.
4 .2 .1нформащя про строки прийому докум ен та висвгаиою ться в оголошенш про
прийом до асп1рантури, яке розм щ уеться на веб-сайп ДУ «1нститут всесв1тньоУ icropii
11AIT УкраУни» (http://ivinas.gov.ua/uk/pidgotovka-naukovikh-kadriv.html).

4.3. Плануються наступш етапи вступно '1 кампашТ
П очаток прийому заяв та докум ента: 31 серпня 2020 р.
Закш чення прийому заяв вступншав: 09 вересня 2020 р.
Проведения вступних ю п и та: 14 вересня - 09 жовтня 2020 р.
Термш зарахування вступниюв: 01 листопада 2020 р.
4.4. Вступний ¡спит з шоземно '1 мови вступники до астр ан ту р и складають у
сиегшинзованш установ1 НАН Укра'ши - Центр1 наукових дослщжень та викладання
ш оземних мов НАН Укра'ши (вул. Трьохсвятительська, 4, м. Кш'в) за розкладом,
визиаченим для наукових установ розпорядженням Президй' НАН Укра'ши.
4.5. Перелш \ строки подання докум ен та для вступу до астран тури , змют, форму 1
строки вступних випробувань для конкурсного вщбору вступниюв до астран тури
оприлюднюються на офш ш ному веб-сайт! 1нституту не ш зш ш е шж за 2 мюящ до
початку вступно!' кампанп.
5. Зарахування до а с т р а н т у р и
5.1. Зарахування до астр ан тури проводиться наказом директора ДУ «1нститут
всесвггньо 1 ютор1'1' НАН Укра'ши» на тдстав1 рш ен н я приймальноУ комюн' за
результатами проведения вступних випробувань.
5.2. Наб1р до астр ан ту р и за рахунок державного замовлення здшснюеться на
ш дстав 1 доведеного Презид1ею НАН Укра'ши Державнш установ1 «Гнститут всесвпньоТ
юторп НАН Укра'ши» обсягу шдготовки науково-иедагопчних кадр1в через асшрантуру.
5.3. Кожному асшранту одночасно з його зарахуванням наказом директора ДУ
«1нститут всесв1тньо1 ¡сторп НАН Укра'ши» призначаеться науковий кер1вник.
Науковий кер1вник асшранта здшснюе квал1фжоване наукове кер1вництво роботою
над дисертащею,
разом
¡з завщувачем
астран тури
контролюе
впконання
ш дивщуального плану. А сш рант несе особисту вцтовщ альню ть за яюсне \ вчасне
написания дисертацн, недопущения академ1чного плапату
в дисертацш ному
дослщ женш, дотримання етики науковця та принцишв академ 1чно -1 доброчесностк
5.4. На здшснення наукового кер1вництва одного асшранта кер1внику выводиться
щороку 50 академ!чних годин навчального навантаження.
5.5. Кш ьш сть асш р ан та, прикршлених до наукового кер1вника - доктора наук не
повинна перевшцувати 5 ос1б одночасно (разом ¡з докторантами), а для наукового
кер1вника —кандидата наук - 3 особи.
5.6. Особам, зарахованим за державним замовленням до астр ан ту р и , стипещпя
призначаеться з дня IX зарахування.

1 У раз: визначення шших термш1в, що мож ут ь надшти у розпорядж енш' Президи Н АН УкраХни, до правил прийому ¡нституту
дудуть снесен / в1дпов1дт змши.

