Додаток 1 до Правил прийому
до
Луганського
державного
університету внутрішніх справ
імені Е.О. Дідоренка у 2018 році
ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
до аспірантури (ад’юнктури)
Луганського державного університету внутрішніх справ
імені Е.О. Дідоренка в 2018 році
Правила прийому до аспірантури (ад’юнктури) розроблені Приймальною
комісією Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О.
Дідоренка (далі – Приймальна комісія) відповідно до законодавства України, у
тому числі Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України
в 2017 році (далі – Умови прийому), затверджених наказом Міністерства освіти
і науки України № 1236 від 13.10.2016 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції
України 23.11.2016 за №1515/29645, та Порядку підготовки здобувачів вищої
освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах
(наукових установах), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України
№ 261 від 23.03.2016.
Ці Правила є додатком до Правил прийому до Луганського державного
університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка у 2018 році й діють з 01
березня 2018 року до 31 серпня 2019 року.
I.

Загальні положення

1.1.Ці Правила визначають порядок добору, направлення та зарахування
кандидатів на навчання до аспірантури Луганського державного університету
внутрішніх
справ
імені
Е.О.
Дідоренка
(далі
–
ЛДУВС
ім. Е.О. Дідоренка або Університет).
1.2.ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка відповідно до ліцензії в межах
ліцензованого обсягу оголошує прийом до аспірантури (ад’юнктури) для
здобуття ступеня доктора філософії за очною та заочною (вечірньою) формами
навчання у галузі знань 08 «Право» із спеціальності 081 «Право» (згідно з
Переліком галузей знань і спеціальностей, затверджених Постановою Кабінету
Міністрів України № 266 від 29.04.2015).
1.3.До аспірантури (ад’юнктури) ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка на денну та
заочну (вечірню) форми навчання на конкурсній основі приймаються:
- державні службовці (працівники) МВС, особи середнього та вищого
складу Національної поліції, та цивільні особи, які працюють в системі МВС,
на підприємствах, в установах, організаціях, що належать до сфери управління
МВС, які мають ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень
спеціаліста);
- цивільні особи, громадяни України, іноземці, а також особи без
громадянства, які проживають (перебувають) на території України на законних

2

підставах, мають ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень
спеціаліста) та виявили бажання здобути ступінь доктора філософії.
1.4.Особи, які професійно провадять наукову, науково-технічну або
науково-педагогічну діяльність за основним місцем роботи у ЛДУВС
ім. Е.О. Дідоренка, мають право здобувати вищу освіту ступеня доктора
філософії поза аспірантурою (ад’юнктурою) шляхом прикріплення до кафедр
(лабораторій) Університету без переривання трудової діяльності або під час
перебування у творчій відпустці.
1.5.Такі особи прикріплюються строком до п’яти років до ЛДУВС
ім. Е.О. Дідоренка.
1.6.У разі звільнення з роботи особа втрачає право здобувати вищу освіту
ступеня доктора філософії поза аспірантурою (ад’юнктурою) у ЛДУВС
ім. Е.О. Дідоренка та має право:
- продовжити свою підготовку для здобуття ступеня доктора філософії
поза аспірантурою в університеті (за умови прийняття відповідного рішення
вищим навчальним закладом);
- вступити до аспірантури (ад’юнктури) університету для здобуття
відповідного ступеня за очною (денною, вечірньою) або заочною
(дистанційною) формою навчання і зарахування їй відповідних кредитів ЄКТС,
здобутих поза аспірантурою.
1.7.Особа, яка подає для вступу до аспірантури ЛДУВС
ім. Е.О. Дідоренка диплом, що виданий іноземним вищим навчальним
закладом, допускається до вступних випробувань нарівні з іншими особами.
Зарахування такого вступника здійснюється в разі успішного складення ним
вступних
випробувань
та
прийняття
вченою
радою
ЛДУВС
ім. Е.О. Дідоренка рішення про визнання його диплома.
1.8.Прийом до аспірантури (ад’юнктури) ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка
здійснюється на конкурсній основі незалежно від джерел фінансування
навчання. Не допускається вступ поза конкурсом для здобуття ступеня доктора
філософії.
1.9.Не допускається одночасне навчання за кількома спеціальностями
(спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки) за державним
замовленням, у тому числі за різними освітніми ступенями (освітньокваліфікаційними рівнями) та формами навчання.
1.10. Підготовка в аспірантурі (ад’юнктурі) університету здійснюється за
рахунок:
• державного замовлення (підготовка в ад’юнктурі здійснюється за
рахунок коштів Міністерства внутрішніх справ України);
• юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту).
1.11. З числа працівників інших міністерств і центральних органів
виконавчої влади в аспірантурі ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка проводиться за
цільовим призначенням поза штатом на підставі відповідного договору.
1.12. З числа іноземців та осіб без громадянства на підставі міжнародних
договорів України, загальнодержавних програм, контрактів, укладених ЛДУВС
ім. Е.О. Дідоренка з юридичними та фізичними установами. Підготовка
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фахівців іноземних держав здійснюється на платній основі, якщо інше не
передбачено договором. Усі фінансові питання регулюються міжнародними
договорами.
1.13. Наукові дослідження та навчальний процес, пов’язані з режимом
секретності, здійснюються на підставі Закону України «Про державну
таємницю».
1.14. Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за
державним замовленням здійснюється виключно в аспірантурі за очною
(денною, вечірньою) формою навчання. Вступ на навчання за державним
замовленням здійснюється за направленням органів поліції. Порядок добору
кандидатів на навчання до аспірантури (ад’юнктури) ЛДУВС ім. Е.О.
Дідоренка за державним замовленням визначається МВС України. Обсяги
державного замовлення визначаються щорічно МВС України.
1.15. 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 до аспірантури (ад’юнктури) за
державним замовленням лише за умови відшкодування коштів, витрачених на
її підготовку, у визначеному Кабінетом Міністрів порядку.
1.16. Іноземці та особи без громадянства можуть здобувати вищу освіту
в ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка за кошти фізичних (юридичних) осіб, якщо інше
не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість
яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між
вищими навчальними закладами про міжнародну академічну мобільність. Усі
особи, які здобувають вищу освіту в ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, мають рівні
права та обов’язки.
1.17. Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі
(ад’юнктурі) становить чотири року.
1.18. Вступникам на час вступу місця у гуртожитку не надаються.
II.

Строки прийому заяв і документів, вступних випробувань,
конкурсного відбору та зарахування на навчання

2.1.Порядок роботи Приймальної комісії: щодня, крім суботи та неділі, з
9.00 до 17.00.
2.2.Прийом заяв і документів, вступні іспити, конкурсний відбір та
зарахування на навчання до аспірантури (ад’юнктури) очної (денної) та заочної
форм навчання проводяться в такі строки:
Етапи вступної кампанії
початок прийому заяв і документів
01 липня 2018 року
закінчення
прийому
заяв
і 30липня 2018 року
документів
проведення вступних іспитів
27-30 серпня 2018 року
терміни зарахування вступників за до 01 вересня 2018 року
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державним замовленням
терміни зарахування вступників за
до 15 вересня 2018 року
кошти фізичних та юридичних осіб
початок навчання в аспірантурі 1 жовтня 2018 року
(ад’юнктурі)
III. Порядок прийому заяв і документів, вступних випробувань,
конкурсного відбору та зарахування на навчання до аспірантури
3.1.Вступники до аспірантури (ад’юнктури) особисто подають рапорт
(для цивільних осіб – заяву) про участь у конкурсному відборі до аспірантури
(ад’юнктури) ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка у паперовій формі. У рапорті (заяві)
передбачається згода вступника на обробку персональних даних.
3.2.До рапорту (заяви) вступник до аспірантури (ад’юнктури) додає:
1) атестаційний лист (для цивільних осіб – особову картку за формою П2ДС, засвідчену підписом керівника кадрової служби та печаткою за основним
місцем роботи/навчання, з фотокарткою, на якій проставлена печатка цієї
установи);
2) список опублікованих наукових праць і винаходів (вступники, які не
мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді
(реферати) з обраної ними наукової спеціальності);
3) посвідчення про складання кандидатських іспитів (у разі їх
складання);
4) копію документа державного зразка про здобутий ступінь магістра
або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, на основі якого здійснюється
вступ до аспірантури (ад’юнктури), і додаток до нього, засвідчені в
установленому законодавством порядку;
5) шість фотокарток розміром 3 x 4 см, без куточка;
6) довідка про надання допуску до державної таємниці форми 2 або 3
(для осіб, яким його надано);
7) копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
8) копію документа про зміну прізвища (у разі зміни вступником
прізвища);
9) копію картки фізичної особи – платника податків;
10) копію військового квитка або посвідчення про приписку (для
військовозобов’язаних);
11) копію сертифіката міжнародного зразка з іноземної мови (за
наявності).
3.3.Під час подання заяви вступник до аспірантури (ад’юнктури)
пред’являє особисто: документ, що посвідчує особу та громадянство, документ
про зміну прізвища, документ державного зразка (оригінал) про раніше
здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого
здійснюється вступ, і додаток до нього; сертифікат міжнародного зразка з
іноземної мови (за наявності).
3.4.Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.
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3.5.Приймальна комісія може відмовити особі в допуску до проходження
вступних випробувань до аспірантури виключно у зв’язку з неподанням в
установлений строк документів, визначених Правилами прийому до
аспірантури (ад’юнктури) ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка.
Наукова доповідь (реферат) з обраної спеціальності – це науковий текст,
підготовлений вступником до аспірантури та ад’юнктури, в якому
обґрунтовується тематика майбутнього дисертаційного дослідження, його
актуальність, стан розробки у вітчизняній та зарубіжній науці, можливі шляхи
розв’язання поставлених задач тощо обсягом 20-25 сторінок.
Наукова доповідь (реферат) має таку структуру:
титульна сторінка, що містить назву роботи, рекомендовану науковим
керівником, дані про виконавця та його наукового керівника (науковий ступінь
та вчене звання);
зміст;
список умовних позначень та скорочень;
вступ, у якому аналізується стан наукових досліджень щодо обраної
теми, наводяться мета та задачі дослідження на основі результатів аналізу
науково- літературних джерел;
теоретично-експериментальна частина, в якій формулюється наукова
концепція роботи, а також актуальність, наукова новизна та практична
значущість;
науково обґрунтовані висновки;
бібліографія роботи.
Реферат подається українською мовою у надрукованому вигляді,
міжрядковий інтервал – 1,5.
Вимоги до дослідницьких пропозицій формують кафедри відповідно до
особливостей обраної вступником спеціальності.
Оцінювання дослідницької пропозиції (з можливою презентацією її за
рішенням кафедри) відбуватиметься на вступному іспиті зі спеціальності як
його складова.
3.6.Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною
комісією або в установленому законодавством порядку. Копії документа, що
посвідчує особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про
приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення
оригіналів не приймаються.
3.7.Трудова книжка (за наявності) із записом про звільнення з останнього
місця роботи у зв’язку зі вступом до аспірантури з відривом від виробництва
подається аспірантом особисто в десятиденний термін після зарахування до
аспірантури.
IV. Проведення вступних іспитів та конкурсний відбір
4.1.Для проведення вступних випробувань до аспірантури (ад’юнктури)
створюються предметні комісії.
4.2.Методичне керівництво підготовкою та складанням вступних іспитів
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кандидатів до аспірантури (ад’юнктури) ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка забезпечує
начальник аспірантури.
4.3.Вступні випробування до аспірантури (ад’юнктури) ЛДУВС
ім. Е.О. Дідоренка складаються з:
- вступного іспиту із спеціальності (в обсязі програми рівня вищої
освіти магістра з відповідної спеціальності);
- вступного іспиту 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 TOEFL, або
International English Language Testing System, або сертифікатом Cambridge
English Language Assessment, звільняється від складення вступного іспиту з
іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені
сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з
іноземної мови з найвищим балом;
- презентації дослідницьких пропозицій чи досягнень (оформленої у
вигляді реферату).
4.4.Оцінювання знань вступника до аспірантури здійснюється за 100бальною шкалою, при чому: 90-100 балів – «відмінно», 80-89 балів – «дуже
добре», 70-79 балів – «добре», 60-69 балів – «задовільно», 59 і менше балів –
«незадовільно». Якщо вступник одержав на вступному іспиті до аспірантури
менше 60 балів, він втрачає право участі у конкурсі і не допускається до
складання наступних іспитів.
4.5.Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання до
аспірантури для здобуття наукового ступеня доктора філософії конкурсний бал
обчислюється як сума балів, отриманих вступником до аспірантури на
вступних випробуваннях, і помножених на вагові коефіцієнти:
- із спеціальності (вага якого становить 40 відсотків конкурсного бала,
ваговий коефіцієнт – 0,5);
- з іноземної мови (вага якого становить 25 відсотків конкурсного бала,
ваговий коефіцієнт – 0,25);
- презентація дослідницьких пропозицій чи досягнень, яка передбачає
заслуховування та обговорення повідомлення вступника (вага якого становить
10 відсотків конкурсного бала, ваговий коефіцієнт – 0,25).
4.6.Результати вступних іспитів до аспірантури (ад’юнктури) дійсні
протягом календарного 2017 року.
4.7.За результатами проведення вступних іспитів до аспірантури
(ад’юнктури) Приймальна комісія приймає рішення щодо кожного вступника.
4.8.Рейтинговий список вступників до аспірантури впорядковується за
конкурсним балом від більшого до меншого з кожної спеціальності та форми
навчання окремо.
1. У разі одержання однакової кількості балів право на першочергове
зарахування до аспірантури (ад’юнктури) отримують вступники наступних
категорій у такій послідовності:
1) вступники, які мають документ державного зразка з відзнакою про
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раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, на основі якого вони беруть
участь у конкурсному відборі для вступу на навчання;
2) вступники, які мають у додатку до документа державного зразка про
раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень більш високий середній бал;
3) вступники, які брали активну участь у роботі студентського
наукового товариства, наукових конференціях та мають публікації у наукових
періодичних виданнях;
4) вступники з числа випускників Луганського державного університету
внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, які брали активну участь у
громадському і культурному житті Університету;
5) рекомендовані до вступу в аспірантуру (ад’юнктуру) Вченою радою
ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка;
6) мають міжнародний сертифікат з іноземної мови, що підтверджує
рівні С1 – С2.
4.9.Вступники до аспірантури (ад’юнктури), які не витримали конкурсу
на місця державного замовлення, можуть брати участь у конкурсі на місця, що
фінансуються за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб (на умовах
контракту).
4.10. Рішення приймальної комісії про зарахування до аспірантури
(ад’юнктури) затверджується наказом ректора ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка до 15
вересня 2017 року.
4.11. Вступники, які на час вступу до аспірантури (ад’юнктури) склали
кандидатські іспити (крім іспиту зі спеціальності) у ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка,
звільняються від складання відповідних вступних випробувань, і їм
зараховуються оцінки кандидатських іспитів.
У разі ненадання вступником посвідчення про складання кандидатського
іспиту до початку вступних випробувань до аспірантури наявність такого
посвідчення не враховується і особа складає вступні іспити в загальному
порядку.
4.12. Апеляції на вступні іспити розглядає апеляційна комісія ЛДУВС
ім. Е.О. Дідоренка.
4.13. Оплата праці осіб, залучених з інших установ, організацій або ВНЗ
для проведення консультацій та приймання вступних іспитів з дисциплін, що
визначають відповідні компетенції, здійснюється згідно із законодавством
України.
4.14. Успішним закінченням аспірантури (ад’юнктури) вважається
захист дисертації або прийняття її до захисту спеціалізованою вченою радою.

