Додаток 1

Правила прийому розроблено приймальною комісією (далі – приймальна комісія)
ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля» (далі – Університет) відповідно до Умов
прийому до вищих навчальних закладів України в 2017 році, затверджених наказом
Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2016 року № 1236 та зареєстрованих
у Міністерстві юстиції України 23 листопада 2016 року за № 1515/29645.
І. Загальні положення
1.1.У цих Правилах терміни вживаються у таких значеннях:
вступний іспит – оцінювання знань особи та здатності до опанування навчальної
програми певного ступеня вищої освіти;
вступник – особа, яка подала заяву про допуск до участі в конкурсі на навчання
до вищого навчального закладу;
Єдина державна електронна база з питань освіти (далі – Єдина база) –
автоматизована система збирання, верифікації, оброблення, зберігання та захисту
даних, у тому числі персональних, щодо надавачів та отримувачів освітніх послуг з
метою забезпечення потреб фізичних та юридичних осіб;
конкурсний бал – сума балів вступника, до якої входять результати вступних
випробувань, та інших показників, що обраховується відповідно до правил прийому до
Університету імені Альфреда Нобеля для осіб, що вступають для здобуття відповідного
ступеня вищої освіти;
рейтинговий список вступників – список вступників за черговістю зарахування
на навчання за спеціальностями, що формується відповідно до цих правил прийому до
Університету імені Альфреда Нобеля.
1.2. Підставою для оголошення прийому до Університету імені Альфреда Нобеля
для здобуття вищої освіти за ступенем доктора філософії є ліцензія Міністерства освіти
і науки України щодо надання освітніх послуг, видана в порядку, установленому
законодавством, та затверджені Вченою радою Правила прийому до ВНЗ «Університет
імені Альфреда Нобеля» у 2017 році.
1.3. Прийом на навчання на перший курс проводиться згідно Переліку галузей
знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти,
затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.
1.4. Фінансування підготовки докторів філософії в Університеті імені Альфреда
Нобеля здійснюється, як правило, за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.
1.5. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні,
особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або
тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця і які
перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти
нарівні з громадянами України. Усі особи, які здобувають вищу освіту у вищих
навчальних закладах, мають рівні права та обов’язки.
1.6. Прийом до Університету імені Альфреда Нобеля на ступень доктора
філософії здійснюється на конкурсній основі.
1.7. Забороняється одночасне навчання на денній формі навчання за кількома
спеціальностями.
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ІІ. Організація прийому до Університету
імені Альфреда Нобеля
2.1. Організацію прийому вступників до Університету імені Альфреда Нобеля
здійснює відділ аспірантури та докторантури. Для проведення прийому до аспірантури
створюється приймальна комісія під головуванням президента університету. Члени
приймальної комісії призначаються президентом університету з числа керівників
кафедр, а також передбачуваних наукових керівників докторів наук.
2.2. Президент Університету імені Альфреда Нобеля забезпечує дотримання
законодавства України, в тому числі Правил прийому до Університету імені Альфреда
Нобеля та правил прийому до аспірантури, а також відкритість та прозорість роботи
приймальної комісії.
2.3. Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою
для видання відповідного наказу президентом університету.
2.4. Усі питання, пов’язані з прийомом до університету, вирішуються
приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються
на офіційному веб-сайті університету, як правило, в день прийняття, але не пізніше дня,
наступного після прийняття.
ІІІ. Вимоги до рівня освіти вступників
3.1. На навчання для здобуття ступеня доктора філософії до Університету імені
Альфреда Нобеля приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньокваліфікаційний рівень спеціаліста).
ІV. Правила прийому до Університету
імені Альфреда Нобеля
4.1. Правила прийому до Університету імені Альфреда Нобеля в 2017 році
розробляються відповідно до законодавства України та затверджуються вченою радою
університету до 30 грудня 2017 року, розміщуються на офіційному веб-сайті
університету і вносяться до Єдиної бази. Правила прийому діють протягом
календарного року.
4.2. Правила прийому до аспірантури затверджує вчена рада Університету імені
Альфреда Нобеля як додаток до Правил прийому та оприлюднює їх на офіційному вебсайті.
Правила прийому до аспірантури визначають:
процедуру, перелік і строки подання документів для вступу до аспірантури
Університету імені Альфреда Нобеля;
зміст, форму і строки вступних випробувань для конкурсного відбору вступників
до аспірантури за кожною спеціальністю або відповідною галуззю знань.
V. Строки прийому заяв і документів, вступних іспитів, конкурсного відбору та
зарахування на навчання
5.1. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на
навчання визначаються Правилами прийому до аспірантури Університету імені
Альфреда Нобеля.
5.2. Прийом заяв та документів від вступників на денну форму навчання та
заочну форму навчання на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня
спеціаліста) у паперовій формі розпочинається у два етапи та проводиться у строки:
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Етапи вступної кампанії

Початок прийому заяв та документів
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають
право складати вступні випробування, що проводить
університет
Проведення співбесід та вступних іспитів
Оприлюднення рейтингового списку вступників
Зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних
осіб

Денна та заочна форма
навчання

05 лютого 2017 р.
15 вересня 2017 р.
о 16.00
20 лютого2017 р.
25 вересня 2017 р.
22- 28 лютого 2017 р.
26-30 вересня 2017 р.
о 12.00
02 березня 2017 р.
02 жовтня 2017 р.
До 05 березня 2017 р.
До 10 жовтня 2017 р.

VІ. Порядок прийому заяв і документів для вступу в Університет імені Альфреда
Нобеля
6.1. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до Університету
імені Альфреда Нобеля.
6.2. У заяві вступники вказують спеціальність та форму навчання.
6.3. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
 копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням
одержаної кваліфікації магістра або спеціаліста (особи, які здобули відповідну освіту за
кордоном, – копію нострифікованого диплома) і додаток до нього;
 копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
 військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
 особовий листок з обліку кадрів та автобіографія;
 чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
 список опублікованих наукових праць та копії статей або тез науково-практичних
конференцій.
Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими
умовами
зарахування
за
відповідними
спеціальностями,
установленими
законодавством, у строки, визначені для прийому документів, але не пізніше строків,
установлених у розділі V цих Правил, для прийняття приймальною комісією рішення
про рекомендування вступників до зарахування.
VІІ. Організація і проведення конкурсу
7.1. Для конкурсного відбору осіб, які вступають на навчання для здобуття ступеня
доктора філософії, зараховуються бали вступних іспитів з спеціальності та іноземної
мови, а також результати інших форм вступних випробувань (іспитів, співбесід,
презентацій дослідницьких пропозицій чи досягнень), якщо вони передбачені
Правилами прийому.
Вступні випробування до аспірантури Університету імені Альфреда Нобеля
складаються з:
вступного іспиту із спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з
відповідної спеціальності);
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вступного іспиту з іноземної мови (за вибором вченої ради університету 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 Сambridge English Language Assessment, звільняється від складання
вступного іспиту з іноземної мови. При визначенні результатів конкурсу зазначені
сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з
найвищим балом;
додатковий вступний іспит для вступників, які не мають базової освіти з
відповідної галузі знань. Вступний іспит може проводитися у вигляді співбесіди з
обраної спеціальності або іншої форми (за рішенням провідної кафедри).
Оцінка за результатами вступного випробування виставляється за 100-бальною
шкалою. Середній бал документа про освіту (додатка до диплому) обчислюється за 5бальною шкалою з округленням до десятих шляхом помноження на 20.
Відповідно до Правил прийому до аспірантури університету вступникам, які
вступають до аспірантури іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх
дипломі магістра (спеціаліста), можуть бути призначені додаткові вступні
випробування.
Результати вступних випробувань до аспірантури дійсні для вступу до
Університету імені Альфреда Нобеля протягом 12 місяців.
VIІI. Проведення вступних екзаменів, фахових випробувань
8.1. Відповідно до Правил прийому для проведення вступних іспитів
створюються екзаменаційні комісії. Прийом вступних іспитів до аспірантури
проводиться предметними комісіями, як правило, у кількості 3-5 осіб, які
призначаються президентом університету і до складу яких включаються доктори та
кандидати наук, а до складу предметної комісії із наукової спеціальності і
передбачувані наукові керівники. До складу предметної комісії з іноземної мови
можуть включатися також доценти та висококваліфіковані викладачі, які не мають
наукового ступеня і вченого звання.
8.2. Програми фахових випробувань для вступу на основі здобутого освітньокваліфікаційного рівня розробляються і затверджуються Університетом імені Альфреда
Нобеля не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів.
Програми фахових випробувань оприлюднюються на офіційному веб-сайті
університету.
8.3. 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 рівня, 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.
IX. Зарахування поза конкурсом
9.1. Не допускається вступ поза конкурсом для здобуття ступеня доктора
філософії.
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X. Надання рекомендацій для зарахування
10.1. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування
вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах Університету імені
Альфреда Нобеля.
Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування також
розміщується на офіційному веб-сайті університету.
Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення
засобами електронного та мобільного зв'язку відповідно до Правил прийому.
XІ. Коригування списку рекомендованих до зарахування
11.1. Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та юридичних
осіб.
Із замовником укладається договір щодо навчання.
здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.

Оплата

навчання

XІІ. Наказ про зарахування
12.1. Накази про зарахування на навчання видаються президентом Університету
імені Альфреда Нобеля на підставі рішення приймальної комісії.
XIII. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому
13.1. Перевагами при зарахуванню до аспірантури користуються вступники, що
успішно закінчили магістратуру в Університету імені Альфреда Нобеля чи іншому
вищому навчальному закладі та отримали рекомендацію до вступу в аспірантуру при
захисті магістерської роботи, що було відповідно зафіксовано у відповідному протоколі
засідання Державної екзаменаційної комісії.
У разі одержання однакових оцінок переважне право при зарахуванні до
аспірантури мають вступники, які успішно склали декілька кандидатських іспитів.
Також переважним правом при зарахуванні мають вступники, які мають
публікації у фахових виданнях.
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