Додаток 2 до Правил прийому
Національного університету фізичного
виховання і спорту України у 2018 році

І. Правила прийому до аспірантури Національного університету фізичного
виховання і спорту України у 2018 році

1. Підготовка здобувачів ступеня доктора філософії в аспірантурі
Національного університету фізичного виховання і спорту України (далі —
Університет) здійснюється за спеціальностями 017 Фізична культура і спорт,
091 Біологія, 227 Фізична терапія, ерготерапія.
2. На навчання до аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії на
конкурсній основі приймаються особи, які здобули ступінь магістра
(освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).
3.

Підготовка в аспірантурі Університету здійснюється за рахунок:
3.2. Видатків Державного бюджету України (державне замовлення).
3.2. Коштів фізичних та/або юридичних осіб (на умовах договору, зокрема
за кошти грантів, які отримав Університет на проведення наукових
досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої
освіти ступеня доктора філософії).

4. Підготовка здобувачів, прикріплених до НУФВСУ поза аспірантурою,
здійснюється за кошти Університету та можлива виключно для осіб, які
професійно провадять наукову, науково-технічну або науково-педагогічну
діяльність та працевлаштовані в Університеті за основним місцем роботи.
5.

Підготовка іноземних громадян та осіб без громадянства здійснюється:
5.1. На підставі договорів, укладених університетом з юридичними та
фізичними особами.
5.2. На підставі договорів, укладених між університетом та вищими
навчальними закладами (науковими установами) інших країн щодо
обміну вченими чи академічної мобільності.

6. Особа, яка раніше навчалася в аспірантурі за державним замовленням і не
захистилася або була відрахована з неї достроково, має право на повторний
вступ до аспірантури за державним замовленням лише за умови
відшкодування коштів, витрачених на її підготовку, у визначеному Кабінетом
Міністрів України порядку.

7. Вступники до аспірантури подають на ім’я ректора університету такі
документи (у швидкозшивачі з 2 конвертами зі зворотною домашньою
адресою):
7.1. Заяву (за встановленим зразком).
7.2. Особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в
якій вступник до аспірантури навчається або працює.
7.3. Автобіографію, резюме.
7.4. 2 фотокартки 3x4.
7.5. Медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086-о.
7.6. Засвідчену копію диплома про закінчення вищого навчального закладу
(особи, які здобули відповідну освіту за кордоном – копію
нострифікованого диплома) з копією витягу із залікової відомості
(додатку до диплома).
7.7. Засвідчену копію трудової книжки (за наявності, завіряється відділом
кадрів за місцем роботи).
7.8. Презентацію дослідницьких пропозицій вступника з візою завідувача
кафедри та письмовим висновком наукового керівника.
7.9. Список опублікованих наукових праць і винаходів, завірений
завідувачем кафедри за місцем підготовки (за наявності).
7.10. Сертифікати участі у конференціях; диплом переможця та призера
конкурсу наукових студентських робіт МОН України зі спеціальності;
диплом переможця та призера всеукраїнської студентської олімпіади
МОН України зі спеціальності (за наявності).
7.11. Ксерокопію паспорта.
7.12. Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.
7.13. Заяву про надання згоди на збір та обробку персональних даних.
8. Заяви про прийом до аспірантури з усіма зазначеними вище документами
подаються з 11 до 29 червня 2018 р. та з 23 до 30 серпня 2018 р. щодня, крім
суботи та неділі, з 9:00 до 17:00.
9. До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі
необхідні для вступу документи згідно з правилами прийому до Університету.
10. Приймальна комісія може відмовити особі в допуску до проходження
вступних випробувань до аспірантури у зв’язку з неподанням в установлений
строк документів, визначених правилами прийому до аспірантури
Університету.
11. Вступні випробування проводяться з 1 вересня по 24 вересня 2018 р.
12. Вступні випробування до аспірантури складаються з:
12.1. Вступного іспиту із спеціальності.
12.2. Вступного іспиту з іноземної мови (не нижче рівня B2
Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного

рівня). Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови –
дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English
Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English
Language Assessment, німецької мови – дійсним сертифікатом TestDaF,
французької мови – дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF,
звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час
визначення
результатів
конкурсу
зазначені
сертифікати
прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної
мови з найвищим балом.
12.3. Презентації дослідницьких пропозицій.
13. Конкурсна оцінка (КО) з вагою кожного вступного іспиту формується за
формулою:
КО = 0,4*ВІ_1 + 0,4*ВІ_2 +0,2*ВІ_3, де:
ВІ_1 – результат вступного іспиту зі спеціальності (за 100 бальною
шкалою);
• ВІ_2 – результат вступного іспиту з іноземної мови (за 100 бальною
шкалою) або бали сертифіката міжнародного зразка з іноземної мови за
професійним спрямуванням, що підтверджує рівень В2 (замість вступного
іспиту з іноземної мови);
• ВІ_3 – оцінка презентації дослідницьких пропозицій (за 100 бальною
шкалою).
•

14. Вступні випробування до аспірантури проводяться предметними комісіями.
15. У разі одержання однакової кількості балів переважне право при зарахуванні
до аспірантури матимуть вступники:
направлені Міністерством освіти і науки України для підготовки кадрів
вищої кваліфікації через аспірантуру університету для інших вищих
навчальних закладів країни;
• які успішно закінчили магістратуру, отримавши диплом магістра з
відзнакою;
• мають спортивний розряд ЗМС, МСМК;
• мають диплом переможця та призера конкурсу наукових студентських
робіт МОН України зі спеціальності; мають диплом переможця та призера
всеукраїнської студентської олімпіади МОН України зі спеціальності;
• рекомендовані до вступу в аспірантуру ДЕК вищого навчального
закладу (за наявності);
• мають наукові публікації у виданнях, які входять до міжнародних
наукометричних баз (Scopus, Web of Science, Index Copernicus та ін.),
мають наукові публікації у спеціалізованих вітчизняних фахових
виданнях;
• брали участь у наукових міжнародних
конференціях (за умови
опублікування матеріалів конференції); брали участь у наукових
всеукраїнських конференціях
(за умови опублікування матеріалів
конференції).
•

16. Вступники до аспірантури, які не пройшли за конкурсом, мають право на
зарахування за контрактом понад план державного замовлення.
17. Термін навчання в аспірантурі не перевищує 4 роки.
18. Початок навчання в аспірантурі − з 1 жовтня 2018 р.
19. Зарахування вступників з числа іноземців на навчання за кошти фізичних
та/або юридичних осіб в аспірантурі Університету здійснюється упродовж
року.

ІІ. Правила прийому до докторантури Національного університету
фізичного виховання і спорту України у 2018 році
1. Підготовка здобувачів ступеня доктора наук у докторантурі Національного
університету фізичного виховання і спорту України (далі − Університет)
здійснюється за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт.
2. До докторантури Університету приймаються особи, які мають ступінь
доктора філософії, наукові здобутки та опубліковані праці зі спеціальності
(зокрема публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих в
наукометричних базах) і які мають наукові результати, що потребують
завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової
доповіді за сукупністю статей.
3. Підготовка в докторантурі Університету здійснюється за рахунок:
3.1. Видатків Державного бюджету України (державне замовлення).
3.2. Коштів фізичних та/або юридичних осіб (на умовах договору, зокрема за
кошти грантів, які отримав Університет на проведення наукових
досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти
ступеня доктора наук).
4. Вступники до докторантури подають на ім’я ректора університету такі
документи (у швидкозшивачі з 2 конвертами зі зворотною домашньою
адресою):
4.1. Заяву.
4.2. Письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену
доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим
працівником Університету, із згодою бути науковим консультантом в разі
його вступу до докторантури.
4.3. Розгорнуту пропозицію, в якій міститься план дослідницької роботи та
інформація про обсяг наукової роботи.
4.4. Список опублікованих наукових праць і винаходів та підтвердження
щодо індексування відповідних видань у наукометричній базі даних та
внесення видання до переліку наукових фахових видань України.
4.5. Особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в
якій працює вступник до докторантури.
4.6. Копію диплому доктора філософії або кандидата наук.
4.7. Копію трудової книжки, завірену за місцем праці.
4.8. Копію диплома про здобуття вищої освіти та додатка до нього.
4.9. Ксерокопію паспорта.
4.10. Ксерокопію ідентифікаційного коду.
4.11. Заяву про надання згоди на збір та обробку персональних даних.

5. Заяви про прийом до докторантури з усіма зазначеними вище документами
подаються з 11 до 29 червня 2018 р. та з 23 до 30 серпня 2018 р. щодня, крім
суботи та неділі, з 9:00 до 17:00.
6. Вчена рада Університету в місячний строк розглядає висновки кафедри щодо
кожного вступника і приймає рішення про його зарахування до докторантури.
7. Термін навчання в докторантурі − 2 роки.
8. Початок навчання в докторантурі − з 1 листопада 2018 р.
9. Зарахування вступників з числа іноземців на навчання за кошти фізичних
та/або юридичних осіб в докторантурі Університету здійснюється упродовж
року.

