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Про організацію прийому у рамках 
додаткового набору до аспірантури 
університету на 2021/2022 н. р.

Згідно з п. 19 «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня 
доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових 
установах)», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №261 
від 23 березня 2016 року та «Правилами прийому до аспірантури на 
2020/2021 н. р.», затвердженими наказом Президента Університету «Україна» 
№ 234 від 25 грудня 2020 p., наказом № 158 від 02 серпня 2021 року «Про 
організацію основного прийому до аспірантури університету на 2021/2022 н. 
р.» та з метою проведення вступних іспитів у рамках додаткового прийому до 
аспірантури університету на 2021/2022 н. р.

НАКАЗУЮ:

1. Для організації додаткового прийому до аспірантури 
університету на 2021/2022 н. р. створити приймальну комісію у складі:

Голова комісії: Таланчук Г1. М., д. т. н., професор, Президент 
Університету.

Заступник голови: Давиденко Г. В., д. пед. н., професор, проректор з 
наукової та міжнародної діяльності.

Члени комісії: Терещенко A. JL, к. ю. н., доцент, директор Інституту 
права та суспільних відносин;

Нестеренко С. С., к. е. н, доцент, директор Інституту економіки та 
менеджменту;

Самарай В. П., к. т. н., доцент, директор Інституту комп’ютерних 
технологій;

Адирхаєв С. Г., д. пед. н., професор, директор Інституту соціальних 
технологій;

Сердюк Л. 3., д. псих, н., професор, професор кафедри психології, 
Інституту соціальних технологій;

Барна Н. В., д. філос. н., професор, директор Інституту філології та 
масових комунікацій;

Кнодель Л. В., д. пед. н., професор кафедри української мови і літератури, 
іноземних мов та перекладу Інституту філології та масових комунікацій;

Кіслов Д. В., д. н. з дерле упр., доцент, завідувач кафедри міжнародних 
відносин та політичного консалтингу Інституту права та суспільних відносин



Секретар комісії: Дабіжа В. В., завідувач відділу аспірантури та 
докторантури, к. н. з держ. упр., доцент кафедри міжнародних відносин та 
політичного консалтингу Інституту права та суспільних відносин.

2. Встановити термін прийому документів до аспірантури 
університету з 15 лютого 2022 по 22 лютого 2022 року.

3. Директорам Інститутів: права та суспільних відносин 
Терещенку A. JL; комп’ютерних технологій Самараю В. П.; соціальних 
технологій Адирхаєву С. Г.; економіки та менеджменту Нестеренко С. С.; 
філології та масових комунікацій Барна Н. В.; завідувачу кафедри психології 
Османовій А. М.; завідувачу кафедри міжнародних відносин та політичного 
консалтингу Кіс лову Д. В.:

3.1. Організувати прийом до аспірантури в межах наукових 
спеціальностей аспірантури університету.

3.2. З метою якісного відбору претендентів для вступу до аспірантури 
створити на кафедрах комісії під головуванням завідувачів кафедр із числа 
провідних вчених та передбачуваних наукових керівників аспірантів для 
проведення співбесід із вступниками та допуску їх до вступних іспитів.

3.3. Результати співбесід, оформлені у вигляді протоколів персонально 
для кожного вступника, подати до аспірантури та докторантури.

4. Вступні іспити до аспірантури провести з 24 лютого до 03 бересня 
2022 р. (Додаток 1).

5. Зарахування до аспірантури провести згідно з рішенням
Приймальної комісії аспірантури та після укладання угод про підготовку
аспірантів і відшкодування вартості навчання в аспірантурі протягом 10 днів із 
дня прийняття Приймальною комісією рішення про зарахування до
аспірантури.

6. Начальнику центру внутрішнього аудиту Лопоносовій Н. П. 
укласти угоди про підготовку аспірантів протягом 10 днів із дня прийняття 
Приймальною комісією рішення про зарахування до аспірантури.

7. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з наукової 
та міжнародної діяльності Ганну Давиденко.

Проректор з освітньої діяльності Начальник центру внутрішнього

Президент Петро ТАЛАНЧУК

Начальник управління наукової Проректор з наукової та
та міжнародної діяльності міжнародебї діяльності

аудиту

Оксана КОЛЯДА


