Додаток 7
до Правил прийому на навчання до ТОВ «Академія адвокатури України» в 2019 році

Затверджено
рішенням Вченої ради Академії адвокатури України
від 31 січня 2019 р., протокол № 6
ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО АСПІРАНТУРИ
АКАДЕМІЇ АДВОКАТУРИ УКРАЇНИ В 2019 РОЦІ
І. Загальні положення
Основною формою підготовки здобувачів ступеня доктора філософії на
третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти є аспірантура.
Науково-методичне забезпечення та організацію діяльності аспірантури
здійснює Вчена рада Академії адвокатури України.
Вступ до аспірантури здійснюється на конкурсній основі відповідно до
Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та
доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261, Умов
прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2019 році, затверджених
наказом Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2018 року № 1096 та
зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 21 грудня 2018 року за
№ 1456/32908, та затверджених вченою радою Академії адвокатури України
Правил прийому на навчання до ТОВ «Академія адвокатури України» в
2019 році, протокол № 6 від 31 січня 2019 р. Для здобуття ступеня доктора
філософії не допускається вступ поза конкурсом.
Провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-науковому) рівні
вищої освіти в Академії адвокатури України здійснюється на підставі рішення
Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України (протокол № 14/2 від
10 серпня 2016 року) та наказу Міністерства освіти і науки України від 11 серпня
2016 року № 966 «Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньонауковому рівні».
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Підготовка здобувачів вищої освіти в аспірантурі Академії адвокатури
України здійснюється за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах
контракту).
Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить
чотири роки.
Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії
здійснюється в аспірантурі Академії адвокатури України за очною (денною) або
заочною формою навчання.
Правила прийому до аспірантури Академії адвокатури України (далі 
Правила прийому) затверджуються вченою радою Академії адвокатури України
як додаток до Правил прийому до Академії адвокатури України та
оприлюднюються на веб-сайті Академії.
Затверджені правила прийому до аспірантури діють з 01 липня 2019 року
до 30 червня 2020 року.
II. Вимоги до рівня освіти вступників
На навчання для здобуття ступеня доктора філософії до Академії
адвокатури України приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньокваліфікаційний рівень спеціаліста).
III. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору
та зарахування на навчання
Прийом до аспірантури проводиться за конкурсом щорічно в терміни,
встановлені Академією адвокатури України:
 подання заяв про допуск до участі в конкурсі з 02 вересня по 31 жовтня
2019 р.
 ступні випробування  з 01листопада по 23 листопада 2019 р.
 конкурсне зарахування з 1 грудня 2019 р.
IV. Порядок прийому заяв та документів для участі
у конкурсному відборі до Академії адвокатури України
Вступники до аспірантури подають наступні документи:
 заява на ім’я ректора;
 4 фотокартки (3×4);
 особовий листок з обліку кадрів (видається за місцем роботи або
навчання вступника);
 автобіографія;
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 список опублікованих наукових праць з обраної ними наукової
спеціальності (за наявності). Вступники до аспірантури, які не мають
опублікованих наукових праць, подають науковий текст (доповідь, реферат,
дослідницька пропозиція, презентація, проект тощо) з обраної ними наукової
спеціальності;
 копія диплома про закінчення вищого навчального закладу із
зазначенням здобутої спеціальності спеціаліста або магістра та додаток до
диплома;
 копія 1, 2, 11-ї стор. паспорта;
 копія військового квитка або посвідчення про приписку  для
військовозобов’язаних;
 копія облікової картки платника податків (довідки про присвоєння
ідентифікаційного номера фізичної особи).
Крім того, вступники можуть подавати:
 рекомендацію вченої ради Академії адвокатури України (для осіб,
рекомендованих для вступу безпосередньо після закінчення Академії);
 рекомендаційний лист(и) (зокрема, від потенційного роботодавця
та/або вченого, зацікавленого у науковій співпраці з вступником у разі його
вступу до аспірантури Академії);
 інші докази спроможності абітурієнта проводити наукові дослідження
за обраною спеціальністю.
Документи подаються у папці.
Паспорт, диплом про вищу освіту подаються вступником особисто.
Особа, яка подає для вступу до аспірантури 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 Академії
адвокатури України рішення про визнання його диплома.
До вступних випробувань допускаються вступники, які вчасно подали всі
необхідні документи для вступу згідно з Правилами прийому до аспірантури
Академії адвокатури України. Приймальна комісія може відмовити вступнику у
допуску до проходження вступних випробувань до аспірантури виключно у
зв’язку з неподанням у встановлений термін всіх або окремих документів,
визначених Правилами прийому.
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V. Організація і проведення конкурсу
Вступні випробування до аспірантури Академії адвокатури України
складаються з:
презентації дослідницьких пропозицій чи досягнень (співбесіди), що
передбачає заслуховування та обговорення повідомлення вступника під час якої
вступником може бути представлено науковий текст (доповідь, реферат,
дослідницька пропозиція, презентація, проект, інші докази спроможності
вступника проводити наукові дослідження за обраною спеціальністю) та
вступних іспитів із спеціальності та з іноземної мови (англійська, німецька,
французька).
Магістрам, які закінчили магістерську підготовку в Академії адвокатури
України в установлений термін і вступають до аспірантури в рік закінчення
магістратури, в якості реферату із спеціальності може бути зарахована робота на
здобуття кваліфікації магістра (якщо тема магістерської роботи відповідає
обраній спеціальності).
За рішенням Приймальної комісії вступникам, які вступають до
аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх
дипломі магістра (спеціаліста), може бути призначене додаткове вступне
випробування за умови успішного проходження якого, вступник допускається до
вступного іспиту зі спеціальності та вступного іспиту з іноземної мови.
Додаткове вступне випробування оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів.
Вступний іспит із спеціальності складається в обсязі стандарту вищої
освіти магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) з відповідної
спеціальності.
Вступний іспит з іноземної мови (англійська, німецька, французька) в
обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної
освіти). Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним
сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing System або
сертифікатом Cambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2
Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня);
німецької мови – дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче рівня B2
Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня);
французької мови – дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче рівня
B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня),
звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час
визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до
результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом.
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Для конкурсного відбору осіб, які вступають до аспірантури для здобуття
ступеня доктора філософії, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання
балів отриманих на вступних іспитах помножених на вагові коефіцієнти. Для
зазначених осіб конкурсний бал обчислюється як сума результату вступного
випробування у формі презентації дослідницьких пропозицій чи досягнень
(співбесіди), що оцінюються за 100-бальною шкалою, вступного іспиту із
спеціальності, що оцінюються за 100-бальною шкалою, вступного іспиту з
іноземної мови, що оцінюються за 100-бальною шкалою.
Вага вступного випробування у формі співбесіди становить 40 відсотків
конкурсного бала (ваговий коефіцієнт 0,4).
Вага вступного іспиту із спеціальності, становить 40 відсотків конкурсного
бала (ваговий коефіцієнт 0,4).
Вага вступного іспиту з іноземної мови становить 20 відсотків конкурсного
бала (ваговий коефіцієнт 0,2).
Конкурсний бал обчислюється за формулою:
Bk = K1S1 + K2S2 + K3 S3,
де Bk – конкурсний бал, K – ваговий коефіцієнт (K1=0,4; K2=0,4; К3=0,2),
S1 – вступне випробування у формі співбесіди,
S2 – вступний іспит із спеціальності,
S3 – вступний іспит з іноземної мови.
Перескладання вступних випробувань не допускається.
Результати вступних випробувань до аспірантури Академії адвокатури
України дійсні протягом 12 місяців.
Для проведення прийому до аспірантури створюються предметні комісії.
Прийом вступних іспитів до аспірантури проводиться предметними
комісіями, як правило, у кількості 3–5 осіб, які призначаються ректором До
складу предметних комісій включаються доктори філософії та доктори наук, які
проводять наукові дослідження за відповідною спеціальністю та відповідають за
виконання відповідної освітньо-наукової програми. До предметних комісій
можуть також бути призначені потенційні наукові керівники вступників.
До складу предметної комісії з іноземної мови можуть включатися також
штатні співробітники Академії адвокатури України, які не мають наукового
ступеня і вченого звання, але вільно володіють відповідною іноземною мовою і
за рішенням Вченої ради можуть кваліфіковано оцінити рівень знання
відповідної мови вступником.
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Приймальна комісія приймає рішення щодо кожного вступника до
аспірантури на підставі результатів вступних випробувань. У разі одержання
однакових оцінок переважне право при зарахуванні до аспірантури мають
вступники, рекомендовані до вступу до аспірантури вченою радою Академії, які
успішно закінчили магістратуру, а також мають наукові праці за відповідною
науковою спеціальністю.
Про зарахування до аспірантури або про відмову в зарахуванні до
аспірантури вступнику повідомляється в триденний строк з дня прийняття
приймальною комісією відповідного рішення. Зарахування до аспірантури
проводиться до 1 грудня 2019 р.
Рішення приймальної комісії про зарахування до аспірантури
затверджується наказом ректора Академії, який оприлюднюється на веб-сайті
Академії.
Після прийняття Приймальною комісією рішення про рекомендування до
зарахування вступники до аспірантури зобов’язані виконати вимоги для
зарахування: подати особисто оригінали документа про здобутий ступінь
(освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього. Подані оригінали
документів зберігаються в Академії адвокатури України протягом усього
періоду навчання.
Договір про надання освітніх послуг між Академією адвокатури України
та фізичною (юридичною) особою укладається після видання наказу про
зарахування. У разі, якщо договір не буде укладено протягом двох тижнів з дати
видання наказу про зарахування, наказ про зарахування цієї особи скасовується.
Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.
Кожному аспіранту одночасно з його зарахуванням відповідним наказом
ректора Академії призначається науковий керівник – штатний науковий або
науково-педагогічний працівник з науковим ступенем.
Науковий керівник аспіранта здійснює наукове керівництво роботою над
дисертацією, надає консультації щодо змісту і методології наукових досліджень
аспіранта, контролює виконання індивідуального плану наукової роботи та
індивідуального навчального плану аспіранта і відповідає перед вченою радою
Академії за належне та своєчасне виконання обов’язків наукового керівника.

