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Правила прийому на ступінь доктора філософії (Phd) до Державного 

вищого навчального закладу ―Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника‖ у 2021 році розроблені Приймальною комісією 

Державного вищого навчального закладу ―Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника‖ (далі – Правила прийому до 

аспірантури, Приймальна комісія, Університет) відповідно до Умов 

прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році, затверджених 

наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2021 року № 1274 

та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 09 грудня 2021 року за 

№ 1225/35508 (далі – Умови) і є обов’язковими до виконання. 

І. Загальні положення 

1.1. Аспірантура і докторантура є формами підготовки науково-

педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації. 

1.2. Підготовка докторів філософії за освітньо-науковими програмами 

передбачає дві форми навчання за очною (денною, вечірньою) або заочною 

формою навчання. Нормативний строк підготовки доктора філософії в 

аспірантурі (ад’юнктурі) становить чотири роки. 

1.3. Підготовка докторів наук здійснюється у докторантурі 

Університету за очною (денною) формою навчання. Нормативний строк 

підготовки доктора наук у докторантурі становить два роки. 

1.4. Підготовка в аспірантурі і докторантурі здійснюється: 

за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів – за державним 

замовленням, за кошти державного бюджету; 

за рахунок цільових пільгових державних кредитів; 

за ваучерами; 

за кошти фізичних та юридичних осіб (на умовах контракту, зокрема 

за кошти грантів, які отримав Університет на проведення наукових 

досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти 

ступеня доктора філософії або доктора наук); 

іноземців та осіб без громадянства на підставі  міжнародних договорів 

України, загальнодержавних програм,  договорів, укладених вищими 

навчальними закладами, науковими установами з юридичними та 

фізичними особами. 

1.5. Усі особи, які навчаються в аспірантурі та докторантурі 

Університету, мають рівні права та обов’язки. 

1.6. Прийом на ступінь доктора філософії (Phd) до Університету 

здійснюється на конкурсній основі незалежно від джерел фінансування 

навчання. 
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1.7. Прийом на ступінь доктора наук до Університету здійснюється на 

конкурсній основі незалежно від джерел фінансування навчання. 

1.8. Для вступників, які потребують поселення у гуртожиток, надання 

місць гарантовано. Умови проживання відповідають санітарно- гігієнічним 

нормам. Місця у гуртожитку вступникам надаються на підставі поданої 

заяви у Приймальну комісію. 

ІІ. Організація прийому на ступінь доктора філософії (Phd) та доктора 
наук Університету 

2.1. Організацію прийому вступників на ступінь доктора філософії 

(Phd) та доктора наук в Університеті здійснює Приймальна комісія, склад 

якої затверджується наказом ректора Університету, який є її головою. 

Приймальна комісія діє згідно з Положенням про приймальну комісію 

ДВНЗ ―Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника‖, затвердженим вченою радою Університету. 

2.2. Ректор забезпечує дотримання законодавства України, в тому 

числі цих 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 ректора Університету. 

2.4. Рішення Приймальної комісії стосовно розподілу обсягу 

державного замовлення для вступників у межах ліцензійного обсягу за 

факультетами, спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, 

напрямами підготовки), нозологіями, профілями, мовами тощо щодо 

кожної спеціальності повинно бути прийняте не пізніше трьох календарних 

днів після доведення Університету обсягів державного замовлення. 

2.5. Усі питання, пов’язані з прийомом до Університету, вирішуються 

Приймальною комісією на її засіданнях. Рішення Приймальної комісії 

оприлюднюються на інформаційних стендах Приймальної комісії і 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 приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-

кваліфікаційний рівень спеціаліста). 

3.2. На навчання для здобуття ступеня доктора наук до Університету 

приймаються особи, які здобули ступінь доктора філософії або кандидата 

наук. 
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IV. Порядок роботи Приймальної комісії 

 Графік роботи Приймальної комісії (відбіркових комісій): 

 понеділок-п’ятниця — 9.00-17.00, перерва — 13.00-14.00; 

(з 03.02.2021 до 28.02.2021; з 03.08.2021 

до 31.08.2021; з 05.10.2021 до 

26.10.2021, з 01.02.2022 до 28.02.2022) 

 субота, неділя  — вихідний. 

V. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору  
та зарахування на навчання 

5.1. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та 

зарахування на навчання визначаються цими Правилами прийому до 

аспірантури з дотриманням вимог пунктів 5.3 – 5.5 цього розділу. 

5.2. Кожного календарного року ДВНЗ ―Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника‖ оголошує прийом на 

навчання для здобуття ступеня доктора філософії (Phd) та доктора наук 

розміщуючи на офіційному сайті Університету відповідне оголошення. 

5.3. Прийом заяв та документів у паперовій формі для здобуття 

ступеня доктора філософії (Phd) розпочинається: о 9.00 годині 09 березня 

2021 року — перший етап; о 9.00 годині 03 липня 2021 року — другий 

етап; о 9.00 годині 05 жовтня 2021 року — третій етап; о 9.00 годині 

01 лютого 2022 року — четвертий етап. 

5.4. Прийом заяв та документів у паперовій формі для здобуття 

ступеня доктора наук розпочинається: о 9.00 годині 03 липня 2021 року — 

перший етап; о 9.00 годині 05 жовтня 2021 року —другий етап. 

5.5. Прийом іноземців на ступінь доктора філософії (Phd) та доктора 

наук здійснюється впродовж календарного року. 

5.6. Вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на 

навчання вступників проводиться в такі строки: 

Доктор філософії 

Перший етап (за кошти фізичних або юридичних осіб): 

Етапи вступної кампанії 

Навчання з 

відривом від 

виробництва 

Навчання без відриву 

від виробництва 

(заочна форма 

навчання) 

Прийом заяв та документів 
розпочинається: 

09 березня 2021 року о 9.00 

закінчується: о 17.00 год. 21 березня 2021 р. 

Фахові вступні 
випробування проводяться: 

з 22  березня до 28 березня 2021 р. 

22.03 – додаткове вступне випробування, 
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23.03, 24.03 – іноземна мова, 

26.03 – фахове вступне випробування 

Терміни оприлюднення 
рейтингових списків 

вступників 

не пізніше 17.00 год. 28  березня  2021 р. 

Виконання вступниками 
вимог до зарахування, які 
отримали рекомендації: 

не пізніше 17.00 год. 29  березня  2021 р. 

Терміни зарахування 
вступників 

за кошти фізичних та юридичних осіб (за 

умови виконання державного замовлення 

відповідної спеціальності) 

не пізніше 30  березня 2021 р. 

Другий етап: 

Етапи вступної кампанії 
Навчання з 

відривом від 

виробництва 

Навчання без відриву 

від виробництва 

(заочна форма 

навчання) 

Прийом заяв та документів 
розпочинається: 

02 серпня 2021 року о 9.00 год. 

закінчується: о 17.00 год. 16 серпня 2021 р. 

Фахові вступні випробування 
проводяться: 

18-23.07.2021 – вступні випробування 
18.07 – додаткове вступне випробування 

19.07, 20.07 – іноземна мова 
23.07 – фахове вступне випробування 

Терміни оприлюднення 
рейтингових списків вступників 

24 серпня 2021 р. 

Виконання вступниками вимог до 
зарахування, які отримали 

рекомендації: 
о 17 год. 26 серпня 2021 р. 

Терміни зарахування вступників 

за державним замовленням  не пізніше  

27 серпня 2021 р. 

не пізніше 31 серпня 2021 р. 
за кошти фізичних та юридичних осіб (за 
умови виконання державного замовлення 

відповідної спеціальності) 

Третій етап: 

Етапи вступної кампанії 
Навчання з 

відривом від 

виробництва 

Навчання без відриву 

від виробництва 

(заочна форма 

навчання) 

Прийом заяв та документів 
розпочинається: 

05 жовтня 2021 року о 9.00 год. 

закінчується: о 17.00 год. 16 жовтня 2021 р. 
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Фахові вступні випробування 
проводяться: 

18-22.10.2021 – вступні випробування 
18.10 –  додаткове вступне випробування 

20.10 – іноземна мова 
22.10 – фахове вступне випробування 

Терміни оприлюднення 
рейтингових списків вступників 

25 жовтня 2021 р. 

Виконання вступниками вимог до 
зарахування, які отримали 

рекомендації: 

о 17.00 год  29 жовтня 2021 р. 

Терміни зарахування вступників 

не пізніше 31 жовтня 2021 р. 
(за державним замовленням) 

не пізніше 31 жовтня 2021 р. 
за кошти фізичних та юридичних осіб (за 
умови виконання державного замовлення 

відповідної спеціальності 

 

Четвертий етап (за кошти фізичних або юридичних осіб): 

 

  

Етапи вступної кампанії 

Навчання з 

відривом від 

виробництва 

Навчання без відриву 

від виробництва 

(заочна форма 

навчання) 

Прийом заяв та документів 

розпочинається: 
01 лютого 2022 р. 

закінчується: о 17.00 год. 18 лютого 2022 р. 

Фахові вступні випробування 

проводяться: 

з 21  лютого до 25   лютого   2022 р. 

21.02–  додаткове вступне випробування 

23.02 – іноземна мова 

25.02 – фахове вступне випробування 

Терміни оприлюднення 

рейтингових списків вступників 
не пізніше 17.00 год. 26  лютого  2022 р. 

Виконання вступниками вимог 

до зарахування, які отримали 

рекомендації: 

до 18 год. 27 лютого 2022 р. 

Терміни зарахування вступників 

не пізніше 28  лютого 2022 р. 

за кошти фізичних та юридичних осіб (за 

умови виконання державного замовлення 

відповідної спеціальності) 
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Доктор наук 

Перший етап: 

Етапи вступної кампанії Навчання денна форма 

Прийом документів 05 липня 2021 року о 9.00 год. 

Закінчення прийому заяв і 

документів 
о 17.00 год. 20 липня 2021 р. 

Терміни оприлюднення 
рейтингових списків вступників 

26 липня 2021 р. 

Терміни зарахування вступників 

за державним замовленням 
не пізніше 31 липня 2021 р. 

за кошти фізичних та юридичних осіб (за 

умови виконання державного замовлення 
відповідної спеціальності) 

не пізніше 31 липня 2021 р. 

 

Другий етап: 

Етапи вступної кампанії Навчання денна форма 

Прийом документів 05 жовтня 2021 року о 9.00 год. 

Закінчення прийому заяв і 
документів 

о 17.00 год. 23 жовтня 2021 р. 

Терміни оприлюднення 
рейтингових списків вступників 

26 жовтня 2021 р. 

Терміни зарахування вступників 

за державним замовленням 
не пізніше 31 жовтня 2021 р. 

за кошти фізичних та юридичних осіб (за 
умови виконання державного замовлення 

відповідної спеціальності) 

не пізніше 31 жовтня 2021 р. 

 

VI. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному 
відборі при вступі до Університету для здобуття доктора філософії (Phd) 

6.1. Вступники при вступі для здобуття ступеня доктора філософії 

(Phd) подають на ім'я ректора Університету такі документи: 

особисту заяву встановленої форми на ім’я ректора; 

особистий листок обліку кадрів з автобіографією та фотокарткою 

(бланк завантажується з сайту Приймальної комісії); 

список опублікованих наукових праць і винаходів та їх копії (за 

наявності); 

копію і оригінал диплома спеціаліста або магістра з додатком (або 

нотаріально завірена копія); 
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копію і оригінал диплома бакалавра з додатком (або нотаріально 

завірена копія); 

посвідчення для осіб, які повністю або частково склали екзамени 

кандидатського мінімуму (за наявності); 

чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см, а також електронне 

фото шириною не менше 120 пікселів та висотою не менше 150 пікселів; 

рекомендацію або направлення (за наявності); 

копію паспорта; 

копію ідентифікаційного податкового номера; 

пластиковий швидкозшивач з 25 файлами. 

6.2. Вступники при вступі для здобуття ступеня доктора наук подають 

на ім'я ректора Університету такі документи: 

особисту заяву встановленої форми на ім’я ректора; 

особистий листок обліку кадрів з автобіографією та фотокарткою, 

завірений відділом кадрів (бланк завантажується з сайту Приймальної 

комісії); 

копію трудової книжки (засвідченої відділом кадрів за основним 

місцем роботи, засвідчену печаткою установи); 

список опублікованих наукових праць і винаходів та їх копії; 

чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см, а також електронне 

фото шириною не менше 120 пікселів та висотою не менше 150 пікселів; 

розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора 

наук; 

копію диплома доктора філософії (Phd) або кандидата наук; 

автореферат захищеної кандидатської дисертації; 

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; 

рекомендацію до докторантури із зазначенням номера протоколу та 

дати засідання кафедри, відділу, лабораторії чи іншого структурного 

підрозділу Університету, що розглядав план дослідницької роботи та/або 

інформацію про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки 

результатів проведених досліджень до захисту; 

довідку з попереднього місця роботи про доходи із зазначенням 

середньої заробітної плати; 
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типову угоду; 

копію паспорта; 

копію ідентифікаційного податкового номера; 

пластиковий швидкозшивач з 25 файлами. 

6.3. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною 

(відбірковою) комісією Університету або в установленому законодавством 

порядку. Копії документу, що посвідчує особу та громадянство, військового 

квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії 

документів без пред'явлення оригіналів не приймаються. 

6.4. Після подання документів Приймальна комісія приймає рішення 

про допуск вступників до складання вступних іспитів для здобуття ступеня 

доктора філософії (Phd). 

VII. Організація і проведення конкурсу 

7.1. Приймальна комісія Університету допускає до участі у 

конкурсному відборі для вступу на ступінь доктора філософії (Phd) 

вступників на основі повної вищої освіти (диплом магістра або освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста). 

7.2. Для конкурсного відбору осіб, які вступають до Університету для 

здобуття ступеня доктора філософії, зараховуються бали за два вступних 

іспити. 

7.3. Для конкурсного відбору осіб, які вступають до Університету для 

здобуття доктора філософії (Phd), конкурсний бал обчислюється як сума 

результату за два вступні іспити. 

7.4. Для конкурсного відбору осіб, які вступають до Університету для 

здобуття ступеня доктора філософії, конкурсний бал розраховується за 

формулою: 

Конкурсний бал (КБ) = К1 * П1 + К2 * П2, 

де П1 – оцінка за вступний іспит зі спеціальності, П2 – оцінка за вступний 

іспит з іноземної мови, К1 – невід’ємний ваговий коефіцієнт рівний 0.7, 

К2 – невід’ємний ваговий коефіцієнт рівний 0.3. 

Вступні іспити відбуваються у письмово-усній формі. Вступні іспити 

оцінюються за 10-бальною шкалою. Вступник допускається до участі у 

конкурсному відборі, якщо кількість балів з вступного випробування 

складає не менше 5 за 10-бальною шкалою. У випадку, коли в якості 

результату вступного випробування зараховується оцінка за екзамен 

кандидатського мінімуму виставлена за 5-бальною шкалою, то вона 

враховується таким чином: "3" відповідає "6", "4" відповідає "8", "5" 

відповідає "10". 
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Особи, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань 

(спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), 

складають додаткові вступні випробування. Результат додаткового 

вступного іспиту, при вступі вступника до Університету для здобуття 

ступеня доктора філософії (Phd) з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, 

яка зазначена в його дипломі магістра (спеціаліста), оцінюється як 

―достатньо/недостатньо‖. Вступник, який отримав на додатковому 

вступному іспиті оцінку ―недостатньо‖, що становить менше 5 балів за 10-

бальною шкалою, не допускається до участі у конкурсному відборі. В 

іншому випадку вступник допускається до конкурсу, але отриманий бал за 

додатковий вступний іспит не враховується у загальному конкурсному балі 

(ваговий коефіцієнт дорівнює нулю). 

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 В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти 

або аналогічного рівня); французької мови – дійсним сертифікатом тесту 

DELF або DALF (не нижче рівня В2 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. 

7.5. Результати вступних випробувань на ступінь доктора філософії 

(Phd) дійсні для вступу до Університету протягом одного календарного 

року. 

7.6. Вступники, які на час вступу для здобуття доктора філософії (Phd) 

склали всі або декілька кандидатських іспитів, звільняються від 

відповідних вступних іспитів, в якості яких їм зараховуються оцінки 

кандидатських іспитів. 

7.7. Зарахування іноземців на навчання на відповідному рівні вищої 

освіти здійснюється за результатами вступних випробувань з визначених 

предметів та мови навчання та на підставі академічних прав на 

продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень 

освіти в країні його походження, та врахування балів успішності, що дають 

право на продовження навчання на наступному рівні вищої освіти 

відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий 

рівень освіти. 

7.8. Для вступу до докторантури вступник не менше ніж за два місяці 

до вступу подає кафедрі, відділу, лабораторії чи іншому структурному 

підрозділу Університету розгорнуту пропозицію, в якій міститься план 
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дослідницької роботи та/або інформація про обсяг наукової роботи, 

необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту. 

Протягом місяця з дня надходження документів від усіх вступників 

відповідний структурний підрозділ заслуховує їх наукові доповіді і шляхом 

голосування визначає можливість зарахування кожного вступника до 

докторантури та подає висновки на розгляд вченої ради Університету. 

VIII. Проведення вступних іспитів 
8.1. Для проведення вступних іспитів при вступі на ступінь доктора 

філософії (Phd) формуються предметні комісії, що складаються, як правило, 

з трьох осіб. До складу комісій включаються доктори та кандидати наук. До 

складу предметної комісії з іноземної мови можуть включатися також 

доценти та висококваліфіковані викладачі, які не мають наукового ступеня і 

вченого звання. 

8.2. Вступні іспити відбуваються у письмово-усній формі. Вступнику, 

що вступає до Університету для здобуття ступеня доктора філософії (Phd) 

для підготовки на екзамені виділяється одна академічна година. 

8.3. Результати вступних іспитів оголошуються вступникам відразу 

після складання іспиту. 

8.4. Програми вступних випробувань для вступу до Університету для 

здобуття ступеня доктора філософії розробляються і затверджуються 

Університетом не пізніше ніж за місяць до початку прийому документів. 

8.5. Програми вступних випробувань оприлюднюються на веб-сайті 

Університету.Порядок проведення та критерії оцінювання вступних 

випробувань регулюється Положенням про організацію вступних 

випробувань у ДВНЗ ―Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника‖. 

8.6. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні 

випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було 

оцінено балами нижче встановленого цими Правилами прийому до 

аспірантури 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. 

8.7. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені 

Університетом, розглядає апеляційна комісія Університету, що діє 

відповідно до Положення про апеляційну комісію ДВНЗ ―Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника‖. Її склад та порядок 

роботи затверджуються наказом ректора. 

8.8. Мінімальна величина конкурсного бала, який повинен набрати 

вступник за результатами складання двох іспитів становить 10 балів. 
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ІX. Право на першочергове зарахування 

9.1. Право на першочергове зарахування до Університету мають:  

особи, які рекомендовані до вступу для здобуття доктора філософії 

(Phd) вченою радою Університету; 

особи, які мають публікації за обраною спеціальністю; 

особи, які склали всі або декілька кандидатських іспитів; 

особи, які мають вищий середній бал з фахових предметів у додатку 

до документу про освіту. 

9.2. Право першочергового зарахування надається за послідовністю, 

визначеною в пункті 9.1 цього розділу. 

X. Формування та оприлюднення рейтингового  
списку вступників 

10.1. Рейтинговий список вступників, формується за конкурсним 

балом від більшого до меншого з урахуванням права на першочергове 

зарахування при однаковому конкурсному балі відповідно до п.9.1 розділу 

IX. 

10.2. У рейтинговому списку вступників зазначаються: 

прізвище, ім'я та по батькові вступника; 

конкурсний бал вступника; 

наявність права на першочергове зарахування; 

10.3. У списку вступників, рекомендованих до зарахування, 

зазначаються такі самі дані, що і в рейтинговому списку вступників. 

XІ. Надання рекомендацій для зарахування 

11.1. Рішення про рекомендування до зарахування вступників на 

місця, за кошти державного бюджету та кошти фізичних і юридичних осіб, 

Приймальна комісія приймає у строк, визначений пунктом 5.6 розділу 

V цих Правил прийому до аспірантури, та згідно з порядком формування 

рейтингового списку, визначеного у розділі X цих Правил прийому до 

аспірантури, що впорядковується відповідно до конкурсного бала 

вступника ‒ від вищого до нижчого. 

11.2. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до 

зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах 

Приймальної комісії Університету. 

Рішення Приймальної комісії про рекомендування до зарахування 

також розміщується на веб-сайті Університету. 



13 

11.3. Рекомендованим до зарахування вступникам можуть 

надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв'язку. 

XII. Наказ про зарахування 

12.1. Накази про зарахування на навчання для здобуття ступеня 

доктора філософії (Phd) видаються ректором Університету на підставі 

рішення Приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з 

додатками до них оприлюднюються на інформаційному стенді 

приймальної комісії і веб-сайті Університету у вигляді списку зарахованих 

у строки, встановлені в розділі V цих Правил прийому до аспірантури. 

12.2. Рішення Приймальної комісії про зарахування вступника на 

ступінь доктора філософії (Phd) може бути скасоване Приймальною 

комісією у разі виявлення порушень законодавства з боку вступника, 

передбачених пунктом 13.6. розділу XІІІ цих Правил прийому до 

аспірантури. 

12.3. Кожному вступнику одночасно з його зарахуванням 

відповідним наказом ректора Університету призначається науковий 

керівник, як правило, доктор наук або за рішенням вченої ради, як виняток, 

кандидат наук. 

12.4. Вчена рада Університету в місячний строк але не пізніше 

31 серпня 2021 року ( І – етап) та 31 жовтня 2021 року ( ІІ – етап) розглядає 

висновки кафедри, відділу, лабораторії щодо кожного вступника до 

докторантури і приймає рішення про його зарахування до докторантури та 

відповідно до наданої характеристики наукової діяльності вступника 

призначає докторанту наукового консультанта з числа штатних науково-

педагогічних або наукових працівників Університету із ступенем доктора 

наук з відповідної спеціальності. Рішення вченої ради затверджується і 

оформляється наказом ректора. 

XІІІ. Забезпечення відкритості та прозорості при 
проведенні прийому до Університету для здобуття  

доктора філософії (Phd) 

13.1. На засіданні Приймальної комісії мають право бути присутніми 

представники засобів масової інформації не більше двох осіб від одного 

засобу. 

13.2. Процедура акредитації представників загальнонаціональних, 

регіональних та місцевих засобів масової інформації та незалежних 

журналістів при Приймальній комісії здійснюється через загальний відділ 

Університету. Право на акредитацію мають представники засобів масової 

інформації України, незалежні журналісти, а також іноземні кореспонденти 

та представники іноземних засобів масової інформації, акредитовані 

Міністерством іноземних справ України. 
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Заявка про акредитацію подається до загального відділу на ім’я голови 

Приймальної комісії Університету у письмовому вигляді на офіційному 

бланку засобу масової інформації за підписом керівника та засвідчується 

печаткою засобу масової інформації. 

У заявці вказується: 

повна назва засобу масової інформації, тираж, періодичність, 

територія розповсюдження (мовлення), поштова та електронна адреса 

редакції, номер телефону та факсу редакції; 

прізвище, ім’я, по батькові головного редактора; 

прізвище, ім’я, по батькові представників засобу масової інформації, 

акредитація яких запитується, та їх фах (журналіст, оператор тощо); 

номери контактних телефонів, електронні адреси осіб, акредитація 

яких запитується; 

вид акредитації (постійна, тимчасова). 

До заявки додається: 

фотокартка кожної особи, вказаної в заявці; 

копія документа, що підтверджує професійний фах заявника. 

Кожній акредитованій особі не пізніше, ніж за п’ять днів після 

подання документів для проходження акредитації, видається посвідчення – 

акредитаційна картка, в якій вказується прізвище, ім’я, по батькові, назва 

засобу масової інформації, посада. Акредитаційна картка дійсна тільки при 

наявності документа, що засвідчує особу. 

Акредитаційна картка надає право перебування представників засобів 

масової інформації в місцях проведення засідань Приймальної комісії. 

Кількість представників засобів масової інформації – не більше двох від 

кожного акредитованого засобу масової інформації. 

Акредитація припиняється у випадку порушення законів України, 

умов і загального режиму роботи Приймальної комісії, встановлення в 

судовому порядку фактів поширення недостовірної інформації, що завдала 

шкоду діловій репутації, честі і гідності фізичним і юридичним особам, 

власності, поширення інформації, що не відповідає дійсності, завершення 

строку тимчасової акредитації, порушення Статуту та Правил 

внутрішнього розпорядку Університету. 

13.3. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства 

освіти і науки України із заявою про надання їм права спостерігати за 

роботою Приймальної комісії. Громадські організації, яким таке право 

надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на 

засідання Приймальної комісії своїх спостерігачів. Приймальна комісія 
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зобов'язані створити належні умови для присутності громадських 

спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість 

ознайомлення до засідання з документами, що надаються членам 

Приймальної комісії. 

13.4. Університет зобов'язаний створити умови для ознайомлення 

вступників з ліцензією на провадження освітньої діяльності, сертифікатами 

про акредитацію відповідної спеціальності (напряму підготовки, освітньої 

програми). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг 

прийому за державним замовленням за кожною конкурсною пропозицією 

(спеціальністю, освітньою програмою, напрямом підготовки) та ступенем, 

у тому числі про кількість місць, що виділені для вступу за квотами, 

оприлюднюються на веб-сайті Університету не пізніше робочого дня, 

наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних 

відомостей. 

13.5. Голова Приймальної комісії, як правило, оголошує про 

засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих 

випадках – не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення 

разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється на 

офіційному веб-сайті Університету. 

13.6. Подання вступником недостовірних персональних даних, 

недостовірних відомостей про право на першочергове зарахування, про 

здобуту раніше освіту є підставою для скасування наказу про зарахування в 

частині, що стосується цього вступника. 

13.7. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, обсяг 

державного замовлення, вартість навчання за спеціальностями, хід подання 

заяв щодо вступу, рекомендування до зарахування та зарахування до 

Університету здійснюється інформаційними системами на підставі даних 

Єдиної бази (відповідно до укладених з власниками (розпорядниками) 

таких систем договорів). 

13.8. Не пізніше ніж за три дні до початку прийому документів на 

навчання для здобуття ступеня доктора філософії Університет зобов'язаний 

оприлюднити на власному веб-сайті та внести до Єдиної бази інформацію 

про граничний обсяг місць, що фінансуються за кошти державного 

бюджету. 
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Таблиця 1 

Перелік спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання 
Доктор філософії 

Галузь знань Спеціальність 

Ліцензований 

обсяг 

Нормативні 

терміни 

навчання 

Вартість одного року навчання*, грн. 

Код Назва Код Назва 
Денна Заочна 

Без переривання 

трудової діяльності 

(здобувач наукового 

ступеня, штатний 

працівник) 

Педагогічний факультет 

01 Освіта 011 
Освітні, педагогічні 

науки 
15 4 р. 

25000 18700 8200 
01 Освіта 014 

Середня освіта (за 

предметними 

спеціалізаціями) 

30 4 р. 

01 Освіта 015 

Професійна освіта (за 

предметними 

спеціалізаціями) 

10 4 р. 

Факультет фізичного виховання і спорту 

01 Освіта 017 
Фізична культура і 

спорт 
10 4 р. 

25000 18700 8200 

22 
Охорона 

здоров’я 
227 

Фізична терапія, 

ерготерапія 
10 4 р. 

Навчально-науковий Інститут мистецтв 

02 
Культура і 

мистецтво 
023 

Образотворче 

мистецтво, 

декоративне 

мистецтво, 

реставрація 

20 4 р. 

25000 18700 8200 

02 
Культура і 

мистецтво 
025 Музичне мистецтво 20 4 р. 
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03 
Гуманітарні 

науки 
034 Культурологія 20 4 р. 

Факультет історії, політології і міжнародних відносин 

03 
Гуманітарні 

науки 
032 Історія та археологія 30 4 р. 

25000 18700 8200 

05 

Соціальні та 

поведінкові 

науки 

052 Політологія 30 4 р. 

Факультет філології 

03 
Гуманітарні 

науки 
035 Філологія 25 4 р. 25000 18700 8200 

Економічний факультет 

05 

Соціальні та 

поведінкові 

науки 

051 Економіка 40 4 р. 25000 18700 8200 

Інститут післядипломної освіти і довузівської підготовки 

28 
Управління та 

адміністрування 
281 

Публічне управління 

та адміністрування 
5 4 р. 25000 18700 8200 

Філософський факультет 

03 
Гуманітарні 

науки 
033 Філософія 10 4 р. 

25000 18700 8200 

05 

Соціальні та 

поведінкові 

науки 

053 Психологія 20 4 р. 

Навчально-науковий Юридичний інститут 

08 Право 081 Право 25 4 р. 25000 18700 8200 

Факультет природничих наук 

09 Біологія 091 Біологія 8 4 р. 

25000 18700 8200 
10 

Природничі 

науки 
102 Хімія 5 4 р. 

13 
Механічна 

інженерія 
132 Матеріалознавство 5 4 р. 
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20 

Аграрні науки 

та продоволь-

ство 

205 Лісове господарство 4 4 р. 

20 

Аграрні науки 

та продоволь-

ство 

201 Агрономія 4 4 р. 

Фізико-технічний факультет 

10 
Природничі 

науки 
104 Фізика та астрономія 5 4 р. 

25000 18700 8200 10 
Природничі 

науки 
105 

Прикладна фізика та 

наноматеріали 
15 4 р. 

17 
Електроніка та 

телекомунікації 
171 Електроніка 5 4 р. 

Факультет математики та інформатики 

11 
Математика та 

статистика 
111 Математика 20 4 р. 25000 18700 8200 

* ‒ дані за результатами прийому у 2019 році 

 
Таблиця 2 

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний 
рівень спеціаліста, ступінь магістра, для здобуття ступеня доктора філософії 

 
Споріднені спеціальності Спеціальність 

Вступні випробування Курс 
Термін 

навчання 

Кількість місць 

Код Назва Код Назва очна (денна, 

вечірня) 

Заочна 

Педагогічний факультет 

011 Науки про освіту 011 
Освітні, педагогічні 

науки 

комплексний іспит з 

педагогіки;  іноземна мова 
1 4 р. 

10 5 

 Інші спеціальності 011 
Освітні, педагогічні 

науки 

комплексний іспит з 

педагогіки; загальні основи 

педагогіки;   іноземна мова 

1 4 р. 
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Споріднені спеціальності Спеціальність 

Вступні випробування Курс 
Термін 

навчання 

Кількість місць 

Код Назва Код Назва очна (денна, 

вечірня) 

Заочна 

014 

Середня освіта (за 

предметними 

спеціалізаціями) 

014 

Середня освіта (за 

предметними 

спеціалізаціями) 

теорія та методика навчання 

(українська мова); іноземна 

мова 

1 4 р. 

20 10 

 Інші спеціальності 014 

Середня освіта (за 

предметними 

спеціалізаціями) 

теорія та методика навчання 

(українська мова); теоретико-

методологічні засади 

лінгводидактики; іноземна 

мова 

1 4 р. 

015 

Професійна освіта 

(за предметними 

спеціалізаціями) 

015 

Професійна освіта (за 

предметними 

спеціалізаціями) 

педагогіка професійної освіти;  

іноземна мова 1 4 р. 

6 4 
 

Інші спеціальності 015 

Професійна освіта (за 

предметними 

спеціалізаціями) 

педагогіка професійної освіти; 

педагогіка і психологія 

загальна;  іноземна мова 

1 4 р. 

Факультет фізичного виховання і спорту 

017 
Фізична культура і 

спорт 
017 

Фізична культура і 

спорт 

теорія і методика фізичного 

виховання;  іноземна мова 
1 4 р. 

7 3 
 

Інші спеціальності 017 
Фізична культура і 

спорт 

теорія і методика фізичного 

виховання; методологія 

наукових досліджень у 

фізичній культурі;  іноземна 

мова 

1 4 р. 

227 
Фізична терапія, 

ерготерапія 
227 

Фізична терапія, 

ерготерапія 

фізична терапія, ерготерапія;  

іноземна мова 
1 4 р. 

6 4 

 Інші спеціальності 

227 
Фізична терапія, 

ерготерапія 

фізична терапія, ерготерапія; 

анатомо-фізіологічні основи 

функціонування людського 

організму в нормальних та 

патологічних умовах;  

іноземна мова 

1 4 р. 

Навчально-науковий Інститут мистецтв 
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Споріднені спеціальності Спеціальність 

Вступні випробування Курс 
Термін 

навчання 

Кількість місць 

Код Назва Код Назва очна (денна, 

вечірня) 

Заочна 

023 

Образотворче 

мистецтво, 

декоративне 

мистецтво, 

реставрація 

023 

Образотворче 

мистецтво, 

декоративне 

мистецтво, 

реставрація 

історія мистецтва;  іноземна 

мова 
1 4 р. 

14 6 
 

Інші спеціальності 023 

Образотворче 

мистецтво, 

декоративне 

мистецтво, 

реставрація 

історія мистецтва; художня 

культура;  іноземна мова 
1 4 р. 

025 
Музичне 

мистецтво 
025 Музичне мистецтво 

музичне мистецтво;  іноземна 

мова 
1 4 р. 

15 5 
 

Інші спеціальності 025 Музичне мистецтво 
музичне мистецтво; історія 

музики;  іноземна мова 
1 4 р. 

034 Культурологія 034 Культурологія 
теорія та історія культури;  

іноземна мова 
1 4 р. 

10 10  

Інші спеціальності 034 Культурологія 

теорія та історія культури; 

художня культура;  іноземна 

мова 

1 4 р. 

Факультет історії, політології і міжнародних відносин 

032 
Історія та 

археологія 
032 Історія та археологія 

комплексний екзамен з історії;  

іноземна мова 
1 4 р. 

20 10 

 Інші спеціальності 032 Історія та археологія 

комплексний екзамен з історії; 

археологія України;  іноземна 

мова 

1 4 р. 

052 Політологія 052 Політологія політологія;  іноземна мова 1 4 р. 

15 15 
 

Інші спеціальності 052 Політологія 

політологія; політичні 

інститути та процеси в 

Україні;  іноземна мова 

1 4 р. 

Факультет філології 

035 Філологія 035 Філологія філологія;  іноземна мова 1 4 р. 15 10 
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Споріднені спеціальності Спеціальність 

Вступні випробування Курс 
Термін 

навчання 

Кількість місць 

Код Назва Код Назва очна (денна, 

вечірня) 

Заочна 

 
Інші спеціальності 035 Філологія 

філологія; словесне 

мистецтво;  іноземна мова 
1 4 р. 

Економічний факультет 

051 Економіка 051 Економіка економіка;  іноземна мова 1 4 р. 

20 20  
Інші спеціальності 051 Економіка 

економіка; економічна теорія;  

іноземна мова 
1 4 р. 

Інститут післядипломної освіти і довузівської підготовки 

281 

Публічне 

управління та 

адміністрування 

281 
Публічне управління 

та адміністрування 

комплексний фаховий іспит; 

іноземна мова 1 4 р. 

3 2 
 

Інші спеціальності 281 
Публічне управління 

та адміністрування 

комплексний фаховий іспит; 

комплексний фаховий іспит 

(додатковий);  іноземна мова 

1 4 р. 

Філософський факультет 

033 Філософія 033 Філософія філософія;  іноземна мова 1 4 р. 

6 4 
 

Інші спеціальності 033 Філософія 

філософія; основи 

філософських знань;  іноземна 

мова 

1 4 р. 

05 Соціальні та 

поведінкові науки 
053 Психологія 

психологія; іноземна мова 
1 4 р. 15 5 

 
Інші спеціальності 053 Психологія 

психологія; основи психології; 

іноземна мова 
1 4 р. 15 5 

Навчально-науковий Юридичний інститут 

081 Право 081 Право 
комплексний екзамен з права; 

іноземна мова 
1 4 р. 15 10 

Факультет природничих наук 

091 Біологія 091 Біологія (біологія) 
комплексний іспит з біології; 

іноземна мова 
1 4 р. 

6 2 

091 Біологія 091 Біологія (біохімія) 
комплексний іспит з біохімії; 

іноземна мова 
1 4 р. 
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Споріднені спеціальності Спеціальність 

Вступні випробування Курс 
Термін 

навчання 

Кількість місць 

Код Назва Код Назва очна (денна, 

вечірня) 

Заочна 

 
Інші спеціальності 091 Біологія (біологія) 

комплексний іспит з біології; 

біологія;  іноземна мова 
1 4 р. 

 

Інші спеціальності 091 Біологія (біохімія) 

комплексний екзамен з 

біохімії; біоорганічна хімія; 

іноземна мова 

1 4 р. 

102 Хімія 102 Хімія 
комплексний екзамен з хімії;  

іноземна мова 
1 4 р. 

4 1 
 

Інші спеціальності 102 Хімія 
комплексний екзамен з хімії; 

хімія; іноземна мова 
1 4 р. 

132 Матеріалознавство 132 Матеріалознавство 
матеріалознавство; іноземна 

мова 
1 4 р. 

4 1  

Інші спеціальності 132 Матеріалознавство 

матеріалознавство; 

комплексний екзамен з хімії;  

іноземна мова 

1 4 р. 

205 
Лісове 

господарство 
205 Лісове господарство 

комплексний іспит з 

лісознавства і лісівництва; 

іноземна мова 

1 4 р. 

3 1 

 Інші спеціальності 205 Лісове господарство 

комплексний іспит з 

лісознавства і лісівництва; 

лісовідновлення і 

фітомеліорація; іноземна мова 

1 4 р. 

201 
Агрономія 201 Агрономія 

комплексний іспит з агрохімії і 

ґрунтознавства; іноземна мова 
1 4 р. 

3 1  

Інші спеціальності 201 Агрономія 

комплексний іспит з агрохімії і 

ґрунтознавства; загальне 

землеробство; іноземна мова 

1 4 р. 

Фізико-технічний факультет 

104 
Фізика та 

астрономія 
104 Фізика та астрономія 

фізика твердого тіла;  іноземна 

мова 
1 4 р. 4 1 
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Споріднені спеціальності Спеціальність 

Вступні випробування Курс 
Термін 

навчання 

Кількість місць 

Код Назва Код Назва очна (денна, 

вечірня) 

Заочна 

 
Інші спеціальності 104 Фізика та астрономія 

фізика твердого тіла; фізика;  

іноземна мова 
1 4 р. 

105 
Прикладна фізика 

та наноматеріали 
105 

Прикладна фізика та 

наноматеріали 

фізика і хімія поверхні;  

іноземна мова 
1 4 р. 

14 1 
 Інші спеціальності 

105 
Прикладна фізика та 

наноматеріали 

фізика і хімія поверхні; фізика;  

іноземна мова 
1 4 р. 

171 Електроніка 171 Електроніка електроніка;  іноземна мова 1 4 р. 

4 1  
Інші спеціальності 171 Електроніка 

електроніка (додатковий); 

електроніка;  іноземна мова 
1 4 р. 

Факультет математики та інформатики 

111 Математика 111 Математика математика;  іноземна мова 1 4 р. 

15 5 
 

Інші спеціальності 111 Математика 

математика; додаткові розділи 

математичного аналізу та 

алгебри і теорії чисел;  

іноземна мова 

1 4 р. 

 


