
ВИТЯГ  

З ДОДАТКУ № 2 ДО ПРАВИЛ ПРИЙОМУ ДО  

ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ МИСТЕЦТВ 

ІМЕНІ І.П. КОТЛЯРЕВСЬКОГО В 2022 РОЦІ 

ПРАВИЛА 

прийому на навчання до докторантури 

в Харківському національному університеті мистецтв  

імені І.П. Котляревського у 2022 році 

 

ВИМОГИ ДО РІВНЯ ОСВІТИ ВСТУПНИКІВ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ 

СТУПЕНЮ ДОКТОРА НАУК 

 

І 

Для здобуття ступеня доктора наук до докторантури на конкурсній 

основі приймаються особи, які мають науковий ступінь доктора філософії 

(кандидата наук), опубліковані праці з обраної спеціальності як у 

вітчизняних фахових виданнях, так і в закордонних реферованих журналах, 

індексованих в наукометричних базах, та наукові здобутки, що потребують 

завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової 

доповіді за сукупністю статей.  

Нормативний строк підготовки доктора наук – 2 роки. 

Підготовка громадян України в докторантурі ХНУМ імені 

І.П. Котляревського здійснюється за рахунок коштів юридичних чи фізичних 

осіб (на умовах контракту). 

Підготовка іноземців та осіб без громадянства в докторантурі ХНУМ 

імені І.П. Котляревського здійснюється:  

― на підставі міжнародних договорів України та/або міжнародних програм 

― обміну чи мобільності;  

― на підставі договорів, укладених між вищими навчальними закладами 

(науковими установами) України та вищими навчальними закладами 

(науковими установами) інших країн, щодо обміну вченими чи 

академічної мобільності;  

― за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту).  

 

 

 



ІІ  

Строки прийому заяв і документів та зарахування до докторантури 

1. Прийом заяв і документів та зарахування до докторантури проводяться з 

01.09.2022 р. по 08.09.2022 р.  

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України No1541 від 25 

листопада 2013 року «Деякі питання організації набору та навчання 

(стажування) іноземців та осіб без громадянства» прийом заяв і документів 

від іноземних громадян, проведення співбесід та зарахування на навчання до 

аспірантури денної форми здійснюється упродовж навчального року.  

 

ІІІ  

Порядок прийому заяв і документів 

1. Вступники до докторантури подають такі документи:  

Перший етап: Для вступу до докторантури вступник не менше ніж за два 

місяці до вступу подає до випускових кафедр розгорнуту пропозицію, в якій 

міститься план 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 

випускові кафедри заслуховують їх наукові доповіді і шляхом голосування 

визначає можливість зарахування кожного вступника до докторантури та 

подає висновки на розгляд Вченої ради Університету.  

Другий етап: Після розгляду поданих заяв (на першому етапі) за рішенням 

Приймальної комісії про відкриття набору на кафедри вступники додають на 

електрону пошту відділу аспірантури, асистентури-стажування, 

докторантури num.kharkiv.aspirantura@ukr.net скани таких документів: 

― заяви на ім’я ректора Університету; 

― листа-рекомендації від установ, підпорядкованих Міністерству культури 

та інформаційної політики України;  

― письмової характеристики наукової діяльності вступника, складену 

доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим 

працівником Університету, зі згодою бути науковим консультантом у 

разі зарахування вступника до докторантури;  

― особового листка з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в 

якій вступник до докторантури працює;  

― кольорову фотокартку розміром 3 х 4 см;  

― диплому про закінчення вищого навчального закладу та додатку;  

― диплома про присудження наукового ступеня доктора філософії 

(кандидата наук);  
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― атестата про присвоєння вченого звання доцента (професора, старшого 

дослідника, старшого наукового співробітника) (за наявності);  

― трудової книжки;  

― довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;  

― документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого 

Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та 

документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують 

особу чи її спеціальний статус»;  

― військово-облікового документу (для військовозобов’язаних – 

військовий квіток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, а 

для призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць); 

― згоди на збір та обробку персональних даних; 

― план-проспект дисертації;  

― список опублікованих наукових праць (за встановленим з разком з 

визначенням фахових видань за спеціальністю передбачуваної 

дисертації).  

В темі листа треба вказати: прізвище та ім’я вступника, документи 

для вступу до докторантури.  

Після рекомендацій до зарахування вступники до докторантури до 

приймальної комісії надають копії паперових документів, серед яких 

надається нотаріально засвідчена копія диплому про закінчення закладу 

вищої освіти та додатку до нього, диплома про присудження наукового 

ступеня доктора філософії (кандидата наук), атестата про присвоєння вченого 

звання доцента (професора, старшого дослідника, старшого наукового 

співробітника) (за наявності) та 4 кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см. 

2. Особи, які для вступу до докторантури подають засвідчену в 

установленому порядку копію та переклад українською мовою документа 

про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), 

допускаються до вступних випробувань нарівні з іншими особами. Під час 

прийняття на навчання таких осіб обов’язковою є процедура визнання і 

встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до 

наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 

«Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за 

№ 614/27059. 

 

 


