
Додаток до Правил прийому до Національного технічного університету України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» у 2021 році для здобуття ступеня доктора наук. 

 
Додаток до Правил прийому до Національного технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» у 2021 році для здобуття ступеня доктора наук (далі- 
Додаток)  розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту», постанови Кабінету Міністрів 
України від 23 березня 2016 року №261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів 
вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових 
установах)» та  наказу Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2020 року №1274 «Про 
затвердження Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році», 

 
I.Загальні положення. 

1.1. Підготовка здобувачів ступеня доктора наук в КПІ ім. Ігоря Сікорського (далі- 
Університет) здійснюється в докторантурі за очною (денною) формою здобуття освіти та шляхом 
самостійної підготовки їхніх наукових досягнень до захисту. 

1.2. Підготовка осіб в докторантурі здійснюється: 
- за рахунок коштів державного бюджету (за державним замовленням); 

- за рахунок коштів фізичних та\або юридичних осіб (на умовах договору, зокрема за кошти 
грантів, які отримав заклад вищої освіти на проведення наукових досліджень). 
 

1.3. На науковому рівні вищої освіти підготовка докторів наук здійснюється без отримання 
ліцензії. 

1.4. Науково-методичне забезпечення та організацію діяльності докторантури Університету 
здійснює його Вчена  рада. 

1.5. Для врегулювання відносин між докторантом та Університетом укладається договір. 

1.6. Нормативний строк підготовки доктора наук в докторантурі становить два роки. 
1.7. Перебування в докторантурі не є обов’язковою умовою для подання наукових досягнень 

до спеціалізованої вченої ради та подальшого їхнього публічного захисту для здобуття ступеня 
доктора наук. 

З метою завершення роботи над науковими дослідженнями та оформлення їхніх результатів 
та/або для підготовки публікацій до захисту для здобуття ступеня доктора наук особа має право 
вступити до докторантури Університету. 

1.8. Вступ до докторантури здійснюється на конкурсній основі відповідно до цього Додатку 
1.9. Додаток затверджує Вчена рада Університету та в установлені строки оприлюднює його 

на офіційному веб-сайті Університету. 
 
II. Організація прийому до докторантури. 
 

2.1. Прийом до докторантури або надання творчої відпустки здійснюється з урахуванням 
наукових, науково-технічних досягнень за обраною спеціальністю відповідно до встановлених 
вимог. 

2.2. До докторантури приймаються особи, які мають ступінь доктора філософії, наукові 
здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності (зокрема публікації в міжнародних 
реферованих журналах, індексованих у наукометричних базах) і які мають наукові результати, що 
потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за 
сукупністю статей.  

2.3. Для вступу до докторантури вступник не менше ніж за два місяці до вступу подає кафедрі 
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, науково-організаційна комісія 
Вченої ради Університету заслуховує їхні наукові доповіді та голосуванням визначає можливість 
зарахування кожного вступника до докторантури та подає висновки на розгляд Вченої ради. 



2.4. Документи, необхідні для вступу до докторантури подаються до відділу аспірантури та 
докторантури Університету з 05.04. 2021 року по 20.04. 2021 року за таким переліком:  

-- копія документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про 
Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують 
особу чи її спеціальний статус»; 

 - копія військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених 
законодавством);  

- копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (в разі, якщо вступник претендує на 
отримання стипендії під час навчання); 

- копія диплому про присудження наукового ступеня доктора філософії 
- заява; 
- анкета; 
- письмова характеристика наукової діяльності вступника, складена доктором наук, який є штатним 

працівником університету із згодою бути його науковим консультантом в разі вступу до докторантури; 
- розгорнута пропозиція, в якій міститься план дослідницької роботи та/або інформація про обсяг 

наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту. 
- розгорнутий план докторської дисертації; 
- список опублікованих наукових праць і винаходів; 
- копія та оригінал диплома про закінчення закладу вищої освіти; 
- копія та оригінал диплома про присудження наукового ступеня доктора філософії або кандидата 

наук; 
- кольорове фото 4 х 6. 

Паспорт та диплом про присудження наукового ступеня кандидата наук подаються 
вступником особисто. 

2.5. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь 
(рівень) освіти (далі–Документ), 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. 

2.6�Комісія з наукової та інноваційної діяльності Вченої ради Університету в місячний строк 
розглядає висновки кафедри щодо кожного вступника, проводить з ним співбесіду і приймає 
рішення про його зарахування до докторантури. Рішення про зарахування до докторантури 
розглядає Вчена рада університету 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. На 
підставі рішення Вченої ради університету видається наказ про зарахування до докторантури та 
призначення докторантам наукових консультантів. 

2.7. Правила прийому до докторантури Університету іноземців та осіб без громадянства 
регулюються «Положенням про прийом іноземних громадян та осіб без громадянства до 
Національного технічного університету України Київського політехнічного інституту імені Ігоря 
Сікорського». 

2.8. Умови прийому до докторантури Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації 
КПІ ім. Ігоря Сікорського визначаються окремим додатком до Правил прийому до Університету. 

 


