
Порядок прийому до докторантури Державного закладу 

«Південноукраїнський національний педагогічний університет імені 

К. Д. Ушинського» у 2022 році 

І. Загальні положення 

1.1. Правила прийому розроблені відповідно до Закону України від 

01.07.2014 р. № 1556-VII «Про вищу освіту», Постанови Кабінету Міністрів 

України від 23.03.2016 р. № 261 «Про затвердження Положення про 

підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора 

наук у закладах вищої освіти (наукових установах)», Умов прийому на 

навчання до закладів вищої освіти України в 2022 році, затверджених 

наказом Міністерства освіти і науки України № 1098 від 13.10.2021 р., 

Наказу МОН «Про затвердження Порядку прийому на навчання для 

здобувачів вищої освіти в 2022 році» (зі змінами і доповненнями, внесеними 

наказами Міністерства освіти і науки України від 2 травня 2022 року №400, 

від 20 червня 2022 року №598 (враховуючи зміни, внесені наказом 

Міністерства освіти і науки України від 2 липня 2022 року №608). 

1.2. Вступ до докторантури здійснюється на конкурсній основі.  

1.3. Правила прийому до докторантури Університету діють з 01 серпня 

2022 року до 31 липня 2023 року.  

1.4. Підготовка здобувачів ступеня доктора наук у докторантурі 

здійснюється за очною (денною) формою навчання за такими 

спеціальностями: 

Галузь знань Спеціальність 

01 Освіта/Педагогіка 011 Освітні, педагогічні науки 

012 Дошкільна освіта 

015 Професійна освіта 

(за спеціалізаціями) 

03 Гуманітарні науки 033 Філософія 

035 Філологія 



05 Соціальні та поведінкові 052 Політологія 

053 Психологія 

11 Математика та статистика 111 Математика 

 

1.5. Нормативний строк підготовки доктора наук у докторантурі 

становить два роки. 

1.6. До докторантури приймаються особи, які мають ступінь доктора 

філософії (кандидата наук), наукові здобутки та опубліковані праці з обраної 

спеціальності (зокрема публікації в міжнародних реферованих журналах, 

індексованих в наукометричних базах, згідно з вимогами до рівня наукової 

кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені) і які мають наукові 

результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, 

монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей. 

2. Фінансування підготовки фахівців 

2.1. Підготовка осіб у докторантурі здійснюється:  

- за рахунок видатків державного бюджету (за державним замовленням); 

 - за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на умовах договору, зокрема за 

кошти грантів, які отримав Університет на проведення наукових досліджень, 

за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора 

наук).  

2.2. На термін перебування у докторантурі між докторантом та 

Університетом Ушинського укладається договір (контракт).  

2.3. Особа, яка раніше навчалася в докторантурі за державним замовленням і 

не захистила в установлений строк свої наукові досягнення у вигляді 

дисертації, або опублікованої монографії, або наукової доповіді за 

сукупністю опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих 

фахових виданнях, перелік яких затверджується МОН України, статей, у 

спеціалізованій вченій раді, або була відрахована з неї достроково, має право 

на повторний вступ до докторантури за державним замовленням лише за 



умови відшкодування коштів, витрачених на її підготовку, у визначеному 

порядку. 

3. Порядок вступу до докторантури 

3.1. Прийом до докторантури здійснюється за рішенням Вченої ради 

Університету з урахуванням наукових, науково-технічних досягнень 

вступника за обраною спеціальністю відповідно до встановлених вимог та 

висновків кафедр, сформованих на підставі наукової доповіді вступника до 

докторантури.  

3.2. Документи подаються у відділ докторантури та аспірантури 

Університету. 

3.3. Перелік документів, необхідних для вступу до докторантури:  

- письмова характеристика наукової діяльності вступника, складена 

доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим 

працівником Університету Ушинського, із згодою бути науковим 

консультантом у разі його вступу до докторантури; 

- копія диплома доктора філософії або кандидата наук; 

- копію паспорта;  

- копію трудової книжки (у разі її наявності завіряється відділом кадрів за 

місцем роботи); 

- список опублікованих наукових праць та винаходів, завірені ученим 

секретарем Університету Ушинського; 

- оригінал та копію військово-облікового документа (для 

військовозобов’язаних - військового квитка або тимчасового посвідчення 

військовозобов’язаного, а для призовників - посвідчення про приписку до 

призовних дільниць). 

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

вступу подає на відповідну кафедру Університету Ушинського 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 кафедра заслуховує їхні наукові доповіді і шляхом 

голосування визначає можливість зарахування кожного вступника до 

докторантури та подає висновки на розгляд вченої ради Університету 

Ушинського. 

3.5. Особа, яка подає для вступу до докторантури диплом, що виданий 

іноземним закладом вищої освіти, допускається до вступу нарівні з іншими 

вступниками. У разі позитивного рішення вченої ради Університету 

Ушинського щодо зарахування такого вступника в докторантуру вчена рада 

Університету Ушинського одночасно ухвалює рішення про визнання його 

диплома. У разі відмови вчена рада Університету Ушинського надає 

вступнику обгрунтоване пояснення такої відмови. 

3.6. Список вступників до докторантури за спеціальностями 

оприлюднюється на інформаційних стендах відділу докторантури та 

аспірантури та веб-сайті Університету. 

3.7. Відділ докторантури та аспірантури формує проєкт рейтингового 

списку вступників до докторантури. Проєкт рейтингового списку вступників 

формується за спеціальностями та впорядковується за конкурсним балом від 

більшого до меншого за встановленими критеріями:  

№ з/п Критерії оцінювання 

наукового доробку 

Кількість 

публікацій  

Кількість балів 

1. Кількість опублікованих 

наукових статей у наукових 

(зокрема електронних) 

фахових виданнях України та 

інших держав* 

15 1 

16 2 

17 3 

≥18 4 

2. Кількість опублікованих 

наукових статей з наукового 

напряму, за яким 

підготовлено дисертацію, 

опублікованих у виданнях, 

2 2 

3 3 

≥4 4 



включених до категорії «А» 

Переліку наукових фахових 

видань України, або у 

закордонних виданнях, 

проіндексованих у базах 

даних Web of Science Core 

Collection та/або Scopus 

3 Наявність опублікованої без 

співавторів монографії 

 3 

 

 *у галузях природничих і технічних наук замість двох статей може бути долучено два патенти 

на винахід (авторське свідоцтво про винахід), які пройшли кваліфікаційну експертизу і 

безпосередньо стосуються наукових результатів дисертації;  

** за умови рівної кількості балів вищу позицію в рейтинговому списку займає той претендент до 

вступу в докторантуру, у якого більша кількість опублікованих наукових статей з наукового 

напряму, за яким підготовлено дисертацію, опублікованих у виданнях, включених до категорії «А» 

Переліку наукових фахових видань України, або у закордонних виданнях, проіндексованих у базах 

даних Web of Science Core Collection та/або Scopus. 

3.8. Рейтинговий список оприлюднюється на веб-сайті Університету 

Ушинського.  

3.9. Документи передаються на розгляд Вченої ради Університету 

Ушинського. 

3.10.  Вчена рада Університету Ушинського в місячний строк розглядає 

висновки кафедри щодо кожного вступника 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 Ушинського із ступенем доктора наук з відповідної 

спеціальності. Рішення Вченої ради затверджується і оформляється наказом 

ректора. 

4. Особливості прийому до докторантури іноземців та осіб без 

громадянства 



4.1. До Університету Ушинського приймаються іноземці, а також особи 

без громадянства, які проживають на території України на законних 

підставах, та мають документи про вищу освіту, які підтверджують наявність 

відповідного освітнього (освітньо-кваліфікаційного) рівня. Іноземці та особи 

без громадянства (далі – іноземці) можуть здобувати вищу освіту за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб, якщо інше не передбачено міжнародними 

договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою 

України, законодавством або угодами між закладами вищої освіти про 

міжнародну академічну мобільність.  

4.2. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в 

Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують 

додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус 

закордонного українця, і які перебувають в Україні на законних підставах, 

мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України.  

4.3. Зарахування вступників з числа іноземців для підготовки в 

докторантурі за кошти фізичних та/або юридичних осіб може здійснюватися 

упродовж року відповідно до загальноукраїнських правил вступу для 

іноземних громадян. 

4.4. Іноземці, які прибувають в Україну для участі в програмах 

академічної мобільності або для здобуття вищої освіти за узгодженими між 

Університетом та іноземними закладами вищої освіти освітніми програмами, 

приймаються на навчання з урахуванням відповідних договірних зобов’язань 

Університету Ушинського.  

5. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до 

докторантури 

Інформування громадськості про:  

- перелік спеціальностей, за якими здійснюється прийом до докторантури; 

- обсяг державного замовлення на підготовку у докторантурі; 

- вартість підготовки за спеціальностями;  

- список вступників до докторантури;  



- рейтинговий список з рекомендацією вступників до зарахування до 

докторантури;  

- рекомендації до зарахування до докторантури;  

- наказ про зарахування до докторантури здійснюється на інформаційних 

стендах відділу докторантури та аспірантури та офіційному веб-сайті 

Університету Ушинського. 

 

Затверджені наказом №151 від 04.07.2022 року 


