Додаток 11 до Правила прийому
в 2022 році
1. Загальні положення
1.

Правила прийому до докторантури Вінницького державного

педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського визначають:
- перелік і строки подання документів для вступу до докторантури
Педуніверситету;
- зміст і форму випробувань для конкурсного відбору вступників до
докторантури за кожною спеціальністю.
1.2. Підготовка здобувачів доктора наук здійснюється в докторантурі за
денною формою навчання. Нормативний строк підготовки доктора наук у
докторантурі – два роки.
1.3. Підготовка осіб в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі
здійснюється:
- за рахунок видатків державного бюджету у державних закладах вищої
освіти (державне замовлення) та за рахунок видатків місцевих бюджетів у
державних та комунальних закладах вищої освіти (регіональне замовлення);
- за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту,
зокрема за кошти грантів, які отримав заклад вищої освіти на проведення
наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої
освіти ступеня доктора наук.
1.4. Для врегулювання відносин між докторантом та закладом вищої
освіти укладається договір.
1.5. Вступ до докторантури здійснюється на конкурсній основі
відповідно до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора
філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах) (із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 283 від 03.04.2019) URL :
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/261-2016-%D0%BF#Text, Умов прийому
на навчання до закладів вищої освіти, затверджених МОН, та правил
прийому до Педуніверситету.

1.6. Недопускається вступ поза конкурсом для здобуття ступеня
доктора наук.
2. Процедура подання і перелік документів для вступу до
докторантури
2.1. До докторантури приймаються особи, які мають ступінь доктора
філософії, 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.
2.2. Для вступу до докторантури вступник не менше ніж за два місяці
до вступу подає кафедрі, відділу, лабораторії чи іншому структурному
підрозділу Педуніверситету розгорнуту пропозицію, в якій міститься план
дослідницької роботи та/або інформація про обсяг наукової роботи,
необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту.
Впродовж 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 Педуніверситету.
2.3. До вступних випробувань допускаються вступники, котрі вчасно
надали всі необхідні документи відповідно до Правил прийому до
докторантури Педуніверситету.
2.4. Перелік документів, необхідних для вступу до докторантури,
включає:
- заяву на ім’я ректора університету;
- письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену
доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим
працівником Педуніверситету, із згодою бути науковим консультантом в разі
його вступу до докторантури;

- особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи,
в якій вступник до докторантури працює;
- засвідчену копію диплома про закінчення вищого навчального
закладу;
- засвідчену копію диплома про присудження наукового ступеня
доктора філософії або кандидата наук;
- засвідчену копію атестата про присвоєння вченого звання доцента
(професора, старшого дослідника, старшого наукового співробітника) (за
наявності);
- список опублікованих наукових праць і винаходів (за встановленим
зразком з визначенням фахових видань за спеціальністю передбачуваної
дисертації);
- розгорнуту пропозицію, в якій міститься план дослідницької роботи
та/або інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки
результатів проведених досліджень до захисту;
- сертифікат(рівеньВ2) щодо складання іспиту з іноземної мови (за
наявності);
- копію документа, що посвідчує особу;
- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
- копію трудової книжки, засвідчену печаткою тієї установи, в якій
вступник до докторантури працює;
- витяг з рішення Вченої ради закладу вищої освіти про рекомендацію
до вступу в докторантуру;
-

гарантійний

лист

організації

(установи),

що

підтверджує

працевлаштування випускника докторантури після завершення навчання;
- чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см.
2.4. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною
комісією Педуніверситету або в установленому законодавством порядку.
Копії документу, що посвідчує особу і громадянство, військового квитка (за
наявності), свідоцтва про народження не підлягають засвідченню. Копії
документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

2.5. 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 Педуніверситету щодо
зарахування такого вступника в докторантуру вчена рада відповідного
закладу Педуніверситету одночасно приймає рішення про визнання його
диплома. У разі відмови вчена рада Педуніверситету надає вступнику
обґрунтоване пояснення причин такої відмови.
2.6. Прийом до докторантури закладу вищої освіти здійснюється з
урахуванням положень його статуту (положення про нього), зареєстрованого
в установленому законодавством порядку.
2.6. Вчена рада Педуніверситету в місячний строк розглядає висновки
кафедри, відділу, лабораторії щодо кожного вступника і приймає рішення
про

його

зарахування

характеристики

до

докторантури

наукової діяльності

та

відповідно

вступника

до

призначає

наданої

докторанту

наукового консультанта з числа штатних науково-педагогічних або наукових
працівників Педуніверситету із ступенем доктора наук з відповідної
спеціальності. Рішення вченої ради затверджується і оформляється наказом
керівника Педуніверситету.
2.7.

Результати

вступних

випробувань

дійсні

для

вступу

до

докторантури Педуніверситету протягом 12 місяців.
2.8. Прийом документів для вступу до докторантури Педуніверситету
здійснюється з 14 до 24 липня 2022 року.
2.9. Вступні випробування для вступу до докторантури Педуніверситету
проводяться з 25 липня до 31 липня 2022 року.
3.0. Зарахування до докторантури проводиться 02 серпня 2022 року.
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