Порядок прийому заяв і документів
Для вступу до докторантури вступник не менше ніж за два місяці до вступу
подає на кафедру розгорнуту пропозицію, в якій міститься план дослідницької
роботи та/або інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки
результатів проведених досліджень до захисту.
Вступники до докторантури подають особисто такі документи:
 заяву на ім’я ректора Університету;
 згоду на збір та обробку персональних даних;
 особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій
вступник до докторантури працює;
 2 фотокартки 3x4 (підписані на звороті);
 копію документа, що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про
Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують
громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 копію реєстраційного номера облікової картки платника податків;
 довідку про реєстрацію місця проживання (для осіб, які мають намір проживати
в університетському гуртожитку);
 письмову характеристику 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;
 список опублікованих наукових праць і винаходів (за встановленим зразком з
визначенням фахових видань за спеціальністю передбачуваної дисертації);
 медичну довідку для осіб з особливими освітніми потребами (за бажанням
вступника);
 засвідчену копію диплома про закінчення закладу вищої освіти;
 засвідчену копію диплома про присудження наукового ступеня доктора
філософії (кандидата наук). 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 щодо зарахування такого вступника в
докторантуру вчена рада факультету/інституту приймає рішення про визнання його
диплома. У разі невизнання диплома – вчена рада факультету/інституту надає
вступнику обґрунтоване пояснення причин такої відмови;
 при подачі документу про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти,
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.
 засвідчену копію атестата про присвоєння вченого звання доцента
(професора, старшого дослідника, старшого наукового співробітника) (за наявності).
Паспорт, диплом про вищу освіту, диплом про присудження наукового
ступеня доктора філософії (кандидата наук), атестат про присвоєння вченого
звання доцента (професора), старшого дослідника (старшого наукового
співробітника) подаються вступниками особисто.

