ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО ДОКТОРАНТУРИ
Національного університету харчових технологій у 2018 році
Ці правила регламентують порядок організації та проведення прийому на
навчання до докторантури Національного університету харчових технологій
(далі – університет) для здобуття наукового ступеня доктора наук.
Правила прийому до докторантури Національного університету харчових
технологій у 2018 році (далі – правила) розроблені приймальною комісією
університету і складені відповідно до вимог законодавства України, у тому числі
закону України «Про вищу освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 23
березня 2016 р. № 261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої
освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах
(наукових установах)» та Умов прийому до вищих навчальних закладів України
в 2018 році (далі – Умов прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і
науки України від 13 жовтня 2017 року № 1378 та зареєстрованих у Міністерстві
юстиції України 14 листопада 2017 року за № 1397/31265.
У цих правилах терміни вживаються у значеннях, визначених у п.6
розділу І Умов прийому.
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
1.1. Підставою для оголошення прийому до докторантури для здобуття
наукового ступеня доктора наук є рішення Вченої ради університету про
відкриття докторантури за відповідними спеціальностями, за умови наявності
трьох штатних працівників – докторів наук з відповідної або суміжної
спеціальності (таблиця 1), яке затверджується наказом ректора університету; та
затверджені Вченою радою університету ці правила прийому до докторантури.
1.2. Підготовка для здобуття вищої освіти за ступенем доктора наук
здійснюється в докторантурі Національного університету харчових технологій за
очною (денною) формою навчання.
1.3. Фінансування підготовки для здобуття вищої освіти за ступенем
доктора наук здійснюється:
• за рахунок видатків державного або місцевого бюджету (за
державним замовленням);
1

• 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).
Таблиця 1
Перелік
галузей знань та спеціальностей, за якими оголошується
прийом у докторантуру НУХТ у 2018 році
(Рішення вченої ради Університету від 30.06.2016 року протокол № 15,
наказ № 370/1-к від 05.07.2016 року
№
Галузь науки
Спеціальність
1.
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка
2.
07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент
3.
07 Управління та адміністрування 075 Маркетинг
4.
13 Механічна інженерія
133 Галузеве машинобудування
5.
15Автоматизація та
151 Автоматизація та комп’ютерноприладобудування
інтегровані технології
6.
18 Виробництво та технології
181 Харчові технології
1.4. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в
державних і комунальних закладах вищої освіти на конкурсній основі відповідно
до стандартів вищої освіти, якщо певний ступінь вищої освіти громадянин
здобуває вперше за кошти державного або місцевого бюджету.
1.5. Громадяни України, які не завершили навчання за державним
замовленням за певним ступенем вищої освіти, мають право повторного вступу
для безоплатного здобуття вищої освіти в державних і комунальних закладах
вищої освіти за тим самим ступенем освіти за умови відшкодування до
державного або місцевого бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з
підготовки фахівців, відповідно до Порядку відшкодування коштів державного
або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року
№ 658.
1.6. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту за
другою спеціальністю у державних та комунальних закладах вищої освіти:
• якщо за станом здоров’я вони втратили можливість виконувати
службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією,
що підтверджується висновками медико-соціальної експертної
комісії, та в інших випадках, передбачених законом;
• якщо вони мають направлення на навчання, видане державним
(регіональним) замовником відповідно до законодавства.
1.7. 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. Здобуття вищої
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освіти зазначеними категоріями осіб за кошти державного бюджету здійснюється
в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України.
1.8. Особи, які навчаються у закладах вищої освіти, мають право на
навчання одночасно за декількома освітніми програмами, а також у декількох
закладах вищої освіти за умови здобуття тільки однієї вищої освіти за кожним
ступенем за кошти державного (місцевого) бюджету.
Не допускається одночасне навчання на денній формі навчання за двома чи
більше спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами
підготовки, рівнями, ступенями) за кошти державного або місцевого бюджетів.
1.9. Для вступників, які потребують поселення під час вступу, надання
місць у гуртожитках гарантовано на умовах щодобової оплати. Процедура
поселення та умови проживання у гуртожитках відповідають «Положенню про
поселення та проживання у студентських гуртожитках Національного
університету харчових технологій», затвердженому наказом ректора від 04 липня
2011 р. №140 та «Умовам поселення вступників в студентські гуртожитки
НУХТ», затвердженим ректором 10 грудня 2015р.
1.10. В університеті відсутні можливості для навчання осіб з особливими
потребами.
1.11. Роботи вступників, виконані ними на вступних випробуваннях, які не
прийняті на навчання, зберігаються не менше одного року, після чого
знищуються, про що складається акт.
2. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРИЙОМУ ДО ДОКТОРАНТУРИ
2.1. Організація прийому вступників для здобуття вищої освіти за
ступенем доктора наук в університеті здійснюється приймальною комісією
Національного університету харчових технологій (далі – приймальна комісія),
склад якої затверджується наказом ректора, який є її головою. Приймальна
комісія діє згідно з «Положенням про приймальну комісію Національного
університету харчових технологій (в т.ч. для відокремлених структурних
підрозділів)», затвердженим Вченою радою університету від 21 грудня 2017
року, протокол № 6 у відповідності до Умов прийому.
2.2. Ректор університету забезпечує дотримання законодавства України, у
тому числі Умов прийому, цих правил прийому, а також відкритість та
прозорість роботи приймальної комісії.
2.3. Рекомендації про зарахування вступників до докторантури
приймаються на засіданні Вченої ради університету. Рішення Вченої ради
університету, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання
відповідного наказу ректором університету.
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3. СТРОКИ ПРИЙОМУ ЗАЯВ І ДОКУМЕНТІВ,
КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ ТА ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ
3.1. Прийом документів на навчання в аспірантурі для здобуття наукового
ступеня доктора філософії проводиться відбірковою комісією, яка територіально
розміщена у відділі аспірантури і докторантури (корпус «Б», кімната Б-312).
Порядок роботи відбіркової комісії для прийому вступників:
 з понеділка по п’ятницю – з 1000 до 1700 (обідня перерва з 1300 до 1400);
 по суботах, неділях та святкових днях – вихідні дні.
3.2. Прийом заяв і документів, конкурсний відбір та зарахування на
навчання в докторантурі для здобуття наукового ступеня доктора наук
проводиться з в строки, зазначені у табл. 2:
Таблиця 2
Етапи вступної кампанії при вступі на навчання
для здобуття ступеня доктора наук
Етапи вступної кампанії

Строки

Прийом заяв та документів

14.05.2018 -31.05.2018

Подання висновків Вченій раді

04.06.2018 -07.08.2018

Рішення Вченої ради
Зарахування вступників

до 07.09.2018
до 14.09.2018 року

3.3. Конкурс на вступ до докторантури оголошується на веб-сайті
університету за три місяці до дати початку прийому документів.
4. ВИМОГИ ДО ВСТУПНИКІВ В ДОКТОРАНТУРУ
4.1. На навчання до докторантури для здобуття наукового ступеня
доктора наук в університет приймаються особи, які здобули ступінь доктора
філософії або кандидата наук та мають наукові здобутки та опубліковані праці з
обраної спеціальності (не менше 10 публікацій в фахових виданнях та не менше
трьох публікацій в міжнародних реферованих журналах, індексованих в науковометричних базах, згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які
здобувають наукові ступені), визначену тему дисертаційної роботи та які мають
наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді
дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей (не менше 60%
готовності докторської дисертації).
5. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ЗАЯВ І ДОКУМЕНТІВ
ДЛЯ ВСТУПУ ДО ДОКТОРАНТУРИ
5.1. Для вступу до докторантури вступник не менше ніж за два місяці до
вступу подає кафедрі, відділу, лабораторії чи іншому структурному підрозділу
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університету розгорнуту пропозицію, в якій міститься план дослідницької роботи
та/або інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки
результатів проведених досліджень до захисту.
5.2. Вступники до докторантури подають заяву про участь у конкурсному
відборі до відділу докторантури та аспірантури університету (далі – заява) у
паперовій формі. Заява подається вступником особисто.
5.3. У заяві вступники вказують галузь знань, спеціальність. У заяві
передбачається згода вступника на обробку його персональних даних.
5.4. Під час подання заяви вступник пред'являє особисто в оригіналі:
 документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство
(відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство України»,
пунктів 15, 16 частини першої статті 1 Закону України «Про біженців
та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», пункту
16 частини першої статті 1 Закону України «Про правовий статус
іноземців та осіб без громадянства»);
 військовий квиток або посвідчення про приписку – для
військовозобов’язаних;
 документ державного зразка про здобутий науковий ступінь доктора
філософії або кандидата наук.
5.5. До заяви, вступник додає:
 копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство;
 копію документа державного зразка про раніше здобутий науковий
ступінь або вчене звання;
 анкету вступника;
 дві кольорові фотокартки розміром 3 × 4 см.
 розгорнутий план та анотацію дисертації (монографії) або детальний
план необхідних публікацій для формування тієї сукупності статей, за
якими планується здобуття наукового ступеня доктора наук;
 список опублікованих наукових праць і винаходів (за встановленим
зразком з визначенням фахових видань за спеціальністю
передбачуваної дисертації);
 письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену
доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим
працівником університету, із згодою бути його науковим
консультантом у разі вступу до докторантури;
 витяг із засідання кафедри та вченої ради факультету/інституту про
рекомендацію про вступ до докторантури.
Анотація дисертації вступника має містити:
- актуальність теми;
- наукові результати, які очікуються;
- очікуване практичне значення одержаних результатів;
- ступінь готовності дисертаційного дослідження.
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5.6. Особа, яка подає для вступу до докторантури диплом, що виданий
іноземним вищим навчальним закладом, допускається до вступу нарівні з
іншими вступниками. У разі позитивного рішення вченої ради вищого
навчального закладу (наукової установи) щодо зарахування такого вступника в
докторантуру Вчена рада університету одночасно приймає рішення про визнання
його диплома. У разі відмови Вчена рада університету надає вступнику
обґрунтоване пояснення причин такої відмови.
5.7. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами у відділі
докторантури та аспірантури університету або в установленому законодавством
порядку. Копії документа, що посвідчує особу та громадянство, військового
квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів
без пред'явлення оригіналів не приймаються.
5.8. Прийом документів фіксується в журналі реєстрації поданих
документів за підписом вступника і проставленою датою подання документів.
6. КОНКУРСНИЙ ВІДБІР ДО ДОКТОРАНТУРИ ТА НАДАННЯ
РЕКОМЕНДАЦІЙ ДЛЯ ЗАРАХУВАННЯ.
6.1. Для вступу до докторантури вступник не менше ніж за два місяці до
вступу подає кафедрі, відділу, лабораторії чи іншому структурному підрозділу
університету розгорнуту пропозицію, в якій міститься план дослідницької роботи
та/або інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки
результатів проведених досліджень до захисту.
6.2. Відповідний структурний підрозділ в місячний термін з моменту
отримання документів заслуховує наукову доповідь кандидата для вступу,
розглядає план роботи над дисертацією та голосуванням робить висновок по
кандидатурі про можливість зарахування до докторантури та передає його на
розгляд факультету/інституту.
Зазначені висновки структурних підрозділів та факультетів/інститутів
надаються вступником в обов’язковому пакеті документів для вступу.
6.3. Вчена рада університету розглядає висновки відповідних наукових
структурних підрозділів із урахуванням доведеного університету обсягу прийому
за державним замовленням до докторантури за відповідною спеціальністю,
приймає рішення про зарахування вступника до докторантури 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
або відмовляє у зарахуванні вступника.
Рішення Вченої ради затверджується і оформлюється наказом ректора
університету.
6.4. Витяг з рішення Вченої ради університету про рекомендацію до
зарахування розміщується на веб-сайті університету.
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7. ОСОБЛИВОСТІ ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ
ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА
7.1. Прийом на навчання в докторантурі іноземців та осіб без
громадянства здійснюється згідно із Законами України «Про вищу освіту», «Про
правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних
українців», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового
захисту», Указом Президента України від 03 червня 1994 року № 271 «Про
заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з
суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними
одиницями Республіки Молдова», постановами Кабінету Міністрів України від
26 лютого 1993 року № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні», від 11
вересня 2013 року № 684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб
без громадянства», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада
2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування)
іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції
України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536.
7.2. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними
договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними
зобов’язаннями України, приймаються на навчання у межах установлених квот
для іноземців на підставі направлень Міністерства освіти і науки України.
7.3. Іноземці та особи без громадянства можуть навчатись для здобуття
наукового ступеня доктора наук за кошти фізичних та юридичних осіб, якщо
інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість
яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між
вищими навчальними закладами про міжнародну академічну мобільність.
7.4. Закордонні українці, які на законних підставах перебувають в Україні
і статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, при вступі до
вищих навчальних закладів України користуються такими самими правами на
здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими
Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода
на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
7.5. Зарахування вступників з числа іноземців на навчання у докторантурі
за кошти фізичних (юридичних) осіб може здійснюватися упродовж року .
7.6. Всі інші вимоги та послідовність вступу до докторантури для
іноземців та осіб без громадянства відповідають вимогам та послідовності
вступу для громадян України.
8. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДКРИТОСТІ ТА ПРОЗОРОСТІ ПРИ
ПРОВЕДЕННІ ПРИЙОМУ ДО УНІВЕРСИТЕТУ
8.1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми
представники засобів масової інформації – не більше двох осіб від одного засобу.
Акредитація журналістів у приймальній комісії здійснюється за письмовим
поданням керівника засобу масової інформації не пізніше як за сім днів до
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планового засідання приймальної комісії. Голова приймальної комісії приймає
рішення щодо присутності журналістів на засіданні приймальної комісії і не
пізніше як за один день до засідання повідомляє про своє рішення керівника
відповідного засобу масової інформації.
8.2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і
науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою
приймальних комісій. Громадські організації, яким таке право надано
Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання
приймальних комісій своїх спостерігачів. Приймальні комісії зобов’язані
створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх
засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення до засідання з
документами, що надаються членам приймальної комісії.
8.3. Університет зобов'язаний створити умови для ознайомлення
вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності.
Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за
державним замовленням за кожною спеціальністю для здобуття ступеня доктора
наук оприлюднюються на веб-сайті вищого навчального закладу не пізніше
робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання
відповідних відомостей.
8.4. Голова приймальної комісії оголошує про засідання комісії не пізніше
дня, що передує дню засідання, в особливих випадках – не пізніше ніж за три
години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного
засідання оприлюднюється на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти
8.5. Подання
вступником
недостовірних
персональних
даних,
недостовірних відомостей про здобуту раніше освіту, про наявні додаткові
наукові досягнення є підставою для відрахування його з числа докторантів.
8.6. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, граничний
обсяг місць, що фінансуються за державним замовленням, вартість навчання за
спеціальностями, перебіг подання заяв щодо вступу, рекомендування до
зарахування та зарахування до вищих навчальних закладів здійснюється
інформаційними системами, у тому числі системою "Конкурс", на підставі
даних, внесених приймальною (відбірковою) комісією до Єдиної бази.
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