Правила прийому до докторантури для здобуття наукового ступеня
доктора наук у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний
педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
І. Вимоги до рівня освіти вступників
До докторантури зараховуються особи, які мають науковий 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.
Нормативний строк підготовки доктора наук у докторантурі – два роки.
Перелік галузей знань та спеціальностей, за якими оголошується прийом до
докторантури, і нормативні терміни навчання подано у Додатку 1.
Підготовка в докторантурі університету здійснюється за рахунок:
 коштів Державного бюджету України (за державним замовленням);
 коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту). Вартість
навчання в докторантурі на умовах контракту становить 20 000 грн.
Докторанти отримують стипендію у разі зарахування за державним
замовленням у відповідності з чинним законодавством України. Іногородні
докторанти на підставі довідки з постійного місця реєстрації забезпечуються
гуртожитком.

ІІ. Строки прийому заяв і документів,
конкурсного відбору та зарахування до докторантури
Порядок роботи Приймальної комісії: щодня з 9.00 до 17.00 (вихідні днісубота та неділя). Прийом заяв і документів, конкурсний відбір та зарахування
до докторантури проводяться з 04.06.2018 року по 31.08.2018 року
Зарахування проходить з 20 вересня 2018 року.
ІІІ. Вступники до докторантури подають такі документи:
 заяву на ім’я ректора університету;
 особовий листок з обліку кадрів,
 список опублікованих наукових праць і винаходів (за встановленим
зразком з визначенням фахових видань за спеціальністю передбачуваної
дисертації);
 медичну довідку про стан здоров’я за формою 086- у;
 засвідчену копію диплома про закінчення вищого навчального закладу;
 засвідчену копію диплома про присудження наукового ступеня доктора
філософії (кандидата наук);
 засвідчену копію атестата про присвоєння вченого звання доцента
(професора, старшого дослідника, старшого наукового співробітника)
(за наявності);
 розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора
наук;
 письмова характеристика наукової діяльності вступника,
 копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
 дві фотокартки (3х4);
 паперова тека.
Трудова книжка із записом про звільнення з останнього місця роботи у

зв’язку зі вступом до докторантури подається особисто в десятиденний
термін після зарахування.
Додаток 1
Перелік галузей знань та спеціальностей,
за якими оголошується прийом на навчання до докторантури:
Галузь знань

Спеціальність

Ліцензійний обсяг

Шифр

Назва

Код

Назва

Всього

01

Освіта

015

2

03
05

Гуманітарні науки
Соціальні та
поведінкові науки
Управління та
адміністрування

032
053

Професійна освіта
(за спеціалізаціями)
Історія та археологія
Психологія
Фінанси, банківська справа та
страхування

2

07

072

2
2

