Затверджено рішенням Вченої ради
Інституту педагогіки НАПН України
від 21 січня 2019 року, протокол №1

Правила прийому до докторантури
для здобуття ступеня доктора наук
в Інституті педагогіки НАПН України в 2019 році
Правила прийому до докторантури Інституту педагогіки НАПН (далі Інституту) України в
2018 році (надалі – Правила) розроблені Приймальною комісією Інституту педагогіки НАПН
України (далі – Приймальна комісія) відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від
01.07.2014 року № 1556-УІІ, Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в
2019 році (надалі – Умови прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки
України від 11.10.2018 року № 1096, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 21 грудня
2018 року за № 1456/32908, Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження
Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у
вищих навчальних закладах (наукових установах)» від 23.03.2016 р. № 261.
Загальні засади
До докторантури приймаються особи, які мають ступінь доктора філософії або
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.
Підготовка в докторантурі Інституту здійснюється за рахунок:
• коштів Державного бюджету України – за державним замовленням;
• коштів юридичних та фізичних осіб – на умовах контракту.
Юридичною підставою для здійснення підготовки здобувачів ступеня доктора наук є
рішення вченої ради від 02 липня 2018 року (протокол №11) та наказу від 02.07.2018 р. № 78о.д. Інституту педагогіки НАПН України про відкриття докторантури в галузі знань 01 «Освіта/педагогіка» за спеціальністю 011 – «Освітні, педагогічні науки».
Докторантура Інституту педагогіки НАПН України оголошує прийом для здобуття
ступеня доктора наук відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого Постановою Кабінету
Міністрів України від 29.04.2015 року № 266 (зі змінами від 1 лютого 2017 р. № 53):
Галузь знань
код
01

Спеціальність

Найменування галузі знань шифр
Освіта/Педагогіка

011

Найменування спеціальності
Освітні, педагогічні науки

Прийом у докторантуру Інституту здійснюється на конкурсній основі незалежно від
джерел фінансування.
Нормативний строк підготовки доктора наук у докторантурі становить 2 роки.

Процедура, перелік подання документів
Для вступу до докторантури вступник не менше ніж за два місяці до вступу подає
науковому відділу Інституту педагогіки 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 відповідний відділ заслуховує їх наукові доповіді і шляхом
голосування визначає можливість зарахування кожного вступника до докторантури та подає
висновки на розгляд вченої ради Інституту.
Вступники до докторантури подають документи особисто згідно з переліком:
 заява вступника в паперовій формі на ім’я директора;
 копія документа державного зразка про раніше здобутий освітньокваліфікаційний
рівень (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном копію нострифікованого диплома);
 копія диплома доктора філософії або кандидата наук;
 копія атестата доцента, старшого наукового співробітника, професора (за наявності)
 копія документа, що посвідчує особу та громадянство (1, 2, 11 стор. паспорта);
 особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою, засвідчений печаткою тієї установи, в
якій вступник навчається або працює;
 копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру;
 перелік наукових праць та винаходів;
 розгорнута наукова пропозиція, в якій міститься план, обґрунтування вибору теми
дисертаційного дослідження, відомості про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки
результатів проведених досліджень до захисту; матеріали дисертації;
 клопотання або направлення закладу вищої освіти або наукової установи, де працює
вступник;
 характеристика наукової діяльності, складена і підписана доктором наук, який є
штатним науково-педагогічним або науковим працівником, із згодою бути науковим
консультантом у разі вступу до докторантури.
Зміст, форма та строки вступних випробувань для конкурсного відбору
Прийом заяв і документів, конкурсний відбір та зарахування вступників на навчання
проводиться в такі строки:
Прийом заяв і документів
Розгляд вченої ради Інституту
Терміни зарахування в докторантуру

з 1 квітня по 21 червня 2019 р.
протягом серпня 2019 р.
1 вересня 2019 р.

Вступним випробуванням до докторантури є наукова доповідь на розширеному
засіданні відповідного відділу за спеціальністю та вченій раді Інституту. Можливість
зарахування кожного вступника до докторантури визначається шляхом відкритого
голосування присутніх на засіданні.
На підставі висновків відділу щодо кожного вступника вчена рада Інституту в місячний
строк приймає рішення про зарахування до докторантури.
Рішення вченої ради Інституту затверджується і оформляється наказом директора
Інституту та оприлюднюється на веб-сайті Інституту (http://undip.org.ua/).
Про зарахування до докторантури або про відмову в зарахуванні до докторантури
вступнику повідомляється в п’ятиденний строк з дня прийняття відповідного рішення.
Особи, які зараховані до докторантури Інституту, повинні до 5 вересня 2019 року
укласти угоди (контракти).

