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1. Загальні положення 
1.1. Вступ до докторантури Київського національного  лінгвістичного 

університету (далі – КНЛУ) у 2022 році здійснюється на конкурсній основі 

відповідно до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора 

філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах), 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 р. 

№ 261; Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році, 

затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 

2021 року № 1098 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 

26 листопада 2021 за № 1542/37164, та цих Правил. 

1.2. Правила прийому до докторантури КНЛУ у 2022 році (далі – 

Правила прийому) є додатком до Правил прийому до КНЛУ. 

1.3. Підготовка осіб в докторантурі здійснюється: 

 за рахунок видатків Державного бюджету України (державне 

замовлення); 

 за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту, 

зокрема за кошти грантів, які отримав ЗВО на проведення наукових 

досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти 

ступеня доктора наук). 

1.4. Особа, яка раніше навчалася в докторантурі за державним 

замовленням і не захистила дисертацію або була відрахована з докторантури 

достроково, має право на повторний вступ до докторантури за державним 

замовленням лише за умови відшкодування коштів, витрачених на її 

підготовку, у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку. 

1.5. Підготовка докторів наук в докторантурі КНЛУ здійснюється 

за очною (денною) формою навчання. 

1.6. Нормативний строк підготовки доктора наук в докторантурі 

становить два роки. 

1.7. Перелік спеціальностей для навчання в докторантурі КНЛУ 

у 2022 році включає: 
 

Галузь знань Спеціальність 

01 Освіта 011 Освітні, педагогічні науки 

03 Гуманітарні науки 035 Філологія 

 



 

2. Вимоги до вступників 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. 

 

3. Порядок прийому заяв і документів  

для участі в конкурсному відборі до докторантури 
3.1. Для вступу до докторантури вступник не менше ніж за два місяці 

до вступу подає відповідній кафедрі Університету 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 кафедра заслуховує їхні наукові доповіді на засіданні 

кафедри і шляхом голосування визначає можливість зарахування кожного 

вступника до докторантури та подає висновки до відділу науково-дослідної 

роботи на розгляд вченої ради КНЛУ. 

3.2. Особи, які бажають вступити до докторантури КНЛУ, подають до 

відділу науково-дослідної роботи КНЛУ в період із 29 серпня по 

9 вересня 2022 року такі документи: 

 заяву встановленої форми з письмовою згодою майбутнього наукового 

консультанта (доктора наук), завідувача кафедри та проректора з 

наукової роботи (зразок заяви додається); 

 копію диплома доктора філософії або кандидата наук (подається з 

оригіналом); 

 копію атестата доцента або старшого наукового співробітника 

(подається з оригіналом); 

 особовий листок з обліку кадрів з наклеєною фотокарткою, розміром 

4х6 см, та автобіографію; 

 письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену 

доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим 

працівником КНЛУ, зі згодою бути науковим консультантом у разі 

його вступу до докторантури; 

 завірений список наукових публікацій із теми дисертації (оформлений 

відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 

12.01.2017 № 40); 

 тематичний план дисертації (із розділами та параграфами), підписаний 

докторантом і консультантом; 



 відгук про наукову діяльність із місця роботи, підписаний керівником 

установи, з рекомендацією від іншого ЗВО про зарахування до 

докторантури; 

 копію паспорта та військового квитка (паспорт і військовий квиток 

подаються особисто вступником);  

 копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера; 

Документи подаються у швидкозшивачі із двома конвертами. 

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 щодо зарахування 

такого вступника в докторантуру вчена рада КНЛУ одночасно приймає 

рішення про визнання його диплома. У разі відмови вчена рада закладу 

вищої освіти (наукової установи) надає вступнику обґрунтоване пояснення 

причин такої відмови. 

3.3. Вчена рада КНЛУ в місячний строк розглядає висновки кафедр 

щодо кожного вступника і приймає рішення про його зарахування до 

докторантури та відповідно до наданої характеристики наукової діяльності 

вступника призначає докторанту наукового консультанта з числа штатних 

науково-педагогічних або наукових працівників КНЛУ із ступенем доктора 

наук з відповідної спеціальності.  

3.4. Рішення вченої ради затверджується і оформляється наказом 

ректора Університету. 

3.5. Приймальна комісія працює з понеділка по п’ятницю 

з 9 до 16 години, обідня перерва – з 13 до 14 години.  

Адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 73 (відділ науково-дослідної 

роботи – каб. 231), e-mail: dep.science@knlu.edu.ua 

 

mailto:dep.science@knlu.edu.ua


Ректорові КНЛУ 

проф. Ваську Р. В. 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 
      (ПІБ повністю, місце роботи, посада) 

 

_____________________________ 
          (мобільний телефон, e-mail) 

 

 

Заява 

 

Прошу допустити мене до участі у конкурсі вступників до докторантури 

на денну форму здобуття освіти за державним замовленням (за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб) для навчання з 01 жовтня 2022 р. 

за спеціальністю ___________________________________________________  
                                                                    (код і назва спеціальності) 

на кафедру ______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________. 
       (назва кафедри) 

 

Докторська дисертація виконана на ____%. Маю ______ наукових статей 

у фахових виданнях України з теми докторської дисертації; у наукових 

виданнях, що індексуються у наукометричних базах даних Scopus та/або 

Web of Science – ______ публікацій. 
 

З Порядком підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії 

та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах), затвердженим 

Постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261, Статутом 

Університету, Правилами внутрішнього трудового розпорядку Університету, 

Правилами прийому до докторантури Київського національного лінгвістичного 

університету у 2022 році ознайомлений(-а). 

Ознайомлений(а), що обробка персональних даних, передбачених для 

вступу на навчання та отримання освітніх послуг, в тому числі в Єдиній 

державній електронній базі з питань освіти, а також інформації, що стосується 

участі в конкурсному відборі для інформування громадськості про перебіг 

вступної кампанії до закладів вищої освіти, здійснюється відповідно до 

законодавства про захист персональних даних. 

 

 

 

"___" ____________ 20__ року _______________________________ 
(підпис) 

 


