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Правила прийому до докторантури 

для здобуття наукового ступеня доктора наук  

у Харківському національному педагогічному 

університеті імені Г.С. Сковороди у 2021 році 
 

І. Вимоги до рівня освіти вступників 

 

До докторантури приймаються на конкурсній основі громадяни України 

(на місця державного замовлення та на місця за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб), які мають науковий ступінь доктора філософії (кандидата 
наук), наукові здобутки й опубліковані праці з обраної спеціальності у фахових 

виданнях, що індексовані в міжнародних наукометричних базах даних, і які 
продемонстрували свою спроможність проводити наукові дослідження на 

високому рівні.  
Підготовка іноземних громадян й осіб без громадянства здійснюється за 

рахунок коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту) на підставі: 
● міжнародних договорів України та / або  міжнародних програм обміну 

чи академічної мобільності; 
● договорів, укладених між університетом і вищими навчальними 

закладами (науковими установами) інших країн щодо обміну вченими  чи 

академічної мобільності. 
Термін навчання в докторантурі –  2 роки. 

 

ІІ. Етапи вступної кампанії 
 

Етапи вступної кампанії Терміни проведення 

Початок прийому заяв і документів 01 червня 2021 року 

Закінчення прийому заяв і документів  25 червня 2021 року 

Строки проведення  співбесіди та 

засідання вченої ради університету 
26 серпня – 31 серпня 2021 року 

Термін оприлюднення рейтингового 

списку вступників 
31 серпня 2021 року 

Термін зарахування вступників не пізніше 15 вересня 2021 року 

 

ІІІ. Порядок прийому, розгляду документів та зарахування 

 

1. Вступники до докторантури подають такі документи:  

● заява на ім’я ректора;  

● клопотання з місця роботи про прийом до докторантури; 

● особовий листок з обліку кадрів з вклеєною фотокарткою 3х4 см, 

завірений печаткою за місцем роботи або навчання, дві фотокартки 2х3 см, 

автобіографію;  

● копії всіх дипломів (у разі здобуття відповідної освіти за кордоном – 

копія нострифікованого диплома); 
● письмова характеристика наукової діяльності вступника, складену 
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доктором наук, який є штатним науково-педагогічним працівником 

Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, 

зі згодою бути науковим консультантом у разі його вступу до докторантури;  

● список опублікованих наукових праць, завірений у встановленому 

порядку, загальною кількістю не менше 50% від установлених (чинних) вимог 
МОН; 

● розгорнутий план докторської дисертації; 
● медична довідка про стан здоров’я за формою № 086/о; 

● 2 (дві) копії ідентифікаційного коду. 

● 2 (дві) копії паспорта;  

● копія трудової книжки; 

2. Паспорт і військовий квиток подаються вступником до докторантури  

особисто. 

3. Особова справа  подається в папці на зав’язках. 

 

Приймальна комісія може відмовити  вступнику в допуску до співбесіди до 

докторантури у зв’язку з неподанням у встановлений термін усіх або окремих 

документів.  

 

Розділ ІV. Конкурсний відбір, його організація та проведення  

 

Конкурсний відбір здійснюється за результатами співбесіди в установлені 
строки, що проводиться фаховою комісією. Результати оприлюднюються на 
офіційному сайті університету. 

 

Перелік галузей знань і спеціальностей, 

за якими оголошується прийом на навчання в докторантурі 

ХНПУ імені Г.С. Сковороди для здобуття 

наукового ступеня доктора наук 
 

№ 

п/п 

Код та найменування галузі 
знань 

Шифр та найменування спеціальності  

1. 01 Освіта/Педагогіка 011 Освітні, педагогічні науки 

2. 01 Освіта/Педагогіка 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) 

3. 01 Освіта/Педагогіка 017 Фізична культура і спорт 

4. 03 Гуманітарні науки 032 Історія та археологія  

5. 03 Гуманітарні науки 033 Філософія 

6. 03 Гуманітарні науки 035 Філологія 

7. 05 Соціальні та поведінкові 
науки 

052 Політологія 

8. 05 Соціальні та поведінкові 
науки 

053 Психологія 

9. 08 Право 081 Право 

10. 09 Біологія 091 Біологія 
 


