


ПРАВИЛА ПРИЙОМУ 

до аспірантури Національного авіаційного університету у 2022 році  

 

1. Загальні положення 

1. Національний авіаційний університет (далі – НАУ) оголошує прийом 

на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-науковим рівнем 

доктора філософії через аспірантуру (ІІІ рівень вищої освіти).  

2. Правила прийому до аспірантури НАУ розроблені Приймальною 

комісією та затверджені Вченою радою НАУ як додаток до Правил прийому 

до НАУ у 2022 році відповідно до Порядку прийому на навчання для 

здобуття вищої освіти в 2022 році (далі – Порядок), затвердженому наказом 

Міністерства освіти і науки України від 27 квітня 2022 року № 392 (зі 

змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 02 

травня 2022 року № 400)  

Правила прийому до аспірантури діють протягом календарного року.  

Правила прийому до аспірантури та докторантури НАУ щорічно 

затверджуються Вченою радою НАУ на основі Умов прийому на навчання до 

закладів вищої освіти, затверджених МОНУ та в установлені строки 

оприлюднюються на офіційному веб-сайті НАУ. 

3. Прийом до аспірантури НАУ здійснюється на конкурсній основі, 

незалежно від джерел фінансування.  

4. Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі 

становить 4 роки.  

5. Навчання в аспірантурі НАУ здійснюється за денною, вечірньою та 

заочною формами здобуття освіти за акредитованими спеціальностями 

(https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UyHKOsqxT8RUAy0adTHsiS_KUQVz

dYI1AedOw5A1z5E/edit#gid=0) 

6. Для врегулювання відносин між аспірантом або докторантом та 

Університетом укладається договір (за умови зарахування за державним 

замовленням) або контракт (за умови зарахування за рахунок коштів 

юридичних чи фізичних осіб). 

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 освіти зазначеними категоріями осіб за кошти 

державного бюджету здійснюється в межах квот, визначених Кабінетом 

Міністрів України.  

Підготовка іноземних громадян та осіб без громадянства в аспірантурі 

та докторантурі здійснюється на підставі: 

– міжнародних договорів України та/або міжнародних програм обміну 

чи мобільності; 

– договорів, укладених між університетом та закладами вищої освіти 

(науковими установами) інших країн, щодо обміну вченими чи академічної 



мобільності; 

–  за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб (на умовах 

контракту). 

Вартість навчання в аспірантурі та перебування в докторантурі 

затверджується наказом ректора НАУ. 

Усі особи, які здобувають вищу освіту в НАУ, мають рівні права та 

обов’язки.  

8. Переведення та поновлення здійснюються в межах вакантних місць 

державного замовлення та ліцензованого обсягу згідно з чинним 

законодавством.  

 

2. Вимоги до рівня освіти вступників 

1. На навчання для здобуття ступеня доктора філософії до НАУ 

приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний 

рівень спеціаліста). 

 

3. Фінансування підготовки фахівців 

1. Фінансування підготовки аспірантів у НАУ здійснюється:  

–  за рахунок коштів державного (місцевого) бюджетів України – за 

державним (регіональним) замовленням; 

–  за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту) 

– понад державне замовлення в межах ліцензійного обсягу;  

– за рахунок коштів університету здійснюється підготовка здобувачів 

вищої освіти ступеня доктора філософії поза аспірантурою.  

2. Особи, які навчаються в НАУ, 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 за двома чи більше 

спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами 

підготовки, рівнями, ступенями, формами здобуття освіти) за кошти 

державного або місцевого бюджетів.  

3. Громадяни України мають право безоплатно здобувати ІІІ ступінь 

вищої освіти в НАУ на конкурсній основі відповідно до стандартів вищої 

освіти, якщо цей ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти 

державного або місцевого бюджету.  

4. Громадяни України, які не завершили навчання за кошти державного 

або регіонального бюджету (за державним або регіональним замовленням) за 

третім 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. 

 

4. Строки прийому заяв і документів, вступних випробувань, 

конкурсного відбору та зарахування на навчання 

1. Порядок роботи Приймальної комісії (дні тижня та години):  

 

Понеділок - 9.00 – 16.00   

 

Перерва на обід 12.00 – 13.00 

 

Вівторок - 9.00 – 16.00  

Середа - 9.00 – 16.00  

Четвер - 9.00 – 17.00 

П’ятниця - 9.00 – 15.00  

Субота - Неділя - вихідний 

 

2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір 

та зарахування на навчання до аспірантури НАУ на місця, що фінансуються 

за рахунок державного бюджету та за рахунок фізичних і юридичних осіб 

проводяться в наступні терміни: 

 

Етапи вступної кампанії Термін 

Початок прийому заяв та 

документів 

01.02 2022  

Закінчення прийому заяв та 

документів 

о 16.00 25.08.2022  

01.12.2022 

01.03.2023 

01.06.2023 

Строки проведення вступних 

випробувань 

06.09 – 10.09 2022  

12.12 – 15.12 2022 

13.03 – 17.03.2023 

12.06 – 15.06 2023 

Термін оприлюднення 

рейтингового списку вступників 

із зазначенням рекомендованих 

до зарахування на місця 

державного замовлення 

не пізніше 12.00 години  

15.09.2022  

Терміни зарахування вступників за державним замовленням – не пізніше 

12.00 01.10. 2022; 

за кошти фізичних та юридичних осіб – 

не пізніше 01.01.2023 

01.04.2023 

01.07.2023 

 



3. До вступних випробувань допускаються виключно особи, які в 

установлений строк подали до Відділу аспірантури та докторантури НАУ 

повний комплект обов’язкових документів, який включає: 

– заяву установленої форми для допуску до вступних випробувань; 

– згоду на збір та обробку персональних даних; 

– копію диплома магістра (спеціаліста - освітньо-кваліфікаційного 

рівня, підтвердженого документом державного зразка, що виданий вищим 

навчальним закладом IІІ-ІV рівня акредитації); 

– копію додатка до диплома з оцінками; 

– письмову характеристику наукової діяльності вступника, надану 

передбачуваним науковим керівником; 

– особовий листок з обліку кадрів установленої форми; 

– автобіографію; 

– фото розміром 3,5 × 4,5 см; 

– копію сторінок паспорту з відмітками; 

– копію ідентифікаційного номера; 

– копію трудової книжки (за наявності); 

– копію приписного свідоцтва, завірену у Військово-мобілізаційному 

підрозділі НАУ (для чоловіків); 

– довідку з місця роботи (за наявності); 

– медичну довідку про стан здоров'я за формою № 086-о (для 

іноземних громадян довідка про стан здоров’я завіряється в Авіаційному 

медичному центрі НАУ). 

4. Заява в паперовій формі подається вступником особисто. Відомості 

кожної заяви в паперовому вигляді реєструються уповноваженою особою 

приймальної комісії в Єдиній базі в день прийняття заяви.  

5. Додатковий перелік документів встановлений НАУ: 

- резюме (CV);  

- список та копії опублікованих наукових праць (за наявності);  

- рекомендація для вступу до аспірантури (за наявності).  

6. Іноземці особисто подають заяву та необхідні документи до Центру 

міжнародної освіти НАУ.  

7. Усі копії документів засвідчує за оригіналами приймальна комісія 

НАУ. Копії документа, що посвідчує особу, військовооблікового документа 

не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не 

приймаються. 

 

5. Вступні випробування та конкурсний відбір 

 

1. Вступні випробування до аспірантури НАУ здобувачів вищої освіти 

ступеня доктора філософії складаються зі: 

 - вступного іспиту з наукової спеціальності в обсязі програми рівня 

вищої освіти магістра з відповідної спеціальності (ваговий коефіцієнт – 0,5); 

 вступного іспиту з англійської мови (в обсязі, який відповідає рівню 

B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти). Вступник, який 



підтвердив свій рівень знання англійської мови, дійсним сертифікатом тестів 

TOEFL, International English Language Testing System, сертифікатом 

Сambridge English Language Assessment, звільняється від складення 

вступного випробування з англійської мови. Під час визначення результатів 

конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного 

випробування з англійської мови з найвищим балом (ваговий коефіцієнт – 

0,25); 

  вступного іспиту з української мови – для іноземних громадян 

(ваговий коефіцієнт – 0,25); 

 реферату з презентацією дослідницьких пропозицій та досягнень за 

підписом наукового керівника (ваговий коефіцієнт – 0,05). Вступне 

випробування полягає в заслуховуванні та обговоренні наукового 

повідомлення вступника. Реферат з презентацією оцінює предметна комісія з 

відповідної наукової спеціальності.  

2. Особам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань 

(спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), 

можуть бути призначені додаткові вступні випробування зі спеціальності 

відповідної галузі науки. Для додаткового вступного випробування ваговий 

коефіцієнт не застосовується.. 

Оцінювання додаткових вступних випробувань відбувається за 

двобальною шкалою: «зараховано» або «не зараховано». У тому випадку, 

коли за додаткове вступне випробування вступник отримав оцінку «не 

зараховано», він не допускається до наступного вступного іспиту і 

позбавляється права брати участь у конкурсі. 

3. Результати складання вступних іспитів оцінюються за 100-бальною 

шкалою: 

- 0-59 балів - незадовільно;  

- 60 – 74 бали - задовільно;  

- 75-89 балів - добре;  

- 90-100 балів - відмінно  

4. Послідовність складання вступних іспитів до аспірантури наступна: 

додатковий іспит (в разі необхідності), іноземна мова, іспит зі спеціальності. 

5. При визначенні конкурсного балу кожного вступника також 

враховуються наступні показники: 

 середній бал додатку до диплому про вищу освіту (ваговий 

коефіцієнт – 0,05); 

 додаткові бали за наукові досягнення (ваговий коефіцієнт – 0,15). 

Рейтинговий список вступників до аспірантури впорядковується за 

конкурсним балом від більшого до меншого. У рейтинговому списку 

вступників зазначаються: 

– прізвище, ім'я та по батькові вступника; 

– наукова спеціальність; 

–  прізвище та ініціали передбачуваного наукового керівника. 

6. Конкурсний бал (КБ) вступника до аспірантури розраховується (за 

100-бальною шкалою) за наступною формулою: 



КБ = ВІС х 0,5+ ВАМ х 0,25 + РДП х 0,05 + ДБ х 0,15 + СБД х 0,05; де: 

ВІС – оцінка вступного випробування зі спеціальності (за 100-бальною 

шкалою); 

ВАМ – оцінка вступного випробування з англійської мови (за 100-

бальною шкалою); 

РДП – оцінка поданого реферату з презентацією дослідницьких 

пропозицій та досягнень; 

ДБ – додаткові бали за наукові досягнення; 

СБД – середній бал додатку до диплому про вищу освіту (за 100-

бальною шкалою). 

Додаткові бали (ДБ) за наукові досягнення не повинні перевищувати в 

сумі 100 балів. 

7. Додаткові бали (ДБ) за наукові досягнення: 
Наукові досягнення Кількість балів 

Публікація у науковому виданні, включеному до переліку 

наукових фахових видань України (за обраною спеціальністю) 
10 (кожна стаття) 

Публікація у виданні, яке входить до міжнародних 

наукометричних баз  Scopus або Web of Science (за обраною 

спеціальністю) 

25 (кожна стаття) 

Одноосібна монографія яка рекомендована до друку вченою 

радою відповідного факультету або Вченою радою НАУ 
25 

Розділ у колективній монографії, яка рекомендована до друку 

вченою радою відповідного факультету або Вченою радою НАУ 
10 

Участь у науковій всеукраїнській конференції (за умови 

публікації тез доповіді за обраною спеціальністю) за період не 

більше трьох років до моменту вступу 

5 (кожна теза) 

Участь у науковій міжнародній конференції (за умови 

публікації тез доповіді за обраною спеціальністю) за період не 

більше трьох років до моменту вступу 

10 (кожна теза) 

Патент або авторське свідоцтво про винахід за обраною галуззю 

знань за період не більше трьох років до моменту вступу 
25 

Рекомендація вченої ради відповідного факультету або іншого 

структурного підрозділу Університету на вступ до аспірантури 

за період не більше одного року до моменту вступу 

5 

Диплом магістра/спеціаліста з відзнакою за обраною 

спеціальністю 
5 

 

8. Вступні випробування для осіб з особливими освітніми потребами 

проводяться з урахуванням особливих освітніх потреб, зазначених у заяві 

вступника, та рекомендацій медико-соціальної експертизи. 



7. Вступні випробування проводяться у письмовій та усній формі, за 

присутності не менше двох членів та голови предметної комісії у кожній 

аудиторії. 

8. Сторонні особи без дозволу голови Приймальної комісії не 

допускаються до приміщень, в яких проводяться вступні випробування. 

9. За проведення вступних випробувань відповідають голови 

предметних комісій. Голови предметних комісій щороку складають програми 

вступних випробувань, екзаменаційні білети, які затверджуються ректором 

Університету або проректором з наукової роботи не пізніше, ніж за три 

місяці до початку проведення вступних випробувань. 

10. Затверджені екзаменаційні матеріали тиражуються в необхідній 

кількості і зберігаються протягом поточного року у двох примірниках, один 

примірник – у голови предметної комісії, другий – у Відділі аспірантури та 

докторантури. 

11. Під час проведення вступних випробувань вступникам забороняється 

користуватись електронними приладами, підручниками, навчальними 

посібниками та іншими матеріалами. У разі використання вступником під час 

вступного випробування сторонніх джерел інформації він відсторонюється від 

участі у випробуваннях, про що складається акт. У протоколі вступного 

випробування такого вступника голова предметної комісії вказує причину 

відсторонення та час.  

12. Вступники, які не з’явились на вступне випробування без поважних 

причин у зазначений за розкладом час, до участі у подальших випробуваннях і 

конкурсі не допускаються. За наявності поважних причин, підтверджених 

документально, вступники можуть допускатися до складання пропущених 

вступних випробувань із дозволу голови Приймальної комісії в межах 

встановлених строків і розкладу проведення вступних випробувань.  

13. Перескладання вступних випробувань у поточну сесію не 

дозволяється.  

14.. Апеляції на результати вступних випробувань розглядає апеляційна 

комісія НАУ, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом ректора. 

15.. За результатами проведення вступних випробувань до аспірантури 

приймальна комісія приймає рішення щодо кожного вступника. У тому 

випадку, коли конкурсний бал двох (або більше) вступників на певну 

спеціальність за результатами вступних випробувань є однаковим, перевага при 

зарахуванні до аспірантури надається вступникам: 

- які отримали вищу оцінку за іспит зі спеціальності; 

- які мають значний науковий доробок (публікації у виданні, яке входить 

до міжнародних наукометричних баз Scopus або Web of Science (за обраною 

спеціальністю); одноосібну монографію або/чи розділ у колективній 

монографії, рекомендованих до друку вченою радою відповідного факультету 

або Вченою радою НАУ; патент або авторське свідоцтво про винахід за 

обраною галуззю знань за період не більше трьох років до моменту вступу). 

 

 



6. Формування рейтингових списків та зарахування вступників  

 

1. Рейтингові списки вступників формуються окремо за кожною 

спеціальністю /освітньою програмою. Сформовані рейтингові списки разом 

із списками вступників, що рекомендовані до зарахування на місця 

державного замовлення, оприлюднюються у терміни, зазначені у розділі  

ІV цих Правил прийому.  

2. Підставою для формування рейтингових списків є конкурсний бал. 

3. Рішення про рекомендацію до зарахування вступників на місця за 

кошти державного бюджету та кошти фізичних і юридичних осіб 

Приймальна комісія приймає згідно з порядком формування рейтингового 

списку, у строк, визначений розділом ІV цих Правил прийому. Офіційним 

повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається 

оприлюднення відповідного рішення на стендах Приймальної комісії НАУ та 

на веб-сайті НАУ.  

4. Накази про зарахування на навчання видаються ректором НАУ на 

підставі рішення приймальної комісії.  

Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в 

Єдиній базі та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної 

комісії та веб-сайті НАУ (www.pk.nau.edu.ua).  

5. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути 

скасоване приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку 

вступника.  

Особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування (наказ про 

зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи) до НАУ за 

власним бажанням, відраховані з НАУ за власним бажанням, у зв'язку з чим 

таким особам повертаються подані ними документи не пізніше наступного 

дня після подання заяви про відрахування.  

 

 

 

 



ПРАВИЛА ПРИЙОМУ  

до докторантури Національного авіаційного університету у 2022 році 
 

1. Загальні положення 

 

1.1. Підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації (докторів наук) 

здійснюється через докторантуру з метою завершення роботи над науковими 

дослідженнями та оформлення їх результатів та/або для підготовки 

публікацій до захисту для здобуття ступеня доктора наук. 

1.2. Підготовка здобувачів ступеня доктора наук в докторантурі 

здійснюється за очною (денною) формою навчання.  

1.3. Нормативний строк підготовки доктора наук становить 2 роки.  

1.4. Протягом строку перебування в докторантурі докторант повинен 

подати до спеціалізованої вченої ради результати своїх наукових досягнень у 

вигляді дисертації, або опублікованої монографії, або наукової доповіді за 

сукупністю статей, опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих 

фахових виданнях, перелік яких затверджується МОН України.  

1.5. До докторантури НАУ приймаються громадяни України, іноземці, 

а також особи без громадянства, які проживають на території України на 

законних підставах. Усі особи, які здобувають вищу освіту в НАУ мають 

рівні права та обов’язки. 

1.6. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в 

Україні, та особи, яким надано статус біженця в Україні, вступають до 

докторантури нарівні з громадянами України. Іноземці, які постійно не 

проживають на території України, але знаходяться в Україні на законних 

підставах, вступають до докторантури відповідно до чинного порядку 

організації набору та навчання іноземців та осіб без громадянства.  

1.7. Вступ до докторантури здійснюється на конкурсній основі за 

рішенням Вченої ради НАУ з урахуванням наукових, науково-технічних 

досягнень вступника за обраною спеціальністю відповідно до встановлених 

вимог та висновків кафедр, сформованих на підставі наукової доповіді 

вступника до докторантури.  

1.8. Правила прийому до докторантури НАУ розроблені відповідно до 

Закону України «Про вищу освіту», «Порядку підготовки здобувачів вищої 

освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних 

закладах (наукових установах)», затвердженого Постановою Кабінету 

Міністрів України № 261, Порядку прийому на навчання для здобуття вищої 

освіти в 2022 році (далі – Порядок), затвердженому наказом Міністерства 

освіти і науки України від 27 квітня 2022 року № 392 (зі змінами, внесеними 

наказом Міністерства освіти і науки України від 02 травня 2022 року № 400)  

1.9. Правила прийому до докторантури діють протягом календарного 

року 

1.10. Перелік галузей знань та спеціальностей, за якими оголошується 

прийом до докторантури подано у Додатку 1. 

 



2. Вимоги до рівня освіти вступників: 

2.1. До докторантури на конкурсній основі приймаються особи, які 

мають ступінь доктора філософії (кандидата наук), наукові здобутки та 

опубліковані праці з обраної наукової спеціальності, зокрема, не менше 10 

публікацій в міжнародних, вітчизняних 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. 

 

3. Фінансування підготовки фахівців 

 

3.1. Фінансування підготовки докторантів в НАУ здійснюється: - за 

рахунок видатків державного бюджету (за державним замовленням); якщо 

цей ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного 

бюджету; - за кошти фізичних та юридичних осіб (на умовах контракту).  

3.2. Державне замовлення на підготовку здобувача вищої освіти 

ступеня доктора наук в докторантурі за спеціальностями розподіляється на 

конкурсній основі між вищими навчальними закладами та науковими 

установами, у яких діють спеціалізовані вчені ради з відповідних 

спеціальностей. Інформація про розподіл державного замовлення 

оприлюднюється на офіційному веб-сайті МОН та веб-сайті НАУ.  

3.3. Обсяги прийому вступників за кошти фізичних та/або юридичних 

осіб визначаються із можливостей забезпечення кваліфікованого наукового 

керівництва за відповідною спеціальністю на момент вступу. Науковий 

консультант призначається Вченою радою НАУ з числа штатних науково-

педагогічних або наукових працівників НАУ із ступенем доктора наук з 

відповідної спеціальності. Науковий консультант може здійснювати 

підготовку лише одного докторанта та одночасне наукове керівництво і 

консультування, як правило, не більше п'яти здобувачів наукових ступенів 

разом. 

 

4. Перелік документів для вступу до докторантури  

 

4.1. Повний комплект обов’язкових для вступу до докторантури 

документів у картонному швидкозшивачі подається вступником особисто до 

Відділу аспірантури та докторантури НАУ у встановлені строки і включає: 

– заяву про зарахування установленої форми; 

– згоду на збір та обробку персональних даних; 

– витяг з протоколу рішення Вченої ради НАУ з рекомендацією до 

вступу в докторантуру, із зазначенням теми дисертаційної роботи та 

наукового консультанта; 

– копію диплома доктора філософії або кандидата наук; 

– письмову характеристику наукової діяльності вступника, завірену 

доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим 

працівником НАУ, із згодою бути науковим консультантом; 



– завірений ученим секретарем НАУ список публікацій за темою 

дисертації; 

– особовий листок з обліку кадрів установленої форми; 

– автобіографію; 

– фото розміром 3,5 × 4,5 см; 

– копію сторінок паспорту з відмітками; 

– копію ідентифікаційного номера; 

– копію трудової книжки; 

– копію приписного свідоцтва, завірену у Військово-мобілізаційному 

підрозділі НАУ (для чоловіків); 

– довідку з місця роботи; 

– медичну довідку про стан здоров'я за формою № 086-о (для 

іноземних громадян довідка про стан здоров’я завіряється в Авіаційному 

медичному центрі НАУ). 

– угоду про підготовку здобувача ступеня доктора наук у докторантурі 

НАУ у двох примірниках – за умови вступу за державним замовленням; або 

контракт про платну підготовку в докторантурі – у двох примірниках. 

Оригінал диплома доктора філософії або кандидата наук, паспорт і 

приписне свідоцтво пред’являються вступником. Без наявності оригіналів 

пакет документів не приймається. 

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 НАУ щодо зарахування такого 

вступника в докторантуру Вчена рада НАУ одночасно приймає рішення про 

визнання його диплома. У разі відмови Вчена рада НАУ надає вступнику 

обґрунтоване пояснення причин такої відмови.  

- відбитки та список опублікованих наукових праць і винаходів, 

опублікованих після захисту кандидатської (доктора філософії) дисертації, за 

темою майбутнього дисертаційного дослідження (із визначенням кількості 

наукових статей у періодичних фахових виданнях з відповідної спеціальності 

та публікацій у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз);  

- розгорнуту пропозицію претендента для вступу до докторантури, в 

якій міститься план дослідницької роботи та/або інформація про обсяг 

наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених 

досліджень до захисту. 

 

5. Порядок вступу до докторантури 

 

5.1. Прийом до докторантури здійснюється за рішенням Вченої ради 

НАУ з урахуванням наукових, науково-технічних досягнень вступника за 

обраною спеціальністю відповідно до встановлених вимог та висновків 

кафедр та Вченої ради, сформованих на підставі наукової доповіді вступника 

до докторантури.  



5.2. Документи для вступу до докторантури (за державним 

замовленням та за кошти фізичних та юридичних осіб) подаються до відділу 

аспірантури та докторантури НАУ (корпус 1, каб. 225, тел. 406-74-84).  

5.3. Вступники з числа іноземних громадян, які постійно не 

проживають на території України, але знаходяться в Україні на законних 

підставах подають документи зазначені в п. 4 до Центру міжнародної освіти 

НАУ. 

5.4. Відділ аспірантури та докторантури формує Список вступників до 

докторантури за спеціальностями та оприлюднює його.  

5.5. Кафедра, лабораторія чи інший структурний підрозділ НАУ 

розглядає розгорнуті пропозиції вступників до докторантури, в яких 

міститься план дослідницької роботи та інформація про обсяг наукової 

роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до 

захисту, список опублікованих праць. Протягом місяця з дня надходження 

документів від усіх вступників відповідний структурний підрозділ 

заслуховує їх наукові доповіді і шляхом голосування визначає можливість 

зарахування кожного вступника до докторантури та подає висновки у відділ 

докторантури та аспірантури. Рішення кафедри вважається прийнятим, якщо 

за нього проголосувало більше половини від кількості науково-педагогічних 

працівників, присутніх на засіданні.  

5.6. Відділ аспірантури та докторантури формує список вступників до 

докторантури за спеціальностями та подає його разом із висновками 

підрозділів на розгляд Вченої ради НАУ.  

5.7. Вчена рада НАУ розглядає список вступників до докторантури, 

висновки кафедри або лабораторії 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 НАУ із ступенем доктора наук з відповідної спеціальності. На 

підставі рішення Вченої ради НАУ видається наказ ректора НАУ про 

зарахування до докторантури. 

5.8. Проведення етапів прийому до докторантури здійснюється в такі 

терміни: 
Етапи вступу до докторантури Терміни 

1. Прийом заяв та документів для вступу до докторантури З 01.02 по 31.08 2022 

01.12.2022 

01.03.2023 

01.06.2023 

 

2. Оприлюднення списку вступників до докторантури за 

спеціальностями на сайті НАУ та інформаційних стендах 

приймальної комісії 

15.09. 2022 

3. Розгляд розгорнутих наукових пропозицій та 

заслуховування доповідей вступників до докторантури на 

засіданні кафедр і визначення можливості зарахування 

кожного вступника до докторантури (шляхом голосування) 

З 01.02 по 31.08 2022 

4. Оприлюднення списку вступників до докторантури, До 12.00 



рекомендованих до зарахування кафедрами 10.09.2022 

5. Розгляд Вченою радою НАУ висновків та рекомендацій 

кафедр до зарахування; прийняття рішення про 

зарахування до докторантури; призначення наукових 

консультантів 

До 31.08.2022 

6. Оприлюднення списку вступників, рекомендованих до 

зарахування Вченою радою НАУ 

До 12.00.  

15.09.2022 

7. Зарахування вступників до докторантури за державним замовленням 

– не пізніше 12.00  

01.10. 2022; 

за кошти фізичних та 

юридичних осіб – не 

пізніше  

01.01.2023 

01.04.2023 

01.07.2023 

 

Можливі інші терміни вступу до докторантури - у випадках надання 

додаткових місць у докторантуру, а також з числа іноземців, які постійно не 

проживають на території України, але знаходяться в Україні на законних 

підставах на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб. 

Зарахування зазначених іноземців може здійснюватися в НАУ упродовж 

року.  

5.9. Для забезпечення відбору претендентів на зарахування до 

докторантури використовуються такі критерії:  

1) загальна кількість наукових праць претендентів за темою 

майбутнього дисертаційного дослідження, опублікованих після захисту 

кандидатської (доктора філософії) дисертації;  

2) кількість статей претендентів за темою майбутнього дисертаційного 

дослідження у періодичних фахових виданнях України; у періодичних 

виданнях, включених до наукометричних баз даних, зокрема Scopus або Web 

of Science Core Collection; 

3) кількість монографій;  

4) ступінь готовності докторської дисертації;  

5) загальна кількість аспірантів у здобувача ступеня доктора наук, у 

тому числі захищених на час вступу до докторантури;  

6) участь у міжнародних наукових конференціях;  

7) участь у міжнародних наукових проектах.  

5.10. Наказ про зарахування до докторантури видається на підставі 

рішення Вченої ради НАУ. 

 

6. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому 

до докторантури НАУ 

 

6.1. Відкритість та прозорість прийому до докторантури НАУ 

здійснюється шляхом обов’язкового розміщення на офіційному веб-сайті 



університету (www.pk.nau.edu.ua) та стендах відділу аспірантури і 

докторантури наступної інформації:  

- перелік спеціальностей, за якими здійснюється прийом до 

докторантури;  

- обсяг державного замовлення на підготовку у докторантурі;  

- вартість підготовки за спеціальностями;  

- список вступників до докторантури;  

- список вступників, рекомендованих до зарахування до докторантури.  

6.2. На засіданні Вченої ради НАУ мають право бути присутніми 

представники засобів масової інформації. Процедура акредитації 

представників засобів масової інформації здійснюється через секретаріат 

приймальної комісії НАУ. 



Додаток 1 

Перелік галузей знань та спеціальностей,  

за якими оголошується прийом до докторантури  

 
Галузь знань Спеціальності для підготовки здобувачів наукового ступеня 

доктора наук у докторантурі НАУ 

10 Природничі науки 02.00.04 – фізична хімія ; 

14 Електрична інженерія 05.05.03 – двигуни та енергетичні установки; 

13 Механічна інженерія 05.07.02 – проектування, виробництво та випробування 

літальних апаратів; 

15 Автоматизація та 

приладобудування 

05.11.01 – прилади та методи вимірювання механічних 

величин;  

17 Електроніка та 

телекомунікації 

05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі; 

05.12.13 – радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій; 

05.12.17 – радіотехнічні та телевізійні системи; 

15 Автоматизація та 

приладобудування  

05.13.03 – системи та процеси керування; 

12 Інформаційні технологі 05.13.06 – інформаційні технології; 

05.13.12 – системи автоматизації проектувальних робіт; 

05.13.21 – системи захисту інформації; 

27 Транспорт 05.22.13 – навігація та управління рухом; 

05.22.20 – експлуатація та ремонт засобів транспорту; 

19 Архітектура та 

будівництво 

05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди; 

05 Соціальні та 

поведінкові науки 

 

07 Управління та 

адміністрування 

08.00.03 – економіка та управління національним 

господарством; 

08.00.04 – економіка та управління підприємствами; 

08 Право 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право; 

12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право; 

01 Освіта 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти; 

12 Інформаційні 

технології 

21.05.01 – інформаційна безпека держави; 

10 Природничі науки 21.06.01 – екологічна безпека; 

07 Управління та 

адміністрування 

25.00.02 – механізми державного управління. 
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