


 стимулювання розвитку суспільства шляхом оптимізації навчального 

процесу й освітніх технологій; 

 формування соціального замовлення на реалізацію проектів та програм за 

кошти місцевих бюджетів; 

 підтримка стипендіальних та конкурсних програм; 

 сприяння розвитку автономії університету, більшої відкритості до 

інвестицій, до надання платних послуг. 

У структурі університету функціонують 14 факультетів: фізичної культури, 

спорту та здоров’я, педагогічної освіти та соціальної роботи, культури і мистецтв, 

економіки та управління, іноземної філології, філології та журналістики, психології та 

соціології, історії, політології та національної безпеки, хімії, екології та фармації, 

біології та лісового господарства, інформаційних технологій і математики, 

юридичний, міжнародних відносин, географічний та 3 навчально-наукові інститути: 

фізико-технологічний, медичний та неперервної освіти. Відокремленим структурним 

підрозділом університету є Коледж технологій, бізнесу та права ВНУ імені Лесі 

Українки. 

Підготовка наукових кадрів (PhD) здійснюється за такими освітньо-науковими 

програмами:  

№ 

з/п 

Шифр 

спеціальності 

Спеціальність Освітньо-наукова програма 

1 091 Біологія Біологія організмів та 

надорганізмових систем 

2 193 Геодезія Геопросторове моделювання, 

моніторинг земель та управління 

територіями 

3 051 Економіка Економіка галузевих ринків, 

Економіка сталого розвитку 

4 032 Історія та археологія Актуальні проблеми історії: загальні 

тенденції та регіональні особливості 

5 073 Менеджмент Менеджмент організацій та видів 

діяльності 

6 291 Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та 

регіональні студії 

Міжнародні відносини та 

стратегічні комунікації України та 

ЄС 

7 103 Науки про Землю Науки про Землю 

8 071 Облік і оподаткування Облік і аудит 

9 011 Освітні, педагогічні науки Освітні, педагогічні науки 

10 076 Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність 

Економіка та управління 

підприємствами 

11 052 Політологія Інституційні зміни процесів 

демократичної трансформації в 

Україні 

12 053 Психологія Психологія особистості: генеза, 
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здоров’я, безпека 

13 031 Релігієзнавство Теоретичне релігієзнавство, 

релігійні інститути та процеси 

14 014 Середня освіта (фізика) Сучасні освітні технології у процесі 

навчання фізики 

15 231 Соціальна робота Cоціальне партнерство в системі 

соціальних інститутів 

16 104 Фізика та астрономія Теоретична та експериментальна 

фізика конденсованих середовищ 

17 227 Фізична терапія, 

ерготерапія 

Фізична терапія 

18 072 Фінанси, банківська 

справа та страхування 

Фінанси і кредит 

19 111 Математика Наближення класів періодичних 

функцій 

20 102 Хімія Синтез та дослідження властивостей 

неорганічних і органічних 

матеріалів 

21 014 Середня освіта (Фізична 

культура) 

Теорія та методика навчання 

фізичної культури 

22 034 Культурологія Соціокультурна аналітика 

23 017 Фізична культура і спорт Фізична активність різних груп 

населення 

24 035 Філологія Мова, література і фольклор 

пограниччя; Поліпарадигмальність 

іншомовних дискурсів 

25 033 Філософія Соціально-філософська 

антропологія 

26 081 Право Організаційно-правове забезпечення 

сталого розвитку України 

27 113 Прикладна математика Прикладна математика 

 

2. Мета Програми 

Метою Програми є забезпечення умов для активізації наукових та науково-

педагогічних кадрів шляхом роботи з обдарованою молоддю, інтеграції науки та 

освіти, поліпшення роботи аспірантури та докторантури. 

Підготовка висококваліфікованих наукових та науково-педагогічних кадрів в 

Університеті забезпечується через: 

 органічну єдність змісту освіти і програм наукової діяльності; 

 спрямування фундаментальних, прикладних досліджень і розробок на 

створення і впровадження нових конкурентоздатних технологій та матеріалів; 

 створення підручників та навчальних посібників з урахуванням досягнень 

науки і техніки; 
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 розвиток різних форм наукової співпраці (в тому числі міжнародної) з 

установами і організаціями, що не входять до системи вищої освіти, для розв’язання 

складних наукових проблем, впровадження результатів наукових досліджень і 

розробок у виробничий та навчальний процес; 

 участь учасників навчально-виховного процесу в науково-дослідних і 

дослідно-конструкторських роботах, що провадяться в університеті; 

 планування проведення і виконання науково-педагогічними працівниками 

наукових досліджень у межах основного робочого часу; 

 залучення до навчально-виховного процесу провідних учених і науковців, 

працівників вищих навчальних закладів та інших наукових установ та організацій; 

 оволодіння науково-педагогічними працівниками сучасними 

інформаційними технологіями; 

 організацію наукових, науково-практичних, науково-методичних семінарів, 

конференцій, олімпіад, конкурсів, науково-дослідних робіт учасників навчально-

виховного процесу. 

 

3. Порядок та умови вступу до аспірантури 

Основною формою підготовки здобувачів ступеня доктора філософії на 

третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти є аспірантура. 

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу 

освіту ступеня магістра/спеціаліста. До вступних випробувань допускаються особи, 

які вчасно подали всі необхідні для вступу документи згідно з правилами прийому до 

ВНУ імені Лесі Українки.  

Особа, яка подає для вступу до аспірантури  диплом, що виданий іноземним 

закладом вищої освіти, допускається до вступних випробувань нарівні з іншими 

особами. Зарахування такого вступника здійснюється в разі успішного складення ним 

вступних випробувань та прийняття вченою радою відповідного закладу вищої освіти 

(наукової установи) рішення про визнання його диплома. 

Вступні випробування для осіб з особливими освітніми потребами проводяться 

з урахуванням особливих освітніх потреб, зазначених у заяві вступника, та 

рекомендацій медико-соціальної експертизи. 

Результати вступних випробувань до аспірантури дійсні для вступу до ВНУ 

імені Лесі Українки  протягом одного календарного року. 

За результатами проведення вступних випробувань до аспірантури  приймальна 

комісія приймає рішення щодо кожного вступника за процедурою, визначеною 

правилами прийому до ВНУ імені Лесі Українки. 

Рішення приймальної комісії про зарахування до аспірантури  затверджується 

наказом ректора ВНУ імені Лесі Українки, який оприлюднюється в установленому 

порядку. 

Аспіранту одночасно з його зарахуванням відповідним наказом ректора ВНУ 

імені Лесі Українки призначається науковий керівник з числа наукових або науково-

педагогічних працівників з науковим ступенем. 



Науковий керівник аспіранта здійснює наукове керівництво роботою над 

дисертацією, надає консультації щодо змісту і методології наукових досліджень 

аспіранта, контролює виконання індивідуального плану наукової роботи та 

індивідуального навчального плану аспіранта і відповідає перед вченою радою ВНУ 

імені Лесі Українки за належне та своєчасне виконання обов’язків наукового 

керівника. 

Науковий керівник, який є доктором наук, може здійснювати одночасне 

наукове керівництво (консультування), як правило, не більше п’яти здобувачів 

наукових ступенів. 

Науковий керівник, який має ступінь доктора філософії, може здійснювати 

одночасне наукове керівництво роботою над дисертаціями, як правило, не більше 

трьох здобувачів наукового ступеня доктора філософії. 

На здійснення наукового керівництва роботою над дисертацією одного 

аспіранта науковому керівникові відводиться щороку 50 академічних годин 

навчального навантаження. Вчена рада ВНУ імені Лесі Українки з урахуванням 

потреб аспіранта та ефективності роботи наукового керівника з підготовки докторів 

філософії може відвести більшу кількість годин навчального навантаження 

керівникові з їх оплатою за рахунок коштів спеціального фонду ВНУ імені Лесі 

Українки. 

Рішенням вченої ради аспіранту може бути призначено два наукових керівники 

з відповідним розподілом годин навчального навантаження та обов’язків між ними. 

 

4. Підготовка науково-педагогічних та наукових кадрів в системі аспірантури і 

докторантури 

Аспірантура і докторантура Університету створюють умови для безперервної 

освіти, сприяють підвищенню науково-педагогічної та наукової кваліфікації 

громадян. 

Університет проводить прийом до аспірантури для підготовки докторів 

філософії на очну (денну, вечірню) та заочну форми навчання. 

Підготовка здобувачів ступеня вищої освіти доктора філософії (PhD) та ступеня 

доктора наук здійснюється за рахунок видатків державного бюджету у державних 

закладах вищої освіти чи наукових установах (державне замовлення) та за рахунок 

видатків місцевих бюджетів у державних та комунальних закладах вищої освіти чи 

наукових установах (регіональне замовлення), за рахунок коштів юридичних чи 

фізичних осіб (на умовах контракту, зокрема за кошти грантів, які отримав заклад 

вищої освіти (наукова установа) на проведення наукових досліджень, за якими 

передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії або 

доктора наук), а також за рахунок іноземців та осіб без громадянства відповідно до 

міжнародних договорів України, загальнодержавних програм, а також договорів, 

укладених з юридичними та фізичними особами. 

Особа, яка раніше навчалася в аспірантурі чи докторантурі за державним 

(регіональним) замовленням і не захистилася або була відрахована з неї достроково, 

має право на повторний вступ до аспірантури чи докторантури за державним 



(регіональним) замовленням лише за умови відшкодування коштів, витрачених на її 

підготовку, у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку. 

Проекти річних і перспективних планів прийому до аспірантури та 

докторантури за державним замовленням розробляються університетом та 

погоджуються з Міністерством освіти і науки України і затверджуються відповідно 

до чинного законодавства України. Під час складання замовлення на виділення місць 

в аспірантурі враховуються потреба університету в спеціалістах і науково-

педагогічних кадрах різної категорії, науково-дослідницька база і можливості 

забезпечення аспірантів і докторантів кваліфікованими науковими працівниками і 

консультантами. 

Після одержання з відповідного департаменту Міністерства освіти і науки 

України показників державного замовлення на підготовку фахівців в аспірантурі та 

докторантурі ВНУ імені Лесі Українки у засобах масової інформації та на сайті 

університету публікується оголошення про конкурсний прийом до аспірантури і 

докторантури із зазначенням наукових спеціальностей, термінів та умов прийому, 

переліку необхідних документів. 

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить 

чотири роки. 

Підготовка в аспірантурі передбачає виконання особою відповідної освітньо-

наукової або наукової програми Університету за певною спеціальністю та проведення 

власного наукового дослідження. Невід’ємною складовою освітньо-наукової 

програми аспірантури є підготовка та публікація наукових статей. 

Аспіранти проводять наукові дослідження згідно з індивідуальним планом 

наукової роботи, в якому визначаються зміст, строки виконання та обсяг наукових 

робіт, а також запланований строк захисту дисертації протягом строку підготовки в 

аспірантурі. Індивідуальний план наукової роботи є обов’язковим до виконання 

здобувачем відповідного ступеня і використовується для оцінювання успішності 

запланованої наукової роботи. 

Підготовка в аспірантурі завершується захистом наукових досягнень аспіранта 

в спеціалізованій вченій раді. 

Протягом строку навчання в аспірантурі доктор філософії зобов’язаний 

виконати всі вимоги освітньо-наукової програми, зокрема здобути теоретичні знання, 

уміння, навички та інші компетентності, достатні для продукування нових ідей, 

розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-

інноваційної діяльності, оволодіти методологією наукової та педагогічної діяльності, 

а також провести власне наукове дослідження, результати якого мають наукову 

новизну, теоретичне та/або практичне значення, та захистити дисертацію. 

Особи, які захищають дисертації дочасно, матимуть від цього фінансову вигоду 

(виплату решти стипендії, призначеної на повний строк навчання у формі разової 

премії або доплати до зарплати в разі прийняття на роботу у ВНЗ або наукову 

установу). Захист дисертації є обов’язковим під час перебування в аспірантурі (в 

межах 4-х років). 

Важливим аспектом підготовки наукових кадрів в аспірантурі є проходження 

асистентської педагогічної практики. 



Асистентська педагогічна практика проводиться на 2 році навчання (4-й 

семестр), на неї відводиться 60 годин / 2 кредити ЄКТС.  

У програмі асистентської педагогічної практики докторів філософії 

висвітлюються організаційно-методичні засади практичної професійної підготовки 

докторів філософії. Міжпредметні зв’язки асистентської педагогічної практики з 

іншими науками дають змогу глибше пізнати психолого-педагогічні факти, явища і 

процеси, що є підґрунтям для ефективної освітньої діяльності викладача у вищій 

школі. 

Здобувачі наукового ступеня доктора філософії зобов’язані дотримуватись 

вимог щодо опублікування результатів науково-дослідної роботи: за темою дисертації 

на здобуття наукового ступеня доктора філософії необхідна наявність не менше ніж у 

трьох наукових публікацій, які розкривають основний зміст дисертації. До таких 

наукових публікацій належать: щонайменше одна стаття у періодичних наукових 

виданнях інших держав, які входять до Організації економічного співробітництва та 

розвитку та/або Європейського Союзу, з наукового напряму, за яким підготовлено 

дисертацію здобувача; статті у наукових виданнях, включених до переліку наукових 

фахових видань України (замість однієї статті може бути зараховано монографію або 

розділ монографії, опублікованої у співавторстві; долучений один патент на винахід 

(авторське свідоцтво про винахід), який пройшов кваліфікаційну експертизу і 

безпосередньо стосується наукових результатів дисертації).  

Наукова публікація у виданні, віднесеному до першого - третього квартилів (Q1 

- Q3) відповідно до класифікації SCImago Journal and Country Rank або Journal Citation 

Reports, прирівнюється до двох публікацій (Наказ МОН Україні від 23.09.2019 № 

1220). 

Проміжкові атестації відбуваються наприкінці кожного семестру. На 1-му та 2-

му курсах заліково-екзаменаційна сесія проходить на 25 та 51 тижнях навчання, а 

атестація на 26 та 52 тижнях. На 3–му курсі атестація проводиться на 26 та 52 тижнях 

навчання. Підсумкова атестація проводиться на 4-му курсі у вигляді фахового 

семінару на 26 тижні навчання і захисту на 52 тижні. 

Підсумкова атестація здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії 

здійснюється постійно діючою або спеціалізованою вченою радою, утвореною для 

проведення разового захисту, на підставі публічного захисту наукових досягнень у 

формі дисертації. 

Зовнішня система гарантування якості забезпечується процедурами 

ліцензування та акредитації, визначеними МОН України та НАЗЯВО, процедурами 

акредитації та оціночними критеріями Європейської Асоціації із забезпечення якості 

вищої освіти, Європейської Асоціації Університетів, Європейської Асоціації вищих 

навчальних закладів, загальновизнаних рейтингів тощо. 

Внутрішньоуніверситетська система забезпечення якості освіти у ВНУ імені 

Лесі Українки базується на моніторингу багатьох кількісних показників, спрямована 

на підтримку системи цінностей, традицій, норм (як загальноуніверситетського рівня, 

так і субрівнів академічних підрозділів – інститутів, факультетів, кафедр), які, власне, 

й визначають ефективність функціонування університету. 

 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MUS15295.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MUS15295.html


5. Права та обов’язки аспірантів і докторантів 

Аспіранти і докторанти Університету користуються правами здобувачів вищої 

освіти, визначеними Законом України «Про вищу освіту». З метою належного 

проведення наукових досліджень аспіранти  і докторанти також мають право на: 

 вільний доступ до всіх видів відкритої наукової інформації, наявної в 

університеті, бібліотеках і державних архівах України; 

 отримання методичного і змістовного наукового консультування щодо 

власного дослідження від наукового керівника (консультанта), для аспірантів - на 

чіткий розподіл обов’язків між науковими керівниками у разі призначення вченою 

радою університету двох керівників; 

 безпечні та нешкідливі умови для проведення наукових досліджень, 

забезпечення належно обладнаним місцем для наукової роботи; 

 академічну мобільність, що реалізується відповідно до Положення про 

порядок реалізації права на академічну мобільність, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 р. № 579 (Офіційний вісник України, 

2015 р., № 66, ст. 2183); 

 академічну та соціальну відпустку відповідно до законодавства; 

 трудову діяльність у позанавчальний час відповідно до законодавства. 

 Аспіранти і докторанти зобов’язані виконувати всі обов’язки здобувачів 

вищої освіти, визначені Законом України «Про вищу освіту». З метою забезпечення 

належного проведення наукових досліджень аспіранти і докторанти також 

зобов’язані: 

 дотримуватися принципів академічної доброчесності, морально-етичних 

норм і стандартів поведінки дослідників у відповідній галузі, встановлених 

університетом; 

 виконувати індивідуальний план наукової роботи та систематично звітувати 

про хід його виконання на засіданні кафедри, відділу, лабораторії чи іншого 

підрозділу університету, який уповноважений для цього його вченою радою; 

 подати до спеціалізованої вченої ради свої наукові досягнення у вигляді 

дисертації (для аспірантів) та у вигляді дисертації, або опублікованої монографії, або 

за сукупністю опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових 

виданнях статей (для докторантів) у спеціалізованій вченій раді. 

Покладення університетом на аспіранта чи докторанта обов’язків, не 

пов’язаних з виконанням відповідної освітньо-наукової програми та підготовкою 

дисертації (монографії, статей), забороняється. 

Аспіранти і докторанти мають право брати участь у конкурсах на отримання 

грантової підтримки наукових досліджень та стипендій, заснованих на честь видатних 

діячів науки, освіти, культури, громадських діячів, а також заснованих Президентом 

України, Кабінетом Міністрів України, державними чи недержавними органами, 

підприємствами, установами чи організаціями. 

 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/579-2015-%D0%BF#n8
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/579-2015-%D0%BF#n8
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18


6. Здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії поза аспірантурою 

Особи, які професійно провадять наукову, науково-технічну або науково-

педагогічну діяльність за основним місцем роботи, мають право здобувати вищу 

освіту ступеня доктора філософії поза аспірантурою у ВНУ імені Лесі Українки без 

переривання трудової діяльності або під час перебування у творчій відпустці. 

Здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії поза аспірантурою  

передбачає повне та успішне виконання відповідної освітньо-наукової програми та 

навчального плану аспірантури ВНУ імені Лесі Українки згідно із затвердженими в 

установленому порядку індивідуальним навчальним планом та індивідуальним 

планом наукової роботи прикріпленої особи та публічний захист дисертації у 

спеціалізованій вченій раді. 

Правила та процедури прикріплення до ВНУ імені Лесі Українки визначаються 

вченою радою ВНУ імені Лесі Українкиё 

Навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти осіб, які 

прикріплені до ВНУ імені Лесі Українки для реалізації свого права на здобуття вищої 

освіти ступеня доктора філософії поза аспірантурою , а також їх наукове керівництво 

здійснюється за кошти ВНУ імені Лесі Українки. 

Особи, прикріплені до ВНУ імені Лесі Українки з метою здобуття вищої освіти 

ступеня доктора філософії поза аспірантурою , мають всі права і обов’язки, визначені 

у пункті 5 цієї Програми. 

У разі звільнення з роботи особа втрачає право здобувати вищу освіту ступеня 

доктора філософії поза аспірантурою та має право: 

продовжити свою підготовку для здобуття ступеня доктора філософії поза 

аспірантурою у ВНУ імені Лесі Українки, якщо вона зарахована на посаду науково-

педагогічного чи наукового працівника (за умови прийняття відповідного рішення 

університетом); 

вступити до аспірантури ВНУ імені Лесі Українки для здобуття відповідного 

ступеня за очною (денною, вечірньою) або заочною (дистанційною) формою 

навчання і зарахування їй відповідних кредитів ЄКТС, здобутих поза аспірантурою. 

 

7. Підготовка здобувачів ступеня доктора наук у докторантурі 

З метою завершення роботи над науковими дослідженнями та оформлення їх 

результатів та/або для підготовки публікацій до захисту для здобуття ступеня доктора 

наук особа має право вступити до докторантури ВНУ імені Лесі Українки. 

Протягом строку перебування в докторантурі докторант повинен подати до 

постійно діючої 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. 

Здобувач ступеня доктора наук у дисертації (монографії, науковій доповіді за 

сукупністю статей) повинен представити узагальнення проведених самостійно 

оригінальних досліджень з отриманими науковими результатами, які забезпечують 

розв’язання важливої теоретичної або прикладної проблеми, мають 

загальнонаціональне або світове значення. 



Перебування в докторантурі не є обов’язковою умовою для подання наукових 

досягнень до спеціалізованої вченої ради та подальшого їх публічного захисту для 

здобуття ступеня доктора наук. 

Докторантура з відповідної спеціальності відкривається за рішенням вченої 

ради ВНУ імені Лесі Українки, що затверджується наказом ректора, за умови 

наявності трьох штатних працівників - докторів наук, які мають наукову 

кваліфікацію, що відповідає цій спеціальності, та ліцензії на провадження освітньої 

діяльності на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти з відповідної 

спеціальності. 

Прийом до докторантури або надання творчої відпустки здійснюється з 

урахуванням наукових, науково-технічних досягнень за обраною спеціальністю 

відповідно до встановлених вимог. 

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. 

Для вступу до докторантури вступник не менше ніж за два місяці до вступу 

подає кафедрі, відділу, лабораторії чи іншому структурному підрозділу ВНУ імені 

Лесі Українки 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 структурний підрозділ заслуховує їх наукові доповіді 

і шляхом голосування визначає можливість зарахування кожного вступника до 

докторантури та подає висновки на розгляд вченої ради університету. 

Перелік та строк подання документів, необхідних для вступу до докторантури 

визначається в правилах прийому до ВНУ імені Лесі Українки.  

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 ВНУ імені Лесі Українки щодо зарахування такого 

вступника в докторантуру вчена рада одночасно приймає рішення про визнання його 

диплома. У разі відмови вчена рада університету надає вступнику обґрунтоване 

пояснення причин такої відмови. 

Вчена рада ВНУ імені Лесі Українки в місячний строк розглядає висновки 

кафедри, відділу, 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 університету із ступенем доктора 

наук з відповідної спеціальності. Рішення вченої ради затверджується і оформляється 

наказом ректора.. 

На здійснення наукового консультування відводиться щороку 50 академічних 

годин навантаження на одного докторанта. Науковий консультант може здійснювати 

підготовку лише одного докторанта. 



Державне (регіональне) замовлення на підготовку здобувача вищої освіти 

ступеня доктора наук в докторантурі за спеціальностями розподіляється на 

конкурсній основі між закладами вищої освіти та науковими установами, у яких 

діють спеціалізовані вчені ради з відповідних спеціальностей. 

Інформація про розподіл державного (регіонального) замовлення 

оприлюднюється на офіційному веб-сайті МОН та веб-сайті ВНУ імені Лесі 

Українки. 

Атестація докторанта здійснюється постійно діючою спеціалізованою вченою 

радою з відповідної спеціальності, яка функціонує в університеті, до якого 

зарахований докторант. Якщо в університеті, до якого зарахований докторант, не 

функціонує спеціалізована вчена рада з відповідної спеціальності, атестацію 

докторанта може здійснювати постійно діюча спеціалізована вчена рада з відповідної 

спеціальності іншого закладу вищої освіти (наукової установи) за клопотанням 

університету, що здійснював підготовку здобувача вищої освіти ступеня доктора 

наук, або за заявою докторанта. 

 

8. Підготовка здобувачів ступеня доктора наук шляхом самостійної підготовки їх 

наукових досягнень до захисту 

Здобувач ступеня доктора наук, який самостійно підготував наукові досягнення 

до захисту у вигляді дисертації (монографії, наукової доповіді за сукупністю статей), 

повинен: 

 мати ступінь доктора філософії (кандидата наук); 

 представити наукові досягнення з узагальненням проведених самостійно 

оригінальних досліджень з отриманими науковими результатами, які забезпечують 

розв’язання важливої теоретичної або прикладної проблеми, мають 

загальнонаціональне або світове значення; 

 мати опубліковані праці за темою наукових досягнень у вітчизняних і 

міжнародних рецензованих фахових виданнях. 

Атестація здобувача ступеня доктора наук, який самостійно підготував наукові 

досягнення до захисту, здійснюється постійно діючою спеціалізованою вченою радою 

з відповідної спеціальності, яка функціонує в університеті. 

 

     9. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства 

Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами 

України «Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без 

громадянства», «Про закордонних українців», Указом Президента України від 03 

червня 1994 року № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва 

областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-

територіальними одиницями Республіки Молдова», постановами Кабінету Міністрів 

України від 26 лютого 1993 року № 136 «Про навчання іноземних громадян в 

Україні», від 11 вересня 2013 року № 684 «Деякі питання набору для навчання 

іноземців та осіб без громадянства», наказом Міністерства освіти і науки України від 

01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання 



(стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві 

юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536 (у редакції наказу 

Міністерства освіти і науки України від 11 грудня 2015 року № 1272). 

Іноземці та особи без громадянства можуть здобувати вищу освіту за кошти 

фізичних та юридичних осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами 

України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, 

законодавством або угодами між вищими навчальними закладами про міжнародну 

академічну мобільність. 

Іноземці, які прибувають в Україну з метою навчання за кошти фізичних та 

юридичних осіб, вступають до аспірантури та докторантури за ліцензованими 

освітньо-науковими програмами (спеціальностями): 

1) двічі на рік, до і на початку академічних семестрів (до 01 грудня і до 01 

квітня відповідно) для здобуття ступенів доктора філософії за результами оцінювання 

вступних випробувань та поданих згідно з Порядком організації набору та навчання 

(стажування) іноземців та осіб без громадянства, затвердженим наказом Міністерства 

освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541, зареєстрованим у 

Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536, документів. 

2) упродовж року для навчання в докторантурі за результатами розгляду 

поданих згідно з Порядком організації набору та навчання (стажування) іноземців та 

осіб без громадянства, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 

01 листопада 2013 року № 1541, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 

листопада 2013 року за № 2004/24536, документів та співбесіди. 

Зарахування на навчання для здобуття вищої освіти на відповідному рівні 

вищої освіти здійснюється за результатами співбесіди та на підставі академічних прав 

на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в 

країні його походження, та врахування балів успішності, що дають право для 

продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства 

країни, що видала документ про здобутий рівень освіти. 

Іноземці, які вступають на навчання, зараховуються на підставі наказів про 

зарахування. 

Строки прийому заяв, проведення вступних випробувань та зарахування 

іноземців і осіб без громадянства, які прибули в Україну з метою навчання, 

визначаються Приймальною комісією. 

Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, 

загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, 

приймаються на навчання у межах установлених квот прийому до ВНУ імені Лесі 

Українки та на підставі направлень Міністерства освіти і науки України. 

Закордонні українці, статус яких підтверджено посвідченням закордонного 

українця, при вступі користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й 

громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами 

України чи міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана 

Верховною Радою України. 

Закордонні українці, статус яких підтверджено посвідченням закордонного 

українця, зараховуються у межах установлених квот прийому до ВНУ імені Лесі 



Українки за результатами вступних випробувань, передбачених даними Правилами 

прийому. 

 

10. Очікувані результати, ефективність Програми 

Учасники Програми підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів 

зможуть отримати користь від участі у спільноті провідних дослідників та розвинути 

широкий спектр навичок та знань, які можуть бути застосовані в широкому спектрі 

професій в академічних колах та поза ними. 

Виконання Програми дасть змогу: 

 активізувати наукову діяльність в університеті; 

 поліпшити якість підготовки молодих науковців на засадах взаємодії науки 

та освіти;  

 збільшити кількість кадрів вищої кваліфікації серед професорсько-

викладацького складу; 

 змінити тенденцію зростання середнього віку науково-педагогічних 

працівників; 

 розширити форми співпраці університету з науковими установами 

Національної та галузевих академій наук, іншими науковими установами; 

 сприяти входженню України до європейського науково-освітнього 

простору. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма схвалена рішенням вченої ради Волинського національного університету 
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