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Організація прийому до аспірантури ДБТУ в 2022 році 
 
Організацію прийому вступників до аспірантури ДБТУ (далі 

аспірантура) здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується 
наказом ректора, який є її головою. Приймальна комісія діє згідно з 
положенням про приймальну комісію, у відповідності до Положення про 
приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом 
МОН від 15 жовтня 2015 року № 1085. 

Правила прийому розроблені приймальною комісією ДБТУ (далі – 
приймальна комісія) відповідно до Умов прийому на навчання на навчання 
для здобуття вищої освіти в 2022 році (далі – Умов прийому), затверджених 
наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2020 року № 1274 
та у відповідності до Постанови Кабінету міністрів України №261 від 23 
березня 2016 року {із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету 
міністрів України № 283 від 03.04.2019} про Порядок підготовки здобувачів 
вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних 
закладах (наукових установах). 

Правила прийому до аспірантури та докторантури діють протягом 
відповідного календарного року. 

 
І. Порядок та умови вступу до аспірантури 

Загальні положення 
До аспірантури приймаються громадяни України, іноземці, а також 

особи без громадянства, які проживають на території України на законних 
підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та 
виявили бажання здобути ступінь доктора філософії. 

 
Основною формою підготовки здобувачів ступеня доктора філософії на 

третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти є аспірантура. 
Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії 

здійснюється: 
в аспірантурі (ад’юнктурі) закладу вищої освіти (наукової установи) за 

очною (денною, вечірньою) або заочною формою навчання; 
поза аспірантурою (для осіб, які професійно провадять наукову, 

науково-технічну або науково-педагогічну діяльність за основним місцем 
роботи у відповідному закладі вищої освіти (науковій установі). 

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули 
вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста). Для вступу до аспірантури за 
спеціальностями медичного або ветеринарного спрямування вступник подає 
диплом магістра (ОКР «Спеціаліст») із зазначенням відповідної 
спеціальності медичного або ветеринарного спрямування. 

До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі 
необхідні для вступу документи згідно з правилами прийому до 
Університету.  



Приймальна комісія може відмовити особі в допуску до проходження 
вступних випробувань до аспірантури виключно у зв’язку з неподанням в 
установлений строк документів, визначених правилами прийому. 

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. 

Не допускається одночасне навчання на здобуття ступеня доктора 
філософії на будь-якій з форм навчання за кількома спеціальностями. 

В університеті є можливість для навчання осіб з особливими потребами. 
Право навчання в аспірантурі на здобуття ступеня доктора філософії за 

рахунок коштів державного бюджету надається аспіранту лише один раз. 
Особа, яка раніше навчалася в аспірантурі за державним замовленням і 

не захистилася або була відрахована з неї достроково, має право на 
повторний вступ до аспірантури за державним замовленням лише за умови 
відшкодування коштів, витрачених на її підготовку, у визначеному 
Кабінетом Міністрів України порядку. 

Обсяг державного замовлення для підготовки доктора філософії на 
кожен рік затверджується окремим наказом Міністерством освіти і науки 
України за поданням Університету. 

Прийом до аспірантури до Університету проводиться за такими 
спеціальностями: 
Г а л у з ь з н а н ь С п е ц і а л ь н і с т ь 

05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка 
07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування 
 072 Фінанси банківська справа та 

страхування 
 073 Менеджмент 
09 Біологія 091 Біологія 
10 Природничі науки 101 Екологія 
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка 
 132 Матеріалознавство 
 133 Галузеве машинобудування 
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка 
16 Хімічна біоінженерія 163 Біомедична інженерія 
18 Виробництво та технології 181 Харчові технології 
20 Аграрні науки та продовольство 201 Агрономія 
 202 Захист і карантин рослин 
 204 Технологія виробництва і 

переробки продукції тваринництва 
 207 Водні біоресурси та аквакультура 
21 Ветеринарна медицина 211 Ветеринарна медицина 
 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і 



експертиза 
27 Транспорт 275 Транспортні технології 
 

Вимоги до рівня освіти вступників 
На навчання для здобуття ступеня доктора філософії до аспірантури 

Університету приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-
кваліфікаційний рівень спеціаліста) за фахом,який відповідає переліку 
спеціальностей, за якими Університет здійснює відповідну підготовку 
аспірантів. 

Особі, яка має ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень 
спеціаліста за іншою спеціальністю, при вступі до аспірантури призначається 
додатковий фаховий іспит. 

 
Фінансування підготовки фахівців 
Фінансування підготовки докторів філософії 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). 

Громадяни України мають право безоплатно здобувати ступінь доктора 
філософії на конкурсній основі, якщо ступінь доктора філософії громадянин 
здобуває вперше за кошти державного бюджету. 

 
Строки прийому заяв і документів, вступних іспитів, конкурсного 

відбору та зарахування на навчання за державним замовленням 
Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та 

зарахування на навчання вступників для здобуття ступеня доктора філософії 
на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) 
проводиться в такі строки*: 

Прийом документів, вступні іспити, конкурсний відбір та зарахування на 
навчання вступників до аспірантури з відривом та без відриву від 
виробництва проводиться в такі терміни: 
 

Е т а п и в с т у п н о ї к о м п а н і ї Т е р м і н и 

За кошти фізичних та юридичних осіб (контракт) 
Початок прийому заяв та документів 20 січня 2022 р. 
Закінчення прийому заяв та документів 28 січня 2022 р. 
Терміни проведення вступних іспитів 31 січня – 10 лютого 2022 р. 
Оприлюднення наказу про зарахування 
вступників на місця, що фінансуються за 
кошти фізичних та/або юридичних осіб 

11 лютого 2022 р. 



За державним замовленням (бюджет) 
та за кошти фізичних та юридичних осіб (контракт) 
Початок прийому заяв та документів 29 липня 2022 р. 
Закінчення прийому заяв та документів 15 серпня 2022 р. 
Терміни проведення вступних фахових 
(додаткових) іспитів 

16 серпня –12 вересня 2022 р. 

Термін оприлюднення рейтингового 
списку вступників із зазначенням 
рекомендованих до зарахування на місця 
державного замовлення 

До 15 вересня 2022 року 

Закінчення строку виконання вимог до 
зарахування вступниками, які беруть 
участь у конкурсному відборі 

До 15 вересня 2022 року 
(бюджет) 
До 15 вересня 2022 року 
(контракт) 

Оприлюднення наказу про зарахування 
вступників  

До 01жовтня 2022 року 
(бюджет) 
До 01жовтня 2022 року 
(контракт) 

До вступних випробувань для здобуття ступеня доктора філософії 
допускаються особи, які подали всі необхідні для вступу документи 
відповідно до встановлених строків. 

 
Порядок прийому заяв і документів для вступу до аспірантури 
Вступники для здобуття ступеня доктора філософії на основі повної 

вищої освіти на всі форми навчання подають заяву у паперовій формі. 
Заява в паперовій формі подається вступником особисто до відбіркової 

комісії відділу аспірантури. 
Під час подання заяви в паперовій формі вступник особисто пред’являє 

оригінали: 
–  документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого 

Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та 
документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи 
її спеціальний статус»; 

– військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – 
військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників – 
посвідчення про приписку до призовних дільниць); 

– документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній ступінь 
(освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і 
додаток до нього; 

Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються. 
До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає: 
 Особовий листок з обліку кадрів (завірений за місцем роботи); 
 автобіографію(у довільному вигляді);  
 медичну довідку про стан здоров’я за формою 086-У; 
 копія документа (одного з документів), що посвідчує особу, 

передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний 



реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують 
особу чи її спеціальний статус» (паспорт); 

 копія реєстраційного номера облікової картки платника податків; 
 копія військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – 

військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників – 
посвідчення про приписку до призовних дільниць); 

 копія документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній 
ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється 
вступ, і додаток до нього; 

 копію трудової книжки (за наявності); 
 чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см; 
 витяг з протоколу засідання кафедри про рекомендацію до вступу до 

аспірантури з рекомендацією щодо призначення наукового керівника та теми 
дисертації; 

 витяг з протоколу засідання Вченої ради факультету/інституту про 
рекомендацію до вступу до аспірантури; 

 список опублікованих наукових праць та винаходів, завірений 
завідуючим кафедри до якої планується вступ. У списку виділити публікації 
у фахових виданнях та у виданнях, які включені до наукометричних баз 
Scopus або Web of Science. 

Усі копії документів звіряються з оригіналами секретарем відбіркової 
комісії відділу аспірантури Університету. Усі копії документів засвідчуються 
печаткою. 

Якщо з об’єктивних причин документ про здобутий освітній ступінь 
(освітньо-кваліфікаційний рівень) відсутній, може подаватись довідка 
державного підприємства «Інфоресурс» або виписка з Реєстру документів 
про освіту ЄДЕБО про його здобуття, у тому числі без подання додатка до 
документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень. 

У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про 
здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) його середній 
бал вважається таким, що відповідає мінімальному можливому значенню. 

При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за 
кордоном ступінь (рівень) освіти (далі–Документ), обов’язковою є процедура 
визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється 
відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 
року №504 “Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про 
освіту”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року 
за № 614/27059.Зарахування такого вступника здійснюється в разі успішного 
складанняним вступних випробувань та прийняття вченою радою 
Університету рішення. 

 
Вступні випробування та конкурсний відбір 
До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули 

вищу освіту ступеня магістра. До вступних випробувань допускаються особи, 
які вчасно подали всі необхідні для вступу документи згідно з правилами 
прийому до закладу вищої освіти. Приймальна комісія може відмовити особі 
в допуску до проходження вступних випробувань до аспірантури виключно у 



зв’язку з неподанням в установлений строк документів, визначених 
правилами прийому. 

Вступні випробування для здобуття ступеня доктора філософії 
проводяться відповідно до Програм вступних фахових та додаткових 
випробувань ДБТУ 

Вступники, допускаються до участі у вступних випробуваннях за 
наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, та перепустки за 
встановленою Приймальною комісією формою. 

Вступні випробування до аспірантури Університету складаються з: 
вступного іспиту із спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти 

магістра з відповідної спеціальності); 
вступного іспиту з іноземної мови (за вибором Вченої ради вищого 

навчального закладу (наукової установи) в обсязі, який відповідає рівню B2 
Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти). Вступник, який 
підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним 
сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing 
System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment (не нижче 
рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або 
аналогічного рівня), звільняється від складення вступного іспиту з іноземної 
мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати 
прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з 
найвищим балом; 

інших форм вступних випробувань (іспити, співбесіди, презентації 
дослідницьких пропозицій чи досягнень). 

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. Додаткові вступні 
випробування оцінюються за шкалою “зараховано” “незараховано”. 
Вступник, що отримав “незараховано” до складання вступних випробувань 
не допускається. 

Результати вступних випробувань до аспірантури (ад’юнктури) дійсні 
для вступу до відповідного закладу вищої освіти (наукової установи) 
протягом одного календарного року. 

Вступні іспити до аспірантури проводяться предметними комісіями, до 
складу яких входить, як правило, три-п’ять осіб, які призначаються ректором 
Університету. 

До складу предметних комісій включаються доктори наук та кандидати 
наук (доктори філософії), які проводять наукові дослідження за відповідною 
спеціальністю та відповідають за виконання відповідної освітньо-наукової 
програми. 

До складу предметних комісій можуть бути призначені також 
представники інших закладів вищої освіти (наукових установ), з якими 
укладено договори про ведення спільної наукової діяльності та/або про 
спільне керівництво дослідженнями аспірантів, та/або про спільне виконання 
освітньо-наукової програми або з якими здійснюється підготовка докторів 
філософії за спільною освітньо-науковою програмою, узгодженою між 
Університетом і закладом вищої освіти (науковою установою). 



До складу предметної комісії з іноземної мови можуть включатися 
також викладачі Університету, які не мають наукового ступеня і вченого 
звання, але вільно володіють відповідною іноземною мовою і за рішенням 
вченої ради Університету можуть кваліфіковано оцінити рівень знання 
відповідної мови вступником. 

За результатами проведення вступних випробувань до аспірантури 
приймальна комісія приймає рішення щодо кожного вступника за 
процедурою, визначеною правилами прийому до Університету. 

Рішення приймальної комісії про зарахування до аспірантури 
затверджується наказом ректора Університету, який оприлюднюється в 
установленому порядку. 

Програми вступних фахових та додаткових випробувань до аспірантури 
оприлюднюються на веб-сайтах факультетів ДБТУ 

Для проведення вступних іспитів відповідними кафедрами 
розробляються екзаменаційні білети, які затверджуються головою 
предметної комісії – проректором з наукової роботи. 

На кожний вступний іспит для кожного вступника оформлюється 
окремий протокол встановленого Міністерством освіти і науки України 
зразка із зазначенням складу комісії, питаннями, на які відповідав вступник, 
та оцінкою, яку він отримав. Протокол засвідчується підписами членів 
комісії. 

Кожний вступній іспит оцінюється за шкалою ECTS. Іспит вважається 
складеним, якщо вступник отримав оцінку від «60» до «100». У відповідній 
графі протоколу проставляється оцінка цифрами, латинськими літерами та 
дублюється відповідно словами: «відмінно»,«добре»,«задовільно». 

Конкурсний бал обчислюється наступним чином: 
КБ=К1 * БМ+К2* БС+КЗ * БД; 

БМ – оцінка за іспит з іноземної мови; 
БС – оцінка за іспит зі спеціальності; 
БД – середній бал додатку до диплому про вищу освіту (за 200-бальною 

шкалою); 
К1=0,4 – ваговий коефіцієнт іспиту з іноземної мови; 
К2=0,5 – ваговий коефіцієнт іспиту зі спеціальності; 
К3= 0,1 – ваговий коефіцієнт середнього балу додатку до диплому; 
Мінімальний конкурсний бал – 100. 
Навчальні та наукові досягнення враховуються тільки у випадку, якщо їх 

тематика відповідає спеціальності, на яку проводиться набір (відповідність 
визначається предметними комісіями). 

Результати вступних випробувань до аспірантури дійсні для вступу до 
Університету протягом одного календарного року. 

Перескладання вступних випробувань не допускається. 
За результатами вступних іспитів формується рейтинговий список. 
Рейтинговий список вступників впорядковується за конкурсним балом 

від більшого до меншого. 



У разі, якщо вступники отримали однакові конкурсні бали, пріоритет 
надається тому вступнику, який має диплом з відзнакою або вищий середній 
бал за додатком до диплому. 

У разі рівності й цих показників пріоритет надається тому вступнику, 
який має більший стаж роботи. 

Особи, що зараховані на денну форму навчання за рахунок бюджетних 
коштів, отримують стипендію. 

 Вступники до аспірантури університету на навчання за контрактом 
можуть подавати документи до відбіркової комісії відділу аспірантури 
протягом встановлених термінів подачі документів, окрім періоду, коли 
члени відбіркової комісії знаходяться в тарифних відпустках. 

Формування та оприлюднення списку вступників, 
рекомендованих до зарахування 

Відбіркова комісія, враховуючи результати вступних іспитів та 
матеріали представлених документів, формує список рекомендованих до 
зарахування вступників та оприлюднює його шляхом розміщення такого 
списку на інформаційному стенді відділу аспірантури та на веб-сайті 
Університету. 
 

ІІ. Підготовка здобувачів ступеня доктора наук у докторантурі 
Університетут 

 
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. 

Підготовка здобувачів ступеня доктора наук здійснюєтьсяв докторантурі 
Університету: 

за очною (денною) формою навчання; 
шляхом самостійної підготовки їх наукових досягнень до захисту. 
Підготовка осіб в докторантурі 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 наук). 

 
До докторантури ДБТУ приймаються особи, які мають: 
 ступінь доктора філософії (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). 

Термін навчання у докторантурі ДБТУ – 2 роки. 



Для допуску до участі у конкурсному відборі на підготовку в 
докторантурі  для здобуття ступеня доктора наук вступники подають такі 
документи: 

 заява про вступ; 
 особовий листок з обліку кадрів засвідчений печаткою тієї установи, в 

якій вступник навчається або працює (з фотокарткою); 
 автобіографію (на бланку); 
 медичну довідку за формою № 086-у; 
 копію паспорта (2 примірники). 
 копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (2 

примірники). 
 письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену 

доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим 
працівником ДБТУ, із згодою бути науковим консультантом у разі його 
вступу до докторантури; 

 копію диплома доктора філософії або кандидата наук із зазначенням 
здобутої спеціальності; 

 копію атестата доцента та/або професора (за наявності); 
 список опублікованих наукових праць і винаходів встановленого 

зразка, завірений вченим секретарем ДБТУ; 
 розгорнутий план дослідницької роботи, який містить інформацію про 

обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених 
досліджень до захисту, за підписом наукового консультанта; 

 довідку з постійного місця проживання (особам з інших міст) для 
поселення до гуртожитку; 

 дві кольорові фотокартки розміром 3х4 см; 
 копію військового квитка або посвідчення про приписку – для 

військовозобов’язаних, засвідчені в установленому порядку; 
 витяг з протоколу засідання кафедри про рекомендацію щодо вступу до 

аспірантури, призначення наукового керівника та теми дисертації; 
 витяг з протоколу засідання Вченої ради ННІ/факультету про 

рекомендацію щодо вступу до докторантури, призначення консультанта та 
теми дисертації; 

 витяг з протоколу засідання Вченої ради університету про 
рекомендацію щодо вступу до докторантури; 

 згоду на обробку персональних даних; 
 копію трудової книжки (за наявності), завірену за останнім місцем 

роботи; 
 графік робочого часу, якщо докторант працює. 

Паспорт, диплом доктора філософії або кандидата наук державного 
зразка, атестату доцента/професора, а також військовий квиток 
пред’являються особисто. Копії зазначених документів без пред’явлення 
оригінала не приймаються. 

 
Процедура конкурсного відбору кандидатів на вступ до 

докторантури 



1. На момент подання документів для участі у конкурсі на вступ до 
докторантури ДБТУ має бути виконано не менше 70% дисертаційного 
дослідження. 

2. Для участі у конкурсі на вступ до  докторантури ДБТУ для 
здобуття ступеня доктора наук вступник не менше ніж за два місяці до 
вступу подає на кафедру розгорнуту пропозицію, в якій міститься план 
дослідницької роботи та інформація про обсяг наукової роботи, необхідної 
для підготовки результатів проведених досліджень до захисту. Протягом 
двох тижнів з дня надходження документів від усіх вступників кафедра 
заслуховує їхні наукові доповіді і шляхом голосування визначає можливість 
зарахування кожного вступника до докторантури та подає висновки на 
розгляд вченої ради відповідного факультету ДБТУ. 

3. Наступні 2 тижні рада факультету  розглядає висновки кафедр та 
заслуховує доповіді всіх вступників до докторантури щодо плану 
дослідницької роботи та інформацію про обсяг наукової роботи, необхідної 
для підготовки результатів проведених досліджень до захисту. Шляхом 
таємного голосування рада визначає можливість зарахування кожного 
вступника до докторантури та подає висновки на розгляд вченої ради ДБТУ. 

Вчена рада ДБТУ в місячний строк розглядає висновки рад факультетів 
і приймає рішення щодо зарахування до докторантури кожного вступника та 
відповідно до наданої характеристики наукової діяльності вступника 
призначає докторанту наукового консультанта з числа штатних науково-
педагогічних або наукових працівників ДБТУ  із ступенем доктора наук з 
відповідної спеціальності. 

Рішення вченої ради ДБТУ затверджується і оформляється наказом 
ректора. 

Прийом документів, необхідних для вступу до докторантури 
проводиться з 29.07.2022 р. до 15.08.2022 р.в ідбірковою комісією 
докторантури (яка знаходиться у відділі аспірантури і докторантури ДБТУ). 

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 ДБТУ щодо 
зарахування такого вступника в докторантуру вчена рада ДБТУ одночасно 
приймає рішення про визнання його диплома. У разі відмови вчена рада 
ДБТУ надає вступнику обґрунтоване пояснення причин такої відмови. 

Зарахування до докторантури проводиться до 01 жовтня 2022 року. 
 

ІІІ. Особливості прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства 
До аспірантури приймаються громадяни України, іноземці, а також 

особи без громадянства, які проживають на території України на законних 
підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та 
виявили бажання здобути ступінь доктора філософії. 

Іноземці й особи без громадянства, які постійно проживають в 
Україні,особи,якимнаданостатусбіженцявУкраїні,особи,якіпотребуютьдодатк
овогоаботимчасовогозахисту,таособи,якимнаданостатусзакордонного 
українця і які перебувають в Україні на законних підставах,мають право на 
здобуття ступеня доктора філософії нарівні з громадянами України. 



Прийом на навчання іноземців та осіб без громадянства (документальне 
оформлення) здійснює деканат по роботі з іноземними громадянами. 

Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, 
приймаються на навчання до аспірантури тільки на контрактній основі у 
відповідності до діючих норм і правил. 

Особа, яка подає для вступу до аспірантури диплом, що виданий 
іноземним вищим навчальним закладом, допускається до вступних 
випробувань нарівні з іншими особами. Зарахування такого вступника 
здійснюється в разі успішного складення ним вступних випробувань та 
прийняття вченою радою Університету рішення про визнання його диплома. 

Для проведення вступних випробувань наказом ректора створюється 
комісія в складі голови та членів комісії у кількості не менше ніж трьох осіб, 
переважно доктори наук і доценти, які є фахівцями у відповідній галузі. До 
складу комісії також залучається майбутній керівник наукової роботи. 

 
ІV. Наказ про зарахування 

Накази про зарахування на навчання видаються ректором Університету 
на підставі рішення відбіркової комісії (до аспірантури) та рішення Вченої 
ради Університету (до докторантури) та оприлюднюються на 
інформаційному стенді відділу аспірантури і веб-сайті Університету. 

 
V. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до 

аспірантури 
На засіданні відбіркової комісії мають право бути присутніми 

представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного 
засобу масової інформації). Акредитація журналістів проводиться за 
попередньою заявою на ім’я голови відбіркової комісії не пізніше ніж за три 
години до початку засідання. 

Університет зобов'язаний створити умови для ознайомлення вступників 
з Правилами прийому та нормативно - правовою документацією, що 
стосується аспірантури та докторантури. Правила прийому до аспірантури та 
докторантури оприлюднюються на веб-сайті Університету. 

Голова відбіркової комісії, як правило, оголошує про засідання комісії 
не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках – непізніше 
ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом 
порядку денного засідання оприлюднюється на офіційному веб-сайті 
Університету. 

Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних 
відомостей про права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше 
освіту є підставою для відрахування аспіранта. 

Роботи вступників, виконані ними на вступних іспитах, творчих 
конкурсах, фахових випробуваннях, співбесідах, які не прийняті на навчання, 
зберігаються неменше ніж один рік, після чого знищуються, про що 
складається акт. 

Електронна адреса відділу аспірантури та докторантури для 
листування: asp.dbtu@gmail.com. 
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