
 

 

Додаток 12  
 

 
ПРАВИЛА 

прийому іноземних громадян до докторантури 
для здобуття ступеня доктора наук в  

Національній музичній академії України імені П.І. Чайковського  
у 2021 році 

1. Вимоги до рівня  освіти вступників 

Для здобуття ступеня доктора наук до докторантури приймаються 
іноземні громадяни, які мають науковий ступінь доктора філософії 
(кандидата наук), опубліковані праці з обраної спеціальності як у 
вітчизняних фахових виданнях, так і в закордонних реферованих журналах, 
індексованих в наукометричних базах, та наукові здобутки, що потребують 
завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової 
доповіді за сукупністю статей. 

Підготовка в докторантурі Академії здійснюється за рахунок: 
● державного замовлення;  
● юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту) – понад 

державне замовлення. 
Національна музична академія України імені П.І.Чайковського 

здійснює набір до докторантури: 
● галузь знань 02 «Культура і мистецтво» за 

спеціальністю 025 «Музичне мистецтво»; 
● галузь знань 03 «Гуманітарні науки» за 

спеціальністю 034 Культурологія». 
Докторанти денної форми: 
● отримують стипендію у разі зарахування за державним 

замовленням у відповідності з чинним законодавством України; 
● забезпечуються місцем у гуртожитку на період навчання за 

рахунок коштів докторанта. 
Нормативний строк підготовки доктора наук у докторантурі – 2 роки. 

2. Строки прийому заяв і документів, конкурсного відбору та 
зарахування до докторантури 

1. Порядок прийому документів у відділі аспірантури і докторантури: 
щодня, крім суботи та неділі, з 10.00 до 16.00, обідня перерва з 13.00 до 

14.00. 
2. Прийом на навчання іноземців та осіб без громадянства здійснюється 

згідно із Законами України «Про вищу освіту», «Про правовий статус 
іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», «Про 
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біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», 
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», постановою Кабінету Міністрів України 
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. 

Прийом заяв і документів від іноземних громадян, проведення 
співбесід та зарахування на навчання до докторантури денної форми 
здійснюється упродовж  року: 

 
Етапи вступної кампанії до докторантури 

Початок прийому заяв і документів З 2 січня  2021 р.  
Закінчення прийому заяв і документів 27 грудня 2021 о 

16.00 год. 
Строки проведення вступних іспитів упродовж року 
Терміни зарахування вступників за 

державним замовленням 
15 вересня 2021 р. 

Терміни зарахування вступників за 
кошти фізичних та юридичних осіб 

З дати проведення другої 
співбесіди 

Початок перебування в докторантурі 1 жовтня 2021 р. 
або з дати зарахування 
на навчання 

3. Порядок прийому заяв і документів 

1. Вступники до докторантури подають такі документи: 
Перший етап  
● розгорнуту дослідницьку пропозицію, в якій міститься план 

дослідницької роботи та/або інформація про обсяг наукової роботи, 
необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту на 
здобуття ступеня доктора наук; 

Протягом місяця з дня надходження документів від усіх вступників 
випускові кафедри заслуховують їх наукові доповіді і шляхом голосування 
визначають можливість зарахування кожного вступника до докторантури та 
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подають висновки на розгляд Науково-аналітичної ради та Вченої ради 
Академії. 

Після розгляду поданих заяв (на першому етапі) за рішенням 
Приймальної комісії про відкриття набору на кафедри  (за спеціальностями) 
додають такі документи: 

Другий етап 
● заяву на ім’я ректора Академії (зразок додається);  
● письмову характеристику наукової діяльності вступника, 

складену доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або 
науковим працівником Академії, зі згодою бути науковим консультантом у 
разі зарахування вступника до докторантури; 

● медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086/о чи 
аналогічний медичний документ (сертифікат) про стан здоров’я, засвідчений 
офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець, 
виданий не раніше, ніж за два місяці до від’їзду іноземця на навчання в 
Україну;  

● 4 фотокартки (розмір 2х3); 
● медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086-у;  
● засвідчену копію диплому про закінчення закладу вищої освіти 

та додатку; 
● засвідчену копію диплома про присудження наукового ступеня 

доктора філософії (кандидата наук); 
● засвідчену копію атестата про присвоєння вченого звання 

доцента (професора, старшого дослідника, старшого наукового 
співробітника) (за наявності); 

● копію паспорту; 
● згоду на збір та обробку персональних даних (зразок на сайті 

НМАУ ім. П.І. Чайковського). 
● план-проспект дисертації; 
● список опублікованих наукових праць (за встановленим зразком 

з визначенням фахових видань за спеціальністю передбачуваної дисертації); 
2. Документи про освіту мають бути засвідчені в країні їх видачі у 

спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та 
легалізовані відповідно закордонною установою України, якщо інше не 
передбачено міжнародними договорами України. Документи подаються з 
перекладами на українську мову з нотаріальним засвідченням. Від легалізації 
цих документів звільняються громадяни країн – учасниць Конвенції, що 
скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів (Гаага, 1961 р.). 
Не потребують легалізації та апостилю документи, видані в країнах-
учасницях Конвенції про правову допомогу та правових відносинах в 
цивільних, сімейних та кримінальних справах (Мінськ, 1993 р.). 

Відповідно до «Порядку визнання здобутих в іноземних вищих 
навчальних закладах ступенів вищої освіти», затвердженого наказом МОН 
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України №504 від 05.05.2015 року, документи про освіту, отримані за 
кордоном, в обов’язковому порядку проходять процедуру визнання 
освітнього рівня. 

3. Паспорт, диплом про вищу освіту, диплом про присудження 
наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук), атестат про 
присвоєння вченого звання доцента (професора), старшого дослідника 
(старшого наукового співробітника) подаються вступниками особисто. 

4. Конкурс серед вступників до докторантури проводиться за  
спеціальностями.   
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