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Це Положення визначає механізм підготовки здобувачів вищої освіти 
на четвертому науковому рівні вищої освіти з метою здобуття ступеня 
доктора наук (далі - здобувачі). 

 
Докторантура відкривається за рішенням Вченої ради Академії, що 

затверджується наказом ректора, за умови наявності трьох штатних 
працівників — докторів наук з відповідної або суміжної спеціальності. 

 
І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 

 
1.1. Підготовка здобувачів ступеня доктора наук в Національній музичній 
академії України імені П.І.Чайковського здійснюється: в докторантурі 
(надалі Академія) за очною (денною) формою навчання шляхом самостійної 
підготовки їх наукових досягнень до захисту. 

 
1.2. Підготовка осіб в докторантурі здійснюється: 

 
• за рахунок коштів державного бюджету (за державним замовленням);  
• за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб на умовах контракту. 

 
1.3. На науковому рівні вищої освіти підготовка докторів наук здійснюється 
Академією без отримання ліцензії. 

 
1.4. Науково-методичне забезпечення та організацію діяльності докторантури 
здійснює Науково-аналітична рада, Вчена рада Академії та відділ 
аспірантури та докторантури. 

 
1.5 Вступ до докторантури здійснюється на конкурсній основі відповідно до 
цього Положення та Правил прийому до Академії. 

 
1.6. Правила прийому до докторантури затверджує Вчена рада Академії та в 
установлені строки оприлюднює їх на офіційному веб-сайті. 

 
1.7. Правила прийому до Академії діють упродовж відповідного навчального 
року і визначають: 

 
• порядок, перелік і строки подання документів для вступу до 

докторантури Академії, 
• зміст, форму і строки вступних випробувань для конкурсного відбору 

вступників до докторантури за кожною спеціальністю або відповідною 
галуззю знань  

• вступні випробування для конкурсного відбору передбачають 
проведення презентацій планів-проспектів дисертацій претендентів на 
вступ до докторантури та їх обговорення на засіданнях випускових 
кафедр і Науково-аналітичної ради, узагальнення самостійних 
досліджень стосовно актуальної наукової проблеми, результати яких 



забезпечують розв’язання важливої теоретичної музично-історичної 
або музично-виконавської проблеми, враховуються також кількість 
статей за обраною темою наукового дослідження, виступи на 
конференціях тощо. 

 
1.8. Нормативний строк підготовки доктора наук у докторантурі становить 
два роки. 

 
1.9. Підготовка в докторантурі передбачає виконання особою відповідної 
наукової програми Академії за певною спеціальністю та проведення власного 
наукового дослідження. Невід’ємною складовою наукової програми 
докторантури є підготовка та публікація наукових статей за темою 
дисертаційного дослідження. 

 
1.10. Докторанти проводять наукові дослідження згідно з індивідуальним 
планом наукової роботи, в якому визначаються зміст, строки виконання та 
обсяг наукових робіт, а також запланований термін захисту дисертації 
упродовж періоду підготовки в докторантурі. 

 
1.11. Порушення строків виконання індивідуального плану наукової роботи 
без поважних причин, передбачених законодавством України, може бути 
підставою для ухвалення Вченою радою Академії рішення про відрахування 
докторанта. 

 
1.12. Особа, яка раніше навчалася в докторантурі за державним замовленням 
і не захистилася або була відрахована з неї достроково, має право на 
повторний вступ до докторантури за державним замовленням лише за умови 
відшкодування коштів, витрачених на її підготовку, у визначеному Кабінетом 
Міністрів України порядку. 

 
1.13. Науковим консультантом здобувача ступеня доктора наук може бути 
тільки штатний науково-педагогічний або науковий працівник Академії зі 
ступенем доктора наук з відповідної спеціальності. 

 
1.14. На здійснення наукового консультування відводиться щороку 
50 академічних годин навантаження на одного докторанта. Науковий 
консультант може здійснювати підготовку лише одного докторанта. 

 
1.15. Підготовка в докторантурі завершується захистом наукових досягнень 
докторанта у спеціалізованій вченій раді. Здобувачі мають право на вибір 
спеціалізованої вченої ради. 

 
1.16. Докторант, який захистився до закінчення строку підготовки в 
докторантурі, має право отримати одноразову виплату в сумі залишку 
стипендії, передбаченої у бюджеті Академії на відповідний календарний рік, 
та за власною заявою бути відрахованим із докторантури. 



ІІ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ДОКТОРАНТІВ 
 

2.1. Докторанти користуються правами здобувачів вищої освіти, 
визначеними Законом України “Про вищу освіту”. З метою належного 
проведення наукових досліджень докторанти також мають право на: 

 
• вільний доступ до всіх видів відкритої наукової інформації, наявної в 

Академії, бібліотеках і державних архівах України; 
• отримання методичного і змістовного наукового консультування щодо 

власного дослідження від наукового консультанта, 
• безпечні та нешкідливі умови для проведення наукових досліджень, 
• 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; 

• академічну відпустку, зокрема за станом здоров’я, у зв’язку з 
вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею 
трирічного віку, відповідно до чинного законодавства України. 

 
2.2. Докторанти зобов’язані виконувати всі обов’язки здобувачів вищої 
освіти, визначені Законом України “Про вищу освіту”. З метою забезпечення 
належного проведення наукових досліджень докторанти також зобов’язані: 

 
• дотримуватися морально-етичних норм і стандартів поведінки, правил 

внутрішнього розпорядку, встановлених Академією; 
• виконувати індивідуальний план наукової роботи та систематично 

звітувати про хід його виконання на засіданні кафедри, Науково-
аналітичної ради та Вченої ради Академії; 

• захистити в установлений строк свої наукові досягнення у вигляді 
дисертації, або опублікованої монографії, або за сукупністю 
опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових 
виданнях статей у спеціалізованій вченій раді. 

 
2.3. Покладення на докторанта обов’язків, не пов’язаних з виконанням 
відповідної наукової програми та підготовкою дисертації (монографії, 
статей), забороняється. 

 
2.4. 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. 



ІІІ. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ВСТУПУ ДО ДОКТОРАНТУРИ 
 

 3.1. Прийом до докторантури здійснюється з урахуванням наукових 
досягнень за обраною спеціальністю відповідно до встановлених вимог: 
 

• до докторантури приймаються особи, які мають ступінь доктора 
філософії або 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);  

• які мають наукові результати, що потребують завершення або 
оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової 
доповіді за сукупністю статей. 

 
3.2. Для вступу до докторантури вступник (не менше ніж за два місяці до 
вступу) подає на випускову кафедру розгорнуту пропозицію, в якій міститься 
план дослідницької роботи та/або інформація про обсяг наукової роботи, 
необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту. 

 
3.3. Протягом місяця з дня надходження документів від усіх вступників на 
кафедри, Науково-аналітична рада заслуховує їх наукові доповіді і шляхом 
голосування визначає можливість зарахування кожного вступника до 
докторантури та подає висновки на розгляд Вченої ради Академії. 

 
3.4. Перелік та строк подання документів, необхідних для вступу до 
докторантури визначається в Правилах прийому до Академії. Перелік 
повинен включати: 

 
• письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену 

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

• копію диплома доктора філософії або кандидата наук, 
• особовий листок з обліку кадрів, 
• медична довідка за формою №086-у, 
• копія трудової книжки,  
• список опублікованих праць,  
• план-проспект дисертації. 

 
3.5. 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 Академії щодо 
зарахування такого вступника до докторантури. Вчена рада Академії 
одночасно приймає рішення про визнання його диплома. У разі відмови 
Вчена рада Академії надає вступнику обґрунтоване пояснення причин такої 
відмови. 



3.6. Вчена рада Академії в місячний строк розглядає висновки кафедри та 
рішення Науково-аналітичної ради 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 Академії із ступенем доктора наук з відповідної спеціальності. 
Рішення Вченої ради затверджується і оформляється наказом ректора 
Академії. 

 
3.7. Здобувач ступеня доктора наук у дисертації (монографії, сукупності 
наукових робіт) повинен представити узагальнення самостійних досліджень 
стосовно актуальної наукової проблеми (групи проблем) у межах однієї або 
кількох галузей знань, результати яких забезпечують розв’язання важливої 
теоретичної або виконавської проблеми, мають загальнонаціональне або 
світове значення, є достовірними та пройшли широку апробацію. 


