
 

Додаток 8 

 

 

ПРАВИЛА 

прийому до докторантури 

для здобуття ступеня доктора наук в  

Національній музичній академії України імені П.І. Чайковського  

у 2020 році 

 

1. Вимоги до рівня  освіти вступників 

Для здобуття ступеня доктора наук до докторантури на конкурсній 

основі приймаються особи, 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 в разі зарахування за державним 

замовленням у відповідності до чинного законодавства 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: перший етап – онлайн, другий етап – у 

відділі аспірантури і докторантури  

щодня, крім суботи та неділі, з 11.00 до 16.00, обідня перерва з 13.00 до 

14.00. 
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2. Прийом заяв і документів, конкурсний відбір та зарахування до 

докторантури проводяться в такі строки: 

 

Етапи вступної кампанії 

Перший етап. 

Прийом заяв і документів онлайн на 

електронну адресу 

aspirantura.vstup.2020@gmail.com 

06.05.2020 – 01.07.2020 р.  

Другий етап. 

Прийом заяв і документів у паперовому 

вигляді у відділі аспірантури та 

докторантури (виключно для осіб, які 

подали документи на першому етапі) 

02.09.2020 р. по 17.09.2020 р. 

Закінчення прийому заяв і документів 17.09.2020 о 16.00 год. 

Терміни зарахування вступників за 

державним замовленням 

до 1 жовтня 2020 р. 

Терміни зарахування вступників за кошти 

фізичних та юридичних осіб 

до 1 жовтня 2020 р. 

Початок перебування в докторантурі 1 жовтня 2020 р. 

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 

подають висновки на розгляд Науково-аналітичної ради та Вченої ради 

Академії. 

 витяг з Протоколу засідання кафедри. 

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);  
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 лист-рекомендацію від установ, підпорядкованих Міністерству 

культури та інформаційної політики України (перелік установ 

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; 

 особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в 

якій вступник до докторантури працює; 

 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); 

 засвідчену копію трудової книжки; 

 копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера; 

 копію паспорту (чи ID картки та копію Довідки про реєстрацію місця 

проживання); 

 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); 

 копію військового квитка або посвідчення про приписку – для 

військовозобов’язаних.  

2. 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), військовий квиток подаються 

вступниками особисто. 

3. Вступники на контрактну форму навчання подають усі зазначені 

документи, за винятком листа-рекомендації від установ, підпорядкованих 

Міністерству культури та інформаційної політики України. 

4. Конкурс серед вступників до докторантури проводиться за 

спеціальностями.   

5. Особа, яка подає для вступу до докторантури диплом, що виданий 

іноземним вищим навчальним закладом, допускається до вступу нарівні з 
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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 надає вступнику обґрунтоване пояснення причин такої відмови. 

 

 


