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ПРАВИЛА ПРИЙОМУ 

  
на навчання для здобуття ступеня доктора філософії (в аспірантурі) та доктора 

наук (в докторантурі) Полтавського національного технічного університету 
імені Юрія Кондратюка в 2019 році 

 
1. Загальні положення 

 
1.1 Правила прийому розроблені відповідно до Закону України «Про 

вищу освіту» від 01.07.2014 (зі змінами), Умов прийому на навчання до 
закладів вищої освіти України в 2019 році (далі – Умов прийому), затверджених 
наказом Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2018 року № 1096, 
зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 21 грудня 2018 року за 
№1456/32908. 

Правила прийому до аспірантури та докторантури затверджує Вчена рада 
Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка 
(ПолтНТУ) як додаток до Правил прийому.  

Правила прийому діють протягом календарного року. 
1.2 До аспірантури та докторантури Полтавського національного 

технічного університету імені Юрія Кондратюка приймаються громадяни 
України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території 
України на законних підставах, мають відповідний освітній рівень та виявили 
бажання здобути ступінь доктора філософії (кандидата наук), доктора наук.  

Іноземці та особи без громадянства (далі – іноземці) можуть здобувати 
вищу освіту за кошти фізичних (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. 

1.3 Особливості організації прийому іноземних громадян визначаються 
також іншими загальнодержавними актами і нормативними документами. 

1.4 Прийом до аспірантури та докторантури проводиться на конкурсних 
умовах. 

1.5 Не допускається одночасне навчання на денній формі навчання за 
кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами 
підготовки). 

1.6 Не допускається одночасне навчання за кількома спеціальностями 
(спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки) за державним 



замовленням, у тому числі за різними освітніми ступенями (освітньо-
кваліфікаційними рівнями) та формами навчання. 

1.7 До початку прийому ПолтНТУ розміщує на офіційному веб-сайті 
оголошення із зазначенням наукових спеціальностей, термінів та умов 
прийому, переліку необхідних документів для вступу до аспірантури та 
докторантури. 

1.8 Підготовку наказів щодо проведення прийому до аспірантури та 
докторантури, проведення вступних випробувань та зарахування до 
аспірантури й докторантури здійснює відділ аспірантури. 

 

2. Фінансування підготовки в аспірантурі та докторантурі 
 

2.1 Для громадян України та прирівняних до них осіб підготовка в 
аспірантурі та докторантурі здійснюється: 
– за державним замовленням; 
– за кошти юридичних та фізичних осіб – на умовах контракту. 

Плани прийому до аспірантури та докторантури за державним 
замовленням затверджуються відповідно до чинного законодавства України і 
доводяться до ПолтНТУ відповідним наказом Міністерством освіти і науки 
України.  

2.2 Державне замовлення на підготовку здобувача вищої освіти ступеня 
доктора наук в докторантурі за спеціальностями розподіляється на конкурсній 
основі між вищими навчальними закладами та науковими установами, у яких 
діють спеціалізовані вчені ради з відповідних спеціальностей. 

2.3 Для іноземців та осіб без громадянства підготовка здійснюється на 
підставі: 
– міжнародних договорів України; 
– загальнодержавних програм; 
– договорів, укладених університетом з юридичними та фізичними особами. 

2.4 Підготовка аспірантів та докторантів понад державне замовлення 
здійснюється на підставі договорів, укладених між ПолтНТУ та вступниками до 
аспірантури, докторантури (установами, організаціями та підприємствами, що 
направили їх на навчання), якими передбачається повне відшкодування витрат 
на їх підготовку, включаючи виплату стипендії на умовах визначених 
замовником підготовки. 

2.5 Кількість аспірантів і докторантів, підготовка яких здійснюється поза 
державним замовленням, а також терміни їх прийому визначається 
приймальною комісією з урахуванням можливостей забезпечення 
кваліфікованого наукового керівництва і консультування. 

2.6 Особи, які раніше пройшли повний курс підготовки в 
аспірантурі/докторантурі за державним замовленням, а також відраховані з неї 
достроково за вчинення протиправних дій або невиконання індивідуального 
плану, не мають права повторного вступу до аспірантури/докторантури за 
державним замовленням.  

 



3. Організація прийому до аспірантури 
 

3.1 Для проведення конкурсного відбору при вступі до аспірантури 
приймальна/відбіркова комісія аспірантури організовує прийом заяв і 
документів, вступні випробування, виконує конкурсний відбір претендентів на 
зарахування. 

3.2 До аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії приймаються 
особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень 
спеціаліста). 

3.3 Рішення про допуск до складання вступних випробувань та участі у 
конкурсному відборі при вступі до аспірантури виноситься приймальною 
комісією за результатами співбесіди, розгляду реферату (з урахуванням 
письмового висновку передбачуваного наукового керівника) та поданих 
наукових праць.  

Приймальна комісія може відмовити вступнику у допуску до складання 
вступних іспитів до аспірантури у зв’язку з неподанням у встановлений термін 
всіх або окремих документів, названих у пункті 3.5 цих Правил, або поданням 
їх після закінчення встановленого терміну. 

3.4 Прийом документів для вступу до аспірантури здійснює відбіркова 
комісія аспірантури ПолтНТУ. 

3.5 Вступники до аспірантури подають на ім’я ректора університету такі 
документи: 
1) заяву; 
2) копію диплома (разом з додатком до нього) магістра (спеціаліста) із 
зазначенням здобутої спеціальності (кваліфікації). Особам, які здобули вищу 
освіту за кордоном, встановлюється еквівалентність поданого диплома 
відповідно до «Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних 
закладах ступенів вищої освіти», затвердженого наказом МОН України від  
05 травня 2015 року № 504; 
3) сертифікат з іноземної мови (тестів TOEFL, або International English Language 
Testing System, або Сambridge English Language Assessment (не нижче рівня B1 
Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня)) – 
за наявності;  
4) особовий листок з обліку кадрів (з вклеєною фотокарткою розміром 3х4 см); 
5) список опублікованих наукових праць і винаходів. Вступники, які не мають 
опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді 
(реферати) з обраної ними наукової спеціальності; 
6) медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086-у; 
7) висновок передбачуваного наукового керівника, підпис якого засвідчений за 
місцем його роботи; 
8) копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для осіб, які 
вступають до аспірантури на денну форму навчання); 
9) копію першої сторінки паспорта; 
10) фотокартку 3х4 см. 



Паспорт та диплом про вищу освіту пред’являються вступником 
особисто. 

3.6 Усі копії документів засвідчуються за оригіналами відділом 
аспірантури або в іншому порядку (нотаріально, за місцем роботи). Копії 
документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються. 

3.7 При прийомі документів співробітники відділу аспірантури 
роз’яснюють кожному вступнику правила зарахування до аспірантури. 

3.8 Особи, які вступають на навчання без відриву від виробництва і 
перебувають у терміни подачі документів за межами України, можуть 
надіслати необхідні для вступу документи поштою або за допомогою 
електронної пошти у вигляді сканованих копій з подальшим наданням 
оригіналів. 

3.9 Вступні випробування до аспірантури ПолтНТУ складаються з: 
– вступного іспиту зі спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти 

магістра з відповідної спеціальності); 
– вступного іспиту з іноземної мови (англійської, німецької, французької 

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 B1 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної 
освіти або аналогічного рівня), звільняється від складання вступного іспиту з 
іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати 
прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з 
найвищим балом; 

– додаткового вступного іспиту для вступників, які вступають до 
аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх 
дипломі магістра (спеціаліста).  

Додаткові вступні випробування передують вступним іспитам з іноземної 
мови та спеціальності. Оцінювання додаткових вступних випробувань 
відбувається за двобальною шкалою: «зараховано» або «не зараховано». У тому 
випадку, коли за додаткове вступне випробування вступник отримав оцінку «не 
зараховано», він не допускається до наступного вступного іспиту і 
позбавляється права брати участь у конкурсі. 

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

3.10 Наказ про проведення вступних випробувань видається ректором на 
підставі рішення приймальної комісії, інформація про дату, місце та час 
проведення вступних випробувань оприлюднюється на офіційному веб-сайті 
ПолтНТУ. З розкладом вступних випробувань вступники до аспірантури 
ознайомлюються самостійно через веб-сайт ПолтНТУ (у розділі 
«Аспірантові»). 

3.11 Повідомлення про допуск до складання вступних випробувань, 
надане приймальною комісією, засвідчує, згідно з чинним законодавством 
України, право вступника до аспірантури на оформлення додаткової 



оплачуваної відпустки за місцем роботи із розрахунку 10 днів на кожний 
вступний іспит. До відпустки не включається час проїзду у прямому і 
зворотному напрямку від місця роботи вступника до місця знаходження вищого 
навчального закладу. 

3.12 Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні іспити у 
визначений розкладом час, або їх знання було оцінено незадовільно, а також 
особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до 
складання наступних вступних випробувань та участі у конкурсному відборі не 
допускаються. 

Перескладання вступних іспитів не проводиться.  
3.13 Прийом вступних іспитів до аспірантури проводиться предметними 

комісіями, як правило, у кількості 3-5 осіб, які призначаються наказом ректора і 
до складу яких включаються доктори та кандидати наук, а до складу 
предметної комісії із наукової спеціальності і передбачувані наукові керівники. 
До складу предметної комісії з іноземної мови можуть включатися доценти та 
висококваліфіковані викладачі, які не мають наукового ступеня і вченого 
звання. 

3.14 Апеляції на результати вступних іспитів подаються у день 
проведення іспиту або не пізніше наступного робочого дня після оголошення 
оцінки вступного іспиту та розглядаються апеляційною комісією не пізніше 
наступного робочого дня після їх подання.  

3.15 Складові конкурсного показника (оцінки) визначаються за 
п’ятибальною шкалою оцінювання з округленням до цілої частини балу. 
Конкурсний бал вступників до аспірантури обчислюється як сума результатів 
іспитів зі спеціальності, іноземної мови та співбесіди, презентації 
дослідницьких пропозицій та досягнень. 

3.16 На підставі результатів вступних випробувань до аспірантури 
приймальна комісія ухвалює рішення щодо кожного вступника. Особи, які 
успішно витримали вступні випробування, зараховуються за конкурсом 
відповідно до кількості набраних балів за конкурсним показником. 

3.17 У разі одержання однакових конкурсних балів в переліченій 
послідовності зарахуються до аспірантури вступники, які: 
а) мають більшу кількість опублікованих наукових статей у фахових виданнях, 
що входять до міжнародних наукометричних баз даних (Scopus, Web of Science, 
Index Copernicus), з відповідної галузі знань; 
б) мають більшу кількість опублікованих наукових статей у фахових виданнях з 
відповідної галузі знань; 
в) успішно закінчили магістратуру та рекомендовані до вступу в аспірантуру 
Вченою радою ЗВО; 
г) склали всі або окремі кандидатські іспити; 
д) є переможцями II етапу Всеукраїнських конкурсів студентських наукових 
робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук та/або Всеукраїнських 
студентських олімпіад з навчальних дисциплін, напрямів підготовки та 
спеціальностей, що відзначено у відповідних наказах МОН України; 



е) мають більш високий середній бал за документом про здобуту вищу освіту, 
за умови, якщо галузь освіти відповідає галузі обраної спеціальності; 
є) також приймальна комісія може враховувати інші наукові здобутки за 
обраною науковою спеціальністю: участь у олімпіадах та конкурсах, отримання 
премій і відзнак за наукову роботу тощо. 

3.18 Особи, які за результатами конкурсного відбору не можуть бути 
зараховані до аспірантури з підготовкою за рахунок державного замовлення 
та/або виявили бажання бути зарахованими до аспірантури на умовах повного 
відшкодування вартості підготовки подають до приймальної комісії відповідну 
заяву. 
 Для прийому до аспірантури громадян України за кошти фізичних та 
юридичних осіб проводиться додатковий прийом у терміни: з 01 жовтня 2019 р. 
по 25 листопада 2019 р.; з 20 грудня 2019 р. по 26 лютого 2020 р.  
 3.19 Терміни прийому заяв і документів, вступних випробувань, 

конкурсного відбору та зарахування до аспірантури: 

3.19.1 Порядок роботи відбіркової комісії аспірантури ПолтНТУ: щодня, 
крім суботи та неділі, з 900 до 1700, з 19 серпня 2019 р. по 28 лютого 2020 р. 

3.19.2 Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний 
відбір та зарахування на навчання до аспірантури денної та заочної форм 
навчання проводяться в такі терміни: 

 
Етапи вступної кампанії Терміни 

Початок прийому заяв та документів  

19 серпня 2019 р.; 
20 грудня 2019 р. (зимова 
сесія, для навчання за кошти 
фізичних та юридичних осіб) 

Закінчення прийому заяв та документів 30 серпня 2019 р.; 
25 листопада 2019 р.; 
(додатковий прийом для вступників 
за кошти фізичних та юридичних 
осіб); 
26 лютого 2020 р. (зимова 
сесія для вступників за кошти 
фізичних та юридичних осіб) 

Термін проведення вступних випробувань  до 
аспірантури (за державним замовленням) 

04 вересня 2019 р. – 
10 вересня 2019 р.; 
 

Термін проведення вступних випробувань  до 
аспірантури (за кошти фізичних та юридичних осіб) 

04 вересня 2019 р. – 
10 вересня 2019 р. 
та по мірі формування груп – до 
28 листопада 2019 р.; 
26 грудня 2019 р. –  
28 лютого 2020 р. (по мірі 
формування груп) 

Термін зарахування вступників за державним 
замовленням 

до 12 вересня 2019 р. 



Термін зарахування вступників (громадян України) за 
кошти фізичних та юридичних осіб 

до 12 вересня 2019 р.; 
та на протязі додаткового прийому: 

з 01 жовтня 2019 р.  
по 30 листопада 2019 р.; 
з 02 січня 2020 р. по  
03 березня 2020 р. (зимова 
сесія) 

 

 
4. Зарахування до аспірантури  

 
4.1 Зарахування до аспірантури проводиться наказом ректора 

університету на підставі рішення приймальної комісії та після узгодження 
показників прийому з Міністерством освіти і науки України. Кожному 
аспіранту одночасно з його зарахуванням відповідним наказом ректора 
призначається науковий керівник, який здійснює наукове керівництво роботою 
аспіранта над дисертацією, контролює виконання індивідуального плану та 
несе особисту відповідальність перед Вченою радою університету за якісну 
підготовку аспірантом дисертації. 

4.2 Про зарахування до аспірантури вступник повідомляється в 
п’ятиденний термін з дня прийняття приймальною комісією відповідного 
рішення. 

Також в п’ятиденний термін з дня прийняття приймальною комісією 
відповідного рішення здійснюється повідомлення вступника про відмову в 
зарахуванні до аспірантури. 

4.3 Подання претендентом на вступ до аспірантури недостовірних 
персональних даних, недостовірних відомостей про здобуту раніше вищу освіту 
та наукові ступені, про складені кандидатські іспити та опубліковані наукові 
праці, про участь в олімпіадах та конкурсах є підставою для відрахування 
аспіранта. Вступники також можуть бути відраховані із аспірантури ПолтНТУ 
за власним бажанням та в інших випадках передбачених законодавством, про 
що видається відповідний наказ. 

 
5. Організація прийому до докторантури 

 

5.1 Прийом до докторантури здійснюється з урахуванням наукових, 
науково-технічних досягнень вступника за обраною спеціальністю відповідно 
до встановлених вимог з метою завершення ним роботи над науковими 
дослідженнями та оформлення їх результатів та/або для підготовки публікацій 
до захисту для здобуття ступеня доктора наук. 

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. 

5.2 Для вступу до докторантури вступник не менше ніж за два місяці до 
вступу подає відповідній кафедрі ПолтНТУ 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 
відповідна кафедра заслуховує їх наукові доповіді і шляхом голосування 
визначає можливість зарахування кожного вступника до докторантури та подає 
висновки на розгляд вченої ради університету. 

5.3 Прийом документів для вступу до аспірантури здійснює відділ 
аспірантури. 

5.4 Вступники до докторантури подають на ім’я ректора ПолтНТУ такі 
документи: 
1) заяву; 
2) копію диплома (разом з додатком до нього) магістра (спеціаліста) із 
зазначенням здобутої спеціальності (кваліфікації); 
3) копію диплома доктора філософії або кандидата наук; 
4) письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором 
наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником 
ПолтНТУ, із згодою бути науковим консультантом в разі його вступу до 
докторантури. Підпис доктора наук, який надав письмову характеристику 
наукової діяльності вступника, засвідчується за місцем його роботи; 
5) особовий листок з обліку кадрів (з вклеєною фотокарткою розміром 3х4 см); 
6) список опублікованих наукових праць і винаходів; 
7) медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086-у; 
8) копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера; 
9) копію першої сторінки паспорта; 
10) фотокартку 3х4 см. 

Паспорт і дипломи про вищу освіту та доктора філософії /кандидата наук 
пред’являються вступником особисто. 

Особа, яка подає для вступу до докторантури диплом, що виданий 
іноземним вищим навчальним закладом, допускається до вступу нарівні з 
іншими вступниками. У разі позитивного рішення Вченої ради ПолтНТУ щодо 
зарахування такого вступника в докторантуру Вчена рада університету 
одночасно приймає рішення про визнання його диплома. У разі відмови вчена 
рада ПолтНТУ надає вступнику обґрунтоване пояснення причин такої відмови. 

5.5 Усі копії документів засвідчуються за оригіналами відділом 
аспірантури або в іншому порядку (нотаріально, за місцем роботи). Копії 
документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються. 

5.6 При прийомі документів співробітники відділу аспірантури 
роз’яснюють кожному вступнику правила зарахування до докторантури. 

5.7 Вчена рада ПолтНТУ в місячний строк розглядає висновки 
відповідної кафедри 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 зі 
ступенем доктора наук з відповідної спеціальності. Рішення Вченої ради 
затверджується і оформляється наказом ректора ПолтНТУ. 

5.8 Протягом строку перебування в докторантурі докторант зобов’язаний 
захистити 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, у спеціалізованій вченій раді. 

 

6. Терміни прийому заяв і документів, конкурсного відбору та 

зарахування до докторантури 
 

6.1 Порядок роботи відбіркової комісії докторантури ПолтНТУ: щодня, 
крім суботи та неділі, з 900 до 1700, з 19 серпня 2019 р. по 28 лютого 2020 р. 

6.2 Прийом заяв і документів, конкурсний відбір та зарахування на 
навчання до докторантури проводяться в такі терміни:  

 
 

Етапи вступної кампанії Терміни 

Початок прийому заяв та документів  19 серпня 2019 р.; 
20 грудня 2019 р. (зимова сесія) 

Закінчення прийому заяв та документів 
вступників за кошти державного бюджету 

30 серпня 2019 р. 

Закінчення прийому заяв та документів 
вступників за кошти фізичних та юридичних 
осіб 

20 листопада 2019 р.; 
26 лютого 2020 р.  
 

Термін проведення конкурсного відбору  до 
докторантури за кошти державного бюджету 

30 серпня – 12 вересня 2019 р. 

Термін зарахування вступників за кошти 
державного бюджету 

до 12 вересня 2019 р. 

Термін проведення конкурсного відбору  до 
докторантури за кошти фізичних та юридичних 
осіб 

30 серпня – 20 листопада 2019 р.; 
20 грудня 2019 р. – 28 лютого 
2020 р. (по мірі формування груп)  

Термін зарахування вступників (громадян 
України) за кошти фізичних та юридичних осіб 

до 01 грудня 2019 р.; 
до 28 лютого 2020 р. 

 

7. Особливості прийому на навчання в аспірантурі та докторантурі 

іноземців та осіб без громадянства 
 

7.1 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 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», 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). 

7.2 Іноземці та особи без громадянства (далі – іноземці) можуть 
здобувати вищу освіту за кошти фізичних (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.  

7.3 Іноземці, які прибувають в Україну з метою навчання за кошти 
фізичних та юридичних осіб, вступають до ПолтНТУ за акредитованими 
освітніми програмами (спеціальностями) упродовж року для навчання в 
аспірантурі, докторантурі за результатами оцінювання/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 вступних 
випробувань зі спеціальності та іноземної мови. 

7.4 Для вступу на навчання іноземець особисто подає до приймальної 
комісії/відділу аспірантури заяву у паперовій формі. 

До заяви іноземець додає: 
1) документ (оригінал та його копію) про раніше здобутий освітній 

(освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ; 
2) додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий 

освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ 
(за наявності); 

3) академічну довідку, видану іноземним/українським навчальним 
закладом (у разі переведення або поновлення на навчання, починаючи з другого 
курсу, додається академічна довідка); 

4) копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує 
особу без громадянства; 

5) поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено 
міжнародними договорами України; 

6) 4 фотокартки розміром 30 х 40 мм. 
Для вступу до докторантури подаються додатково українською або 

англійською мовою: 
тематичний план дисертаційної роботи для здобуття наукового ступеня 

доктора наук; 



копія диплома про присвоєння відповідного наукового ступеня. 
Іноземці, які вступають на навчання за програмами академічної 

мобільності, подають документи, передбачені вимогами міжнародних програм 
та/або договорів, в рамках яких реалізується академічна мобільність. 

Документи, зазначені у підпунктах 1 – 4 цього пункту, мають бути 
перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу. 

Документи, зазначені у підпунктах 1 – 3 цього пункту, мають бути 
засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні 
для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною установою 
України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. 

Заява та документи, зазначені в цьому пункті, зберігаються в особовій 
справі вступників/аспірантів (докторантів). 

Зарахування іноземців на навчання аспірантурі здійснюється за 
результатами вступних випробувань з визначених предметів та мови навчання 
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 на продовження навчання на 
наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала 
документ про здобутий рівень освіти. 

7.5 Іноземці, які вступають на навчання, зараховуються до ПолтНТУ на 
підставі наказів про зарахування, що формуються в Єдиній базі. 

7.6 Строки прийому заяв, проведення вступних іспитів та зарахування 
іноземців і осіб без громадянства, які прибули в Україну з метою навчання і 
вступають до аспірантури й докторантури ПолтНТУ, – упродовж року. 

7.7 Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними 
договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними 
зобов’язаннями України, приймаються на навчання у межах установлених квот 
прийому до вищих навчальних закладів України на підставі направлень 
Міністерства освіти і науки України. 

 


