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Додаток 8 

до Правил прийому 
 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ ДО АСПІРАНТУРИ 

ДЛЯ ЗДОБУТТЯ НАУКОВИХ СТУПЕНІВ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ ТА 

ДОКТОРА НАУК У ДЕРЖАВНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ 

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ 

 

1. Загальні положення 

Вступ до аспірантури Державного університету телекомунікацій (далі – 

Університет) у 2023 році здійснюється на конкурсній основі відповідно до 

Правил прийому до аспірантури Державного університету телекомунікацій 

розроблених на основі: Закону України №1556-VII «Про вищу освіту» від 

01.07.2014 р.; Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора 

філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах), 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 № 261; 

Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2023 році, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.03.2023 

року № 276. 

Відповідно до законодавства України, ці Правила є додатком до Правил 

прийому до Державного університету телекомунікацій і діють до набуття 

чинності Правил прийому на 2024 рік. 

 
2. Перелік галузей знань та спеціальностей за якими здійснюється 

підготовка в аспірантурі 

 
№ 

Шифр 

 
Галузь знань 

 
Код 

 
Спеціальність 

Акредитація 

освітніх програм на 

третьому освітньо- 

науковому рівні 

07 
Управління 

адміністрування 

та 073 Менеджмент акредитована 

075 Маркетинг не акредитована 

 

 

 

12 

 

 

 
Інформаційні 

технології 

121 
Інженерія 

забезпечення 
програмного не акредитована 

122 Комп’ютерні науки не акредитована 

123 Комп’ютерна інженерія акредитована 

125 
Кібербезпека 

інформації 
та захист акредитована 

126 
Інформаційні 
технології 

системи та не акредитована 

 

17 

Електроніка, 

автоматизація 

електронні 

комунікації 

 
та 

 

172 
Електронні комунікації та 

радіотехніка 
 

акредитована 

28 
Публічне управління 

та адміністрування 
281 

Публічне управління та 

адміністрування 
не акредитована 
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 Термін підготовки доктора філософії -  4 роки, доктора наук 2 – роки. 

 
Ліцензійний обсяг підготовки за спеціальностями відповідно до Наказу 

МОН «Про ліцензування освітньої діяльності» від 04.03.2021 р. №26-л (додаток 

6.107) подано у Таблиці 1. 
Таблиця 1 

№ 
Шифр 

Галузь знань 

назва 

Код Спеціальність 

назва 

Ліцензійний 

обсяг 

Форма навчання  
Всього Очна 

заочна 
денна вечірня 

 
17 

Електроніка, 

автоматизація 

та електронні 

комунікації 

 
172 

 

Електронні комунікації 

та радіотехніка 

 
7 

 
2 

 
1 

 
10 

12 Інформаційні 

технології 

121 Інженерія програмного 

забезпечення 

14 4 2 20 

122 Комп’ютерні науки 7 2 1 10 

123 Комп’ютерна інженерія 10 3 2 15 

125 Кібербезпека та захист 

інформації 

14 4 2 20 

126 Інформаційні системи та 

технології 

7 2 1 10 

28 Публічне 

управління та 

адміністрування 

281 
Публічне управління та 

адміністрування 

5 1 1 7 

07 
Управління та 

адміністрування 

073 Менеджмент 7 2 1 10 

076 Маркетинг 2 1 - 3 

 
3. Умови вступу до аспірантури 

 

До аспірантури на очну (денну та вечірню) та заочну форми навчання для 

здобуття наукового ступеня доктора філософії на конкурсній основі приймаються 

особи, які здобули ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень 

спеціаліста. 

До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі 

необхідні для вступу документи згідно з Правилами прийому Університету. 

Особа, яка подає для вступу до аспірантури диплом, що виданий іноземним 

закладом вищої освіти, допускається до вступних випробувань на рівні з іншими 

особами. Зарахування такого вступника здійснюється за результатами вступних 

випробувань та прийняття рішення Вченою радою університету про визнання 

його диплома. 

Приймальна комісія може відмовити особі в допуску до проходження 

вступних випробувань до аспірантури у зв’язку з неподанням в установлений 

строк документів, або оформлених цих документів неналежним чином. 
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4. Джерела фінансування на здобуття ступенів доктора філософії 

Підготовка в аспірантурі Університету здійснюється за рахунок: 

- коштів державного бюджету України - (за державним замовленням) 

(тільки очна – денна/вечірня форма навчання); 

- коштів юридичних та/або фізичних осіб (на умовах контракту) (очна 

– денна/вечірня) та заочна форми навчання). 

Підготовка іноземних громадян та осіб без громадянства здійснюється на 

підставі: 

- міжнародних договорів України та/або міжнародних програм обміну 

чи мобільності; 

- на підставі договорів, укладених між Університетом та вищими 

навчальними закладами (науковими установами) інших країн, щодо обміну 

вченими чи академічної мобільності; 

- за рахунок коштів юридичних та/або фізичних осіб (на умовах 

контракту). 

 
5. Строки прийому заяв і документів, вступних випробувань, 

конкурсного відбору та зарахування на навчання 

Повний комплект обов’язкових документів до Приймальної комісії 

подаються вступником особисто в установлені строки: 

1) Прийом заяв і документів, вступні іспити, конкурсний відбір та 

зарахування на навчання до аспірантури денної, вечірньої та заочної форм 

навчання проводяться за адресою: м. Київ вул. Солом’янська буд. 7 кім. 322. 

Терміни вступної кампанії наведено у Таблиці 2. 
Таблиця 2 

 

ТЕРМІНИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 

Початок прийому заяв і документів 01 серпня 2023 року 

Закінчення прийому заяв і документів 31 серпня 2023 року 

Строки проведення вступних іспитів 01 – 10 вересня 2023 року 

Термін оприлюднення рейтингового списку 

вступників, які виконали вимоги до зарахування на 

місця державного замовлення 

 

12 вересня 2023 року 

Термін оприлюднення списку вступників які виконали 

вимоги до зарахування на місця за рахунок коштів 

фізичних та/або юридичних осіб 

 

13 вересня 2023 року 

Терміни зарахування вступників та оприлюднення 

наказу про зарахування 
не пізніше 15 вересня 2023 року 

Початок навчання в аспірантурі 18 вересня 2023 року 

Прийом заяв і документів від іноземних громадян впродовж навчального року 

2) Порядок роботи Приймальної комісії до аспірантури: 

щодня, крім суботи та неділі, з 10.00 до 15.00 (обідня перерва 12.30-13.15). 
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6. Перелік документів, необхідних для вступу до аспірантури 

Вступники до аспірантури подають такі документи: 

1) Заяву встановленого зразка на ім’я ректора Університету; 

2) Особовий листок з обліку кадрів установленої форми; 

3) 4 фотокартки 3х4; 

4) Копія паспорта; 

5) Довідка про реєстрацію місця проживання (для осіб, яким оформлено 

паспорт засобами ЄДДР) 

6) Медична довідка про стан здоров'я за формою №086-o; 

7) Автобіографія; 

8) Копія довідки ідентифікаційного номера; 

9) Копія військового квитка або посвідчення про приписку (для чол.); 

10) Список опублікованих праць та винаходів з обраної наукової 

спеціальності (завірений зав. кафедри) (за наявності); 

11) Дослідницька пропозицію (реферат, рецензія на реферат від 

передбачуваного наукового керівника) з обраної наукової спеціальності; 

12) Засвідчені копії диплома про закінчення ЗВО та додатка до нього; 

13) Направлення від організації, для якої за державним замовленням буде 

здійснюватись підготовка аспіранта (за наявності); 

14) Рекомендаційний лист передбачуваного наукового керівника, з 

оцінкою наукових праць/реферату з обраної спеціальності, погоджений із 

завідувачем кафедри та директором профільного інституту (за наявності); 

15) Міжнародний сертифікат з іноземної мови, не нижче рівня В2 

Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня (за 

наявності). 

Документи подаються у картонній папці-швидкозшивачі А-4 + 10 файлів. 

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 № 504 від 05.05.2015 року. 

Оригінали: паспорта, диплома про вищу освіту, додатка до диплому та 

військово-облікового документа (для військовозобов’язаних - військовий квиток 

або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників - 

посвідчення про приписку до призовних дільниць) пред’являються вступниками 

особисто. 

Перелік документів для вступу до аспірантури іноземців та осіб без 

громадянства 

1) Заяву встановленого зразка; 
2) Оригінал та завірену копію документа про раніше здобутий освітній 

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



96 

Продовження додатка 8 

 

3) Оригінал та завірену копію додатку до документу про раніше 

здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого 

здійснюється вступ, з проставленим апостилем; 

4) Оригінал паспортного документу іноземця або документ, що 

посвідчує особу без громадянства, та копію документа з перекладом українською 

мовою з нотаріальним засвідченням перекладу; 

5) 4 фотокартки розміром 3x4 мм; 

6) Копію посвідчення закордонного українця (за наявності); 

7) Медичний сертифікат про стан здоров'я, засвідчений офіційним 

органом охорони здоров'я країни, з якої прибув іноземець; 

8) Дійсний/діючий поліс про медичне страхування; 

9) Дослідницьку пропозицію (підготувати реферат) з обраної наукової 

спеціальності та список опублікованих наукових праць і винаходів українською 

або англійською мовою, завірений в установленому порядку за місцем 

роботи/навчання. 

10) Оригінал та копію документа з інформацією про зміст навчальної 

програми за попереднім ступенем (рівнем) вищої освіти, отримані кредити, 

тривалість навчання та успішність з навчальних дисциплін; (для здобуття ступеня 

доктора наук); 

Документи, зазначені в пунктах 2-3, 6, 9 повинні бути: 

- легалізовані в країні їх видачі в спосіб, який офіційно 

застосовується в цій країні; (завірені апостилем державної установи в країні їх 

видачі). 

- перекладені на українську мову з нотаріальним засвідченням 

перекладу. 

Заява та документи зазначені в цьому пункті, зберігаються в особовій справі 

вступника. 

 
7. Проведення вступних іспитів, критерії оцінювання та конкурсний 

відбір 

Конкурсний відбір для зарахування до аспірантури з метою здобуття вищої 

освіти ступеня доктора філософії здійснюється за сумою результатів вступних 

випробувань, позитивна оцінка кожного випробування виставляється за шкалою 

від 80 до 100 балів. 

Вступники до аспірантури університету складають вступні випробування в 

наступному порядку: 

додаткове вступне випробування (в разі необхідності) для осіб, які 

вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка 

зазначена в дипломі про вищу освіту. Оцінювання додаткових вступних 

випробувань відбувається за двобальною шкалою: «зараховано» або «не 

зараховано». У випадку, коли за додаткове вступне випробування вступник 

отримав оцінку «не зараховано», він позбавляється права брати участь у 

подальшому конкурсі. 
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вступне випробування з англійської мови – для громадян України (за 

програмою, яка відповідає рівню не нижче B2 Загальноєвропейських 

рекомендацій з мовної освіти). Мінімальна позитивна оцінка складає 80 балів. 

Вступник до аспірантури, який набрав на вступному іспиті з іноземної мови 

менше ніж 80 балів, не допускається до наступного вступного випробування та 

участі у конкурсі. Вступники, які мають міжнародні сертифікати з іноземної мови 

(англійської), отримані впродовж останніх двох років TOEFL, або International 

English Language Testing System, або сертифікатом Cambridge English Language 

Assessment (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної 

освіти чи аналогічного рівня), звільняються від складення вступного 

випробування з англійської мови. Експертизу поданих вступниками міжнародних 

сертифікатів з іноземної мови, проводить кафедра англійської мови до початку 

вступних випробувань. Під час визначення результатів конкурсу зазначені 

сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з англійської 

мови з найвищим балом; 

вступне випробування зі спеціальності (в обсязі програми рівня вищої 

освіти магістра з відповідної спеціальності) мінімальна позитивна оцінка складає 

– 80 балів; 

оцінювання дослідницької пропозиції відбуватиметься на вступному 

іспиті зі спеціальності як його складова за шкалою 50-100 балів, (ваговий 

коефіцієнт – 0,1). У випадку, якщо екзаменаційна оцінка за презентацію 

дослідницької пропозиції є нижчою за 50 балів (0 – 49 балів), абітурієнт вибуває з 

конкурсного відбору на обрану спеціальність (освітньо-наукову програму). 

 Дослідницька пропозиція (реферат) – це наукове повідомлення вступника 

обсягом до 5 стор., підготовлене вступником до аспірантури, в якому 

обґрунтовується тематика майбутнього дисертаційного дослідження, його 

актуальність, стан розробки у вітчизняній та зарубіжній науці, можливі шляхи 

розв’язання поставлених задач тощо. 

Вимоги до дослідницьких пропозицій (реферату) формують кафедри 

(https://www.dut.edu.ua/ua/1553-programi-vstupnih-ispitiv-aspirantura-i-doktorantura) 

відповідно до особливостей кожної обраної вступником спеціальності. 

вступний іспит з української мови – для іноземних громадян позитивна 

оцінка складає 80-100 балів. 

Крім того, при визначенні конкурсного балу кожного вступника також 

враховуються наступні показники: 

додаткові бали за наукові досягнення нараховуватиме екзаменаційна 

комісія по прийому вступного іспиту зі спеціальності (ваговий коефіцієнт – 0,15). 

Порядок нарахування додаткових балів за навчальні/наукові досягнення для 

вступників до аспірантури подано у Таблиці 3. 

http://www.dut.edu.ua/ua/1553-programi-vstupnih-ispitiv-aspirantura-i-doktorantura)
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Таблиця 3 

Навчальні та наукові досягнення Код Кількість балів 

Диплом лауреата премії НАН України для молодих 

учених та студентів вищих навчальних закладів за 

обраною спеціальністю* 

 
ДБ1 

 
10 

Стаття у науковому виданні, включеному до Переліку 

наукових фахових видань України (за обраною 

спеціальністю) ** 

 
ДБ2 

 
10 ( Кожна стаття ) 

Наукова стаття у виданні, яке входить до 

міжнародних наукометричних баз (Scopus, Web of 

Science, Copernikus та інші) за обраною 

спеціальністю** 

 

ДБ3 

 

20 (Кожна стаття) 

Одноосібна монографія або розділ у колективній 

монографії, яка рекомендована до друку вченою 

радою чи ЗВО** 

 
ДБ4 

 
10 

Участь у науковій всеукраїнській конференції (за 

умови опублікування тез доповіді) за обраною 

спеціальністю** 

 
ДБ5 

 
5 (Кожна теза) 

Участь у науковій міжнародній конференції (за умови 

опублікування тез доповіді) за обраною 

спеціальністю** 

 
ДБ6 

 
5 (Кожна теза) 

Патент або авторське свідоцтво на винахід*** ДБ7 10 

Рекомендація Вченої ради до аспірантури (за 

наявності) 
ДБ8 5 

Диплом магістра/спеціаліста з відзнакою 
ДБ9 5 

* диплом, отриманий під час навчання в магістратурі; 

** за період не більше трьох років до моменту вступу (якщо є співавтори певної роботи, кількість балів поділяється на їх кількість); 

*** за період не більше трьох років до моменту вступу. 

Публікації враховуються у випадку якщо їх тематика відповідає спеціальності на яку проводиться набір. 

 
 

Рейтинговий список вступників до аспірантури впорядковується за 

конкурсним балом від більшого до меншого. У рейтинговому списку вступників 

зазначаються: 

– прізвище, ім'я та по батькові вступника; 

– наукова спеціальність; 

– конкурсний бал. 

Конкурсний бал (КБ) вступника до аспірантури формується за наступною 

формулою: 

 
де: 

КБ = ІС + ІАМ + ДБ х 0,15+ ДП х 0,1, 

 
ІС – оцінка вступного іспиту зі спеціальності (за 100-бальною шкалою); 

ІАМ – оцінка вступного випробування з англійської мови (за 100-бальною 

шкалою); 
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ДП – дослідницька пропозиція (за 100-бальною шкалою); 

ДБ – додаткові бали за наукові досягнення; 

Зарахування на загальних підставах відбувається за сумою балів, отриманих 

за вступні іспити та додаткові бали, нараховані за навчальні та наукові 

досягнення. 

Вступники до аспірантури, які не пройшли за конкурсом, набравши 

непрохідний бал, можуть бути рекомендовані до зарахування в аспірантуру для 

освоєння освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії за кошти 

фізичних чи юридичних осіб. 

До участі у вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не 

допускаються: особи, які без поважних причин не з’явились на вступні 

випробування у визначений розкладом час; особи, знання яких було оцінено 

балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального рівня; особи, які 

забрали документи після дати закінчення прийому документів. 

Перескладання вступних випробувань не дозволяється. 

 
7. Право на першочергове зарахування 

У разі одержання однакової кількості балів переважне право при зарахуванні 

до аспірантури матимуть вступники: 

– які мають наукові публікації, брали участь в конкурсах, конференціях; 

– які успішно закінчили магістратуру, отримавши диплом магістра з відзнакою; 

– рекомендовані до вступу в аспірантуру Вченою радою Університету; 

– які мають міжнародний сертифікат на рівні В2 з англійської мови. 

 
8. Зарахування на навчання 

У разі зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) 

осіб додатково укладається договір між закладом вищої освіти та фізичною 

(юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для 

іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати. 

Наказ про зарахування до аспірантури формується після розгляду 

рейтингових списків вступників на засіданні Приймальної комісії та 

оприлюднюється на сайті Університету. 

Аспіранту одночасно з його зарахуванням призначається науковий керівник 

з числа наукових або науково-педагогічних працівників з науковим ступенем. 

Зарахування до аспірантури вступників з числа іноземців може 

здійснюватись впродовж року, за результатами вступних випробувань 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 для продовження навчання на наступному рівні 

вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала документ про 

здобутий рівень освіти. 
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9. Порядок прийому та перелік документів, необхідних для вступу до 

докторантури 

Підготовка докторів наук в Університеті здійснюється за очною (денною) 

формою навчання як за державним замовленням, так і на умовах контракту. 

Перелік галузей знань та спеціальностей підготовки в докторантурі: 

Шифр Галузь знань Код Спеціальність 

07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент 

 
12 

 
Інформаційні технології 

122 Комп’ютерні науки 

123 Комп’ютерна інженерія 

125 Кібербезпека та захист інформації 

17 
Електроніка, автоматизація та 

електронні комунікації 
172 

Електронні комунікації та 

радіотехніка 

28 
Публічне управління та адміністрування 

281 
Публічне управління та 

адміністрування 

До докторантури приймаються особи, які мають ступінь доктора філософії 

(кандидата наук), наукові здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності, 

зокрема, не менше 10 публікацій після захисту кандидатської дисертації в 

міжнародних, вітчизняних реферованих журналах, індексованих в науко- 

метричних 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. 

Вступник до докторантури не менше, ніж за два місяці до вступу подає 

кафедрі університету розгорнуту пропозицію, в якій міститься план 

дослідницької роботи та інформація про обсяг готовності дисертаційної роботи. 

Протягом місяця з дня надходження документів від усіх вступників, вчені 

ради відповідних інститутів заслуховують їх наукові доповіді, шляхом 

голосування визначають можливість зарахування кожного вступника до 

докторантури та подають висновки на розгляд Вченої Ради Університету. 

Вчена рада Університету в місячний строк розглядає висновки вчених рад 

відповідних інститутів щодо кожного вступника та приймає рішення про 

можливість його зарахування до докторантури. 

Особа, яка подає для вступу до докторантури диплом, виданий іноземним 

закладом вищої освіти, допускається до участі у конкурсі нарівні з іншими 

вступниками. У разі позитивного рішення Вченою Радою Університету щодо 

зарахування такого вступника до докторантури Вчена рада Університету 

одночасно приймає рішення про відповідність його диплома. У разі відмови 

Вчена Рада Університету надає вступнику обґрунтоване пояснення причин такої 

відмови. 

У разі наявності конкурсу зі вступу до докторантури, наказом ректора 

створюється Конкурсна комісія з прийому до докторантури з числа докторів 

наук, професорів, які є висококваліфікованими спеціалістами з конкурсної 

спеціальності під керівництвом проректора з навчально-виховної та наукової 
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роботи Університету. Рішення Конкурсної комісії затверджується Вченою радою 

та відповідним наказом ректора Університету. 

Повний комплект обов’язкових для вступу до докторантури документів 

подається вступником особисто до Відділу проведення підготовки та атестації 

аспірантів та докторантів Університету у встановлені терміни і включає: 

1) заяву про зарахування установленої форми (візується вступником у 

наукового консультанта – наукового або науково-педагогічного працівника, який 

перебуває у трудових відносинах з Університетом, гаранта освітньо-наукової 

програми з відповідної спеціальності, завідувача кафедри, директора інституту; 

2) згоду на збір та обробку персональних даних; 

3) витяг з протоколу рішення вченої ради навчально-наукового 

інституту із зазначеними: 

а) рекомендацією до вступу до докторантури; 

б) затвердженням теми дисертаційної роботи; 

в) призначенням наукового консультанта; 

4) копію диплома доктора філософії або кандидата наук; 

5) письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену 

доктором наук (науковим або науково-педагогічним працівником, який 

перебуває у трудових відносинах з Університетом) із згодою бути науковим 

консультантом; 

6) завірений ученим секретарем Університету список публікацій за 

темою дисертації; 

7) договір про підготовку здобувача ступеня доктора наук у 

докторантурі Університету – за умови вступу за державним замовленням або 

договір про платну підготовку в докторантурі у двох примірниках (візується 

вступником у наукового консультанта); 

8) особовий листок з обліку кадрів установленої форми; 

9) автобіографію; 

10) фото розміром 3,5 × 4,5 см; 

11) копію сторінок паспорту з відмітками; 

12) копію ідентифікаційного номера; 

13) копію трудової книжки; 

14) копію приписного свідоцтва (для чоловіків); 

15) медичну довідку про стан здоров'я за формою № 086-о; 

16) картонну папку-швидкозшивач А4 + 10 файлів. 

Оригінал диплома доктора філософії або кандидата наук, паспорт і 

приписне свідоцтво пред’являються вступником особисто. Без наявності 

оригіналів пакет документів не приймається. 

Електронна адреса відділу аспірантури та докторантури для листування: 

dut.aspirantura@ukr.net 

тел. (044)-249-25-55 

м. Київ, вул. Солом’янська 7, к.322 

mailto:dut.aspirantura@ukr.net

