1.7. Особливості прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства до
університету визначені в розділі 8 цих правил. Іноземці та особи без громадянства, які
постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, та особи,
які потребують додаткового або тимчасового захисту, мають право на здобуття вищої
освіти нарівні з громадянами України, за винятками, встановленими законодавством.
Здобуття вищої освіти зазначеними категоріями осіб за кошти державного бюджету
здійснюється в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України.
1.8. Громадяни України, які не завершили навчання за державним або регіональним
замовленням за ступенем доктора наук, мають право повторного вступу для безоплатного
здобуття вищої освіти в НТУ «ХПІ» за ступенем освіти доктора наук за умови
відшкодування до державного або місцевого бюджету коштів, витрачених на оплату
послуг з підготовки фахівців, відповідно до Порядку відшкодування коштів державного
або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 658.
1.9. Докторантура відкривається за рішенням вченої ради НТУ «ХПІ», що
затверджується ректором університету, за умови наявності трьох штатних працівників –
докторів наук з відповідної або суміжної спеціальності. Підготовка здобувачів за рахунок
коштів Державного бюджету України в докторантурі виконується за спеціальностями, за
якими діють спеціалізовані вчені ради в НТУ «ХПІ».
1.10. Для вступників, які потребують поселення в гуртожиток під час вступу,
надання місць у гуртожитку гарантовано в НТУ «ХПІ».
При поселенні на час вступу вступникам необхідно звернутись до відділу
аспірантури з проханням надати місце в гуртожитку.

2. Вимоги до рівня освіти вступників
2.1. На навчання для здобуття ступеня доктора наук в НТУ «ХПІ» приймаються
особи, які здобули ступінь доктора філософії або кандидата наук та мають наукові
здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності (зокрема публікації в міжнародних
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, монографії чи наукової
доповіді за сукупністю статей.

3. Строки прийому заяв і документів, конкурсного відбору та
зарахування на навчання
3.1. Приймальна комісія відділу аспірантури НТУ «ХПІ» має наступний графік роботи:
з 18.05.2020р. до 30.06.2020р. та
з 27.08.2020р. до 20.12.2020р.
понеділок-п’ятниця – з 1000 до 1600, субота, неділя – вихідні.

3.2. Прийом заяв і документів, конкурсний відбір та зарахування на навчання в
докторантурі для здобуття ступеня доктора наук проводиться в строки (табл. 1):
Таблиця 1 – Етапи вступної кампанії при вступі на навчання для здобуття ступеня
доктора наук
Етапи вступної кампанії

Строки

Прийом заяв та документів

18.05.2020-29.05.2020рр.

Робота відбіркової комісії та подання
висновків вченій раді

01.06.2020-30.06.2020рр.

Рішення вченої ради

до 16.07.2020р.

Зарахування вступників

1) за державним замовленням –
до 20.12.2020 року,
2) за кошти фізичних та юридичних осіб –
до 20.12.2020 року

4. Порядок прийому заяв і документів для вступу до докторантури
НТУ «ХПІ»
4.1. Вступники до докторантури подають заяву про участь у конкурсному відборі
до НТУ «ХПІ» (далі – заява) в паперовій формі. Заява подається вступником особисто до
приймальної комісії відділу аспірантури.
4.2. В заяві вступники вказують галузь знань, спеціальність.
Перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка докторів
наук в НТУ «ХПІ», наведений в таблиці 2 цього Додатку до Правил прийому. Під час
подання заяв вступники обов’язково зазначають один з таких варіантів:
«претендую на участь в конкурсі на місце державного або регіонального
замовлення і на участь в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб у
випадку неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за державним або
регіональним замовленням»;
«претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або
юридичних осіб».
Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники
претендують на участь в конкурсі виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб.
У заяві в паперовій формі передбачається згода вступника на обробку
персональних даних.
4.3. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред'являє особисто в
оригіналі:
- документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону
України «Про громадянство України», пунктів 15, 16 частини першої статті 1 Закону
України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту»,

пункту 16 частини першої статті 1 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб
без громадянства»);
- військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
- документ державного зразка про здобутий ступінь доктора філософії або
кандидата наук.
Оригінали документів при участі в конкурсі подаються вступником лише один раз
(виконання вимог до зарахування).
4.4. До заяви, вступник додає:
- копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
- копію документа державного зразка про раніше здобутий ступінь;
- анотацію дисертаційного дослідження.
- письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук,
який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником НТУ «ХПІ», із згодою
бути науковим консультантом в разі його вступу до докторантури;
- витяг із засідання кафедри та вченої ради факультету або інституту про
рекомендацію про вступ до докторантури;
- список опублікованих наукових праць і винаходів;
- особовий листок;
- автобіографію;
- дві кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
Анотація дисертаційного дослідження вступника містить:
- актуальність теми;
- наукові результати, що очікуються;
- очікуване практичне значення одержаних результатів;
- попередній зміст дисертації;
- розгорнутий план роботи над дисертацією;
- ступінь готовності дисертаційного дослідження;
- запланована апробація результатів дослідження;
- впровадження результатів дослідження, що планується.
4.5. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією
відділу аспірантури НТУ «ХПІ» або в установленому законодавством порядку. Копії
документа, що посвідчує особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про
приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред'явлення оригіналів не
приймаються.
4.6. Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих
вступником для участі у конкурсному відборі.
Недостовірність інформації, поданої вступником до вищого навчального закладу, є
підставою для відмови в участі у конкурсному відборі та зарахуванні на навчання
(анулювання наказу про зарахування).
4.7. Приймальна комісія НТУ «ХПІ» розглядає заяви та документи вступників,
приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до

докторантури не пізніше 31 травня. Оприлюднення відповідних рішень здійснюється на
офіційному веб-сайті відділу аспірантури НТУ «ХПІ».
4.8. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, а також факт наявності
підстав для участі у конкурсному відборі фіксуються в заяві вступника і підтверджуються
його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.
4.9. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за
кордоном ступінь освіти магістра чи освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста (далі –
Документ), обов'язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа,
що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Деякі питання
визнання в Україні іноземних документів про освіту» від 05 травня 2015 року № 504,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 7 травня 2015 року за № 614/27059.

5. Конкурсний відбір
5.1. Для вступу до докторантури вступник не менше ніж за два місяці до вступу подає
кафедрі, відділу, лабораторії чи іншому структурному підрозділу НТУ «ХПІ» розгорнуту
пропозицію, в якій міститься план дослідницької роботи та/або інформація про обсяг наукової
роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту.
5.2. Протягом місяця з дня надходження документів від усіх вступників відбіркова
комісія заслуховує їх наукові доповіді, проводить співбесіду з вступником і шляхом
голосування визначає можливість зарахування кожного вступника до докторантури та
подає висновки (рейтинговий список вступників) на розгляд вченої ради НТУ «ХПІ».
У рейтинговому списку вступників зазначаються:
- ступінь вищої освіти, спеціальність, назва конкурсної пропозиції, форма
навчання;
- прізвище, ім’я та по батькові вступника;
5.3. Для проведення вступного випробування створюються відбіркова комісія, яка
затверджуються наказом ректора НТУ «ХПІ».
До складу відбіркової комісій включаються проректор з наукової роботи, вчений
секретар НТУ «ХПІ», завідувач аспірантури, доктори наук з відповідної або суміжної
спеціальності (не менш двох).
5.4. Особи, які без поважних причин не з’явилися на засідання відбіркової комісії у
визначений час, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому
документів, до участі у конкурсному відборі не допускаються.
5.5. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені НТУ «ХПІ»,
розглядає апеляційна комісія, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом ректора.

6. Формування та оприлюднення списку вступників, рекомендованих до
зарахування
6.1. Списки вступників, рекомендованих до зарахування, формуються
приймальною комісією та оприлюднюються шляхом розміщення на веб-сайті відділу
аспірантури НТУ «ХПІ».
6.2. Вчена рада НТУ «ХПІ» розглядає результати конкурсного відбору і приймає
рішення про зарахування до докторантури та відповідно до наданої характеристики
наукової діяльності вступника призначає докторанту наукового консультанта з числа
штатних науково-педагогічних або наукових працівників НТУ «ХПІ» із ступенем доктора
наук з відповідної спеціальності. Рішення вченої ради затверджується і оформляється
наказом ректора НТУ «ХПІ».
6.3. Списки вступників, рекомендованих до зарахування за державним
замовленням по кожній конкурсній пропозиції оприлюднюються шляхом розміщення на
інформаційних стендах приймальних комісій та офіційному веб-сайті НТУ «ХПІ»
відповідно до строків, визначених у розділі 3 цього Додатку до Правил прийому.
6.4. Списки
рекомендованих
до
зарахування
оновлюються
після
виконання/невиконання вступниками на ступінь доктора наук вимог для зарахування на
навчання відповідно до розділу 3 цього Додатку до Правил прийому.
6.5. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування
вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальної комісії відділу
аспірантури НТУ «ХПІ».
Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування також
розміщується на офіційному веб-сайті відділу аспірантури НТУ «ХПІ».

7. Наказ про зарахування
7.1. Накази про зарахування на навчання затверджуються ректором НТУ «ХПІ» на
підставі рішення вченої ради. Накази про зарахування на навчання формуються
відповідно до списків вступників, рекомендованих до зарахування , та оприлюднюються
на інформаційному стенді приймальної комісії і веб-сайті НТУ «ХПІ».
У наказі про зарахування кожному докторанту призначається науковий консультант.
7.2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване
приймальною комісією у разі виявлення порушень законодавства з боку вступника.
Вступники можуть бути відраховані з НТУ «ХПІ» за власним бажанням, про що
видається відповідний наказ.

8. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства
8.1. Прийом на навчання до закладів вищої освіти 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.
8.2. 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 НТУ «ХПІ» про міжнародну академічну мобільність.
Прийом іноземців до НТУ «ХПІ» на навчання за рахунок коштів державного
бюджету здійснюється в межах квот для іноземців.
Квота для іноземців – визначена частина обсягу місць державного замовлення, яка
використовується для прийому вступників з числа:
- іноземців, які прибувають на навчання відповідно до міжнародних договорів України;
- закордонних українців, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця.
8.3. Зарахування вступників з числа іноземців на навчання за кошти фізичних
(юридичних) осіб може здійснюватися НТУ «ХПІ» упродовж року.
8.4. Зарахування іноземців на навчання на четвертому рівні вищої освіти
здійснюється за результатами вступних випробувань:
- співбесіди з спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти доктора філософії з
відповідної спеціальності),
- співбесіди з 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
8.6. Для проведення вступних випробувань створюються предметні комісії, які
затверджуються наказом ректора НТУ «ХПІ».
До складу предметних комісій включаються доктори наук, які здійснюють наукові
дослідження за відповідною спеціальністю та відповідають за виконання відповідної
наукової програми.
До складу предметної комісії з мови навчання можуть включатися також особи, які
не мають наукового ступеня і вченого звання, але вільно володіють відповідною мовою.
Особи, які на випробуваннях отримали незадовільні оцінки, до участі в конкурсі не
допускаються.
8.7. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у
визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено незадовільно до участі в
наступних вступних іспитах та у конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних випробувань не допускається.
8.8. Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до НТУ
«ХПІ» на підставі наказів про зарахування.
8.9. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами,
загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов'язаннями України,
приймаються на навчання у межах установлених квот для іноземців на підставі
направлень Міністерства освіти і науки України.
8.10. Іноземці, які прибувають в Україну для участі в програмах академічної
мобільності або для здобуття вищої освіти за узгодженими між українським та іноземним
вищими навчальними закладами освітніми програмами, приймаються на навчання з
урахуванням відповідних договірних зобов’язань НТУ «ХПІ».
8.11. Закордонні українці, які на законних підставах перебувають в Україні, і статус
яких засвідчений посвідченням закордонного українця, при вступі до НТУ «ХПІ»
користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за
винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними
договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
Закордонні українці, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця,
можуть зараховуватись на навчання за державним замовленням у межах установлених квот
для іноземців за співбесідою з предметів, передбачених правилами прийому НТУ «ХПІ».

9. Порядок подання і розгляду апеляцій
9.1. У разі незгоди вступника з рішенням вибіркової комісії, вступник подає заяву
на проведення апеляції у приймальну комісію аспірантури в день проведення конкурсного
відбору.
9.2. Засідання апеляційної комісії проводиться у відділі аспірантури о 1100 годині в
наступний робочий день з дати проведення конкурсного відбору. Апеляційна комісія
розглядає документи вступника у його присутності. Робота апеляційної комісії
відображається у протоколі.
9.3. Для проведення апеляції створюються апеляційні комісії, які затверджуються
наказом ректора НТУ «ХПІ». До складу апеляційних комісій включаються проректор з
наукової роботи, завідувач аспірантури, співробітники відділу аспірантури, голова
предметної комісії та кандидат наук (доктори філософії) або доктор наук, які не входили до
складу предметної комісії за даною спеціальністю, але здійснюють наукові дослідження та
відповідають за виконання цієї наукової програми.
9.4. Рішення апеляційної комісії з приводу рішення відбіркової комісії не підлягають
обговоренню і мають остаточне рішення.

Таблиця 2 – Перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється
підготовка докторів наук
Галузь знань

Спеціальність

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент
075 Маркетинг

10 Природничі науки

105 Прикладна фізика та наноматеріали

12 Інформаційні технології

122 Комп’ютерні науки
123 Комп’ютерна інженерія

13 Механічна інженерія

131 Прикладна механіка
133 Галузеве машинобудування

14 Електрична інженерія

15 Автоматизація та
приладобудування

141 Електроенергетика, електротехніка та
електромеханіка
142 Енергетичне машинобудування
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна
техніка

16 Хімічна та біоінженерія

161 Хімічні технології та інженерія

17 Електроніка та телекомунікації

171 Електроніка

25 Воєнні науки, національна безпека, 255 Озброєння та військова техніка
безпека державного кордону

