
  



ПОРЯДОК  

підготовки доктора наук у Харківському національному 

університеті імені В. Н. Каразіна 

Цей Порядок розроблено на підставі Закону України «Про вищу 

освіту» від 01 липня 2014 року № 1556-VII зі змінами, Постанови Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої 

освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних 

закладах (наукових установах)» від 23 березня 2016 року зі змінами, які 

внесені Постановою Кабінету Міністрів України від 03 квітня 2019 року № 

283, Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 

року № 579; Постанови Кабінету Міністрів України «Порядок присудження 

та позбавлення наукового ступеня доктора наук» від 17 листопада 2021 року 

№ 1197. 

 

Загальна частина 

1. Підготовка доктора наук в університеті здійснюється: в докторантурі 

університету за очною (денною) формою навчання; шляхом самостійної 

підготовки їх наукових досягнень до захисту. 

2. Докторантура з відповідної спеціальності відкривається за рішенням 

вченої ради Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 

(далі – університет), що затверджується наказом ректора, за умови наявності 

трьох штатних працівників - докторів наук, які мають наукову кваліфікацію, 

що відповідає цій спеціальності, та ліцензії на провадження освітньої 

діяльності на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти з відповідної 

спеціальності. 

Кваліфікація особи, що відповідає спеціальності, з якої відкрито 

докторантуру, визначається за такими критеріями: 

наявність у особи документа про присудження ступеня доктора наук з 

відповідної галузі знань (науки) та/або спеціальності або присвоєння вченого 

звання професора за відповідною кафедрою (спеціальністю); 

наявність за останні п’ять років не менше п’яти наукових публікацій, до 

яких зараховуються: 

- не менше однієї статті у періодичному виданні, включеному до 

наукометричних баз даних Scopus або Web of Science Core Collection; 

- статті у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових 

видань України; 

- монографії або їх розділи; 

- не більше двох патентів на винахід; 

участь у: 

- підготовці наукових кадрів, що підтверджується видачею здобувачеві 

документа про присудження відповідного наукового ступеня; 



- міжнародних наукових проектах або залучення до міжнародної 

експертизи; 

- атестації наукових кадрів у якості офіційного опонента або члена 

спеціалізованої вченої ради, або члена експертної ради з питань проведення 

експертизи дисертацій. 

3. Підготовка осіб в докторантурі здійснюється: 

за рахунок видатків державного бюджету (державне замовлення); за 

рахунок видатків місцевих бюджетів (регіональне замовлення); за рахунок 

коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту, зокрема за кошти 

грантів, які отримав університет на проведення наукових досліджень, за якими 

передбачається підготовка доктора наук). 

4. Підготовка докторів наук здійснюється без отримання ліцензії. 

5. Організацію діяльності докторантури здійснює відділ аспірантури і 

докторантури та супроводу PhD програм. 

Для врегулювання відносин між докторантом та університетом 

укладається договір. 

6. Вступ до докторантури здійснюється на конкурсній основі відповідно до 

Правил прийому до університету. 

Правила прийому до університету, затверджує вчена рада університету на 

основі Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти та в установлені 

строки оприлюднює їх на офіційному веб-сайті. 

7. Правила прийому до докторантури діють протягом відповідного 

календарного року і визначають, зокрема: 

порядок, перелік і строки подання документів для вступу до докторантури; 

зміст, форму для конкурсного відбору вступників до докторантури за 

кожною спеціальністю. 

8. Нормативний строк підготовки доктора наук у докторантурі 

університету - два роки. 

9. Підготовка в докторантурі передбачає проведення власного наукового 

дослідження за певною спеціальністю. Невід’ємною складовою наукової 

програми докторантури є підготовка та публікація наукових статей.  

10. Докторант, який захистився до закінчення строку підготовки в 

докторантурі, має право за власним вибором: 

отримати одноразову виплату в сумі залишку стипендії, передбаченої у 

бюджеті університету на відповідний календарний рік, та за власною заявою 

бути відрахованим з аспірантури або докторантури; 

отримати за власною заявою оплачувану академічну відпустку на строк, 

що залишився до завершення нормативного строку підготовки в докторантурі. 

Якщо докторант захистив дисертацію достроково та був обраний за 

конкурсом на відповідну посаду наукового (науково-педагогічного) 

працівника університету, то загальна сума залишку стипендії нараховується 

йому як щомісячна надбавка до заробітної плати. 

 

Права та обов’язки докторантів 
 



1. Докторанти користуються всіма правами, визначеними законами 

України. З метою належного проведення наукових досліджень докторанти 

також мають право на: 

вільний доступ до всіх видів відкритої наукової інформації, наявної в 

університеті; 

отримання методичного і змістовного наукового консультування щодо 

власного дослідження від наукового консультанта; 

безпечні та нешкідливі умови для проведення наукових досліджень, 

забезпечення належно обладнаним місцем для наукової роботи; 

академічну мобільність у вигляді стажування у вітчизняних та/або 

закордонних закладах вищої освіти, наукових центрів, яке здійснюється за 

рахунок: державного бюджету в межах відповідних загальнодержавних 

програм фінансування обміну вченими; бюджету університету або закладу 

вищої освіти (наукової установи), до  якої направлений докторант; 

міжнародних договорів про обмін та/або стажування вчених між 

університетами, органами державної влади, органами місцевого 

самоврядування; коштів юридичних або фізичних осіб на умовах договору з 

приймаючою стороною;  

академічну та соціальну відпустку відповідно до законодавства; 

трудову діяльність відповідно до законодавства; 

забезпечення гуртожитком у разі зарахування до докторантури за 

державним замовленням за умов оплати вартості користування житлом. 

2. З метою забезпечення належного проведення наукових досліджень 

докторанти зобов’язані: 

дотримуватися принципів академічної доброчесності, морально-етичних 

норм і стандартів поведінки дослідників у відповідній галузі (професії), 

встановлених закладом вищої освіти; 

виконувати план наукової роботи та систематично звітувати про хід його 

виконання на засіданні кафедри; 

у встановлений термін подати до постійно діючої спеціалізованої вченої 

ради свої наукові досягнення у вигляді дисертації, або опублікованої 

монографії, або наукову доповідь за сукупністю опублікованих у вітчизняних 

і міжнародних рецензованих фахових виданнях статей. 

3. Покладення на докторанта обов’язків, не пов’язаних з підготовкою 

дисертації (монографії, статей), забороняється. 

 

Порядок та умови вступу в докторантуру 
 

1. До докторантури приймаються особи, які мають ступінь доктора 

філософії (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) і які мають наукові 

результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, 

монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей. 



2. Для вступу до докторантури вступник не менше ніж за два місяці до 

вступу подає кафедрі розгорнуту пропозицію, в якій міститься план 

дослідницької роботи та інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для 

підготовки результатів проведених досліджень до захисту. Протягом місяця з 

дня надходження документів від усіх вступників кафедра заслуховує їх 

наукові доповіді і шляхом голосування визначає можливість зарахування 

кожного вступника до докторантури та подає висновки на розгляд вченої ради 

університету. 

Перелік та строк подання документів, необхідних для вступу до 

докторантури визначається в правилах прийому до університету поточного 

року. 

3. Вчена рада університету в місячний строк розглядає висновки кафедри 

щодо кожного вступника і приймає рішення про його зарахування до 

докторантури та призначає докторанту наукового консультанта з числа 

штатних науково-педагогічних або наукових працівників із ступенем доктора 

наук з відповідної спеціальності. Рішення вченої ради затверджується і 

оформляється наказом ректора. 

На здійснення наукового консультування відводиться щороку 50 

академічних годин навантаження на одного докторанта. Науковий 

консультант може здійснювати підготовку лише одного докторанта. 

 

Підготовка доктора наук у докторантурі 
 

1. З метою завершення роботи над науковими дослідженнями та 

оформлення їх результатів та/або для підготовки публікацій до захисту для 

здобуття доктора наук особа має право вступити до докторантури 

університету. 

Протягом строку перебування в докторантурі докторант повинен подати 

до постійно діючої спеціалізованої вченої ради 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. 

Докторант у дисертації (монографії, науковій доповіді за сукупністю 

статей) повинен представити узагальнення проведених самостійно 

оригінальних досліджень з отриманими науковими результатами, які 

забезпечують розв’язання важливої теоретичної або прикладної проблеми, 

мають загальнонаціональне або світове значення та опубліковані в наукових 

виданнях. 

Перебування в докторантурі не є обов’язковою умовою для подання 

наукових досягнень до спеціалізованої вченої ради та подальшого їх 

публічного захисту доктора наук. 

2. Атестація докторанта здійснюється постійно діючою спеціалізованою 

вченою радою університету з відповідної спеціальності, або постійно діюча 

спеціалізована вчена рада з відповідної спеціальності іншого закладу вищої 

освіти (наукової установи) за клопотанням університету. 



3. Здобувач доктора наук, який самостійно підготував наукові досягнення 

до захисту у вигляді дисертації (монографії, наукової доповіді за сукупністю 

статей), повинен: 

мати ступінь доктора філософії (кандидата наук); 

представити наукові досягнення з узагальненням проведених самостійно 

оригінальних досліджень з отриманими науковими результатами, які 

забезпечують розв’язання важливої теоретичної або прикладної проблеми, 

мають загальнонаціональне або світове значення; 

мати опубліковані праці за темою наукових досягнень у вітчизняних і 

міжнародних рецензованих фахових виданнях. 

Здобувач доктора наук в галузі медичних наук повинен мати ступінь 

доктора філософії (кандидата наук) в галузі медичних наук та мати вищу 

медичну освіти, що відповідає другому (магістерському) рівню вищої освіти. 

4. Атестація докторанта, який самостійно підготував наукові досягнення 

до захисту, здійснюється постійно діючою спеціалізованою вченою радою 

університету з відповідної спеціальності. 

5. Докторська дисертація повинна відповідати таким вимогам: 

бути кваліфікаційною науковою працею, виконаною здобувачем 

самостійно; 

містити наукові положення та нові науково обґрунтовані результати у 

певній галузі науки, одержані здобувачем особисто, які мають практичну та 

теоретичну цінність та які підтверджуються документами, що засвідчують 

проведення здобувачем досліджень; 

бути виконаною за науковою спеціальністю з галузі науки відповідно до 

переліку, який затверджує МОН; 

відповідати паспорту наукової спеціальності, затвердженому МОН; 

містити обґрунтовані висновки на основі одержаних здобувачем 

достовірних результатів; 

характеризуватися єдністю змісту; 

свідчити про особистий внесок здобувача в науку щодо розв’язання 

важливої теоретичної або прикладної проблеми; 

відповідати принципам академічної доброчесності. 

Докторська дисертація подається до докторської ради для проведення 

захисту не раніше ніж через п’ять років після здобуття особою ступеня доктора 

філософії (кандидата наук). 

Допускається за рішенням МОН подання до докторської ради докторської 

дисертації раніше п’ятирічного строку після здобуття ступеня доктора 

філософії (кандидата наук) у разі вагомого особистого внеску здобувача у 

забезпечення розвитку відповідної галузі науки, що стосується наукових 

результатів докторської дисертації. Підтвердженням вагомого особистого 

внеску здобувача у забезпечення розвитку галузі науки, з якої підготовлено 

дисертацію, може бути: 

наявність трьох патентів на винахід, які пройшли кваліфікаційну 

експертизу та стосуються наукових результатів докторської дисертації; 



наявність не менш як трьох публікацій за темою докторської дисертації у 

виданнях, віднесених до першого, другого квартилів (Q1, Q2) відповідно до 

класифікації SCImago Journal and Country Rank або Journal Citation Reports; 

відзначення державними нагородами (преміями) України або інших 

держав за одержані здобувачем наукові результати, відображені в його 

докторській дисертації. 

Докторська дисертація супроводжується окремим рефератом обсягом 1-2 

авторських аркуші, який подається державною мовою і складається із 

загальної характеристики докторської дисертації, її основного змісту і 

висновків, списку наукових публікацій, зарахованих за темою докторської 

дисертації.  

6. Основні наукові результати докторської дисертації повинні бути 

висвітлені у наукових публікаціях. До наукових публікацій, які відображають 

основні наукові результати докторської дисертації, з галузі науки, з якої 

підготовлено дисертацію, належать: 

статті у наукових періодичних виданнях, включених до переліку наукових 

фахових видань України; 

статті у наукових періодичних виданнях інших держав з напряму, з якого 

підготовлено дисертацію; 

монографії (розділи у колективних монографіях). 

Наявність наукових публікацій за темою докторської дисертації у 

наукових періодичних виданнях, проіндексованих у базах даних Web of 

Science Core Collection та/або Scopus, є обов’язковою. Ця вимога не 

поширюється на здобувача, докторська дисертація якого містить інформацію, 

віднесену до державної таємниці. 

До наукових публікацій, які додатково відображають наукові результати 

докторської дисертації, належать патенти, підручники, посібники, державні 

стандарти, промислові зразки, алгоритми та програми, що пройшли 

експертизу на новизну; публікації історичних джерел, статті в тематичних 

наукових збірниках, рукописи праць, депонованих в установах державної 

системи науково-технічної інформації та анотованих у наукових журналах; 

брошури, препринти; технологічні частини проектів на будівництво, 

розширення, реконструкцію та технічне переоснащення підприємств; 

інформаційні карти на нові матеріали, що внесені до державного банку даних; 

тези, доповіді та інші матеріали наукових конференцій, конгресів, 

симпозіумів, семінарів, шкіл тощо. 

Апробація матеріалів докторської дисертації на наукових конференціях, 

конгресах, симпозіумах тощо обов’язкова. 

7. Використання в докторській дисертації, наукових публікаціях, в яких 

висвітлені основні наукові результати докторської дисертації, наукових 

текстів, ідей, розробок, наукових результатів і матеріалів інших авторів 

супроводжується обов’язковим посиланням на автора та/або на джерело 

опублікування. 


