
IV.   ПОРЯДОК, ПЕРЕЛІК І СТРОКИ  

ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ  

 

1. Вступники для здобуття ступеня доктора філософії подають заяви в 

паперовій формі. 

Заява в паперовій формі подається вступником особисто до Відбіркової 

комісії Університету. 

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто: 

 документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до 

статті 5 Закону України «Про громадянство України»);  

 військовий квиток або посвідчення про приписку – для 

військовозобов’язаних;  

 документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий 

освітньо-кваліфікаційний рівень, на основі якого здійснюється 

вступ, і додаток до нього. 

2. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає: 

 копію документа державного зразка про раніше здобутий освітньо-

кваліфікаційний рівень, на основі якого здійснюється вступ, і 

додаток до нього (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном 

– копію нострифікованого диплома відповідно п. 3 цього розділу); 

 копію документа, що посвідчує особу та громадянство (1, 2 ,11 ст., 

паспорта); 

 особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї 

установи, в якій вступник до Аспірантури навчається або працює; 

 копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру; 

 копії документів, які підтверджують право вступника на додаткові 

бали відповідно до п. 7 розділу V цих Правил.  

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Відбірковою комісією 

Університету або в установленому законодавством порядку. Копії документу, 

що посвідчує особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про 

приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення 

оригіналів не приймаються. 

3. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про 

здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти, обов’язковою є процедура 

визнання і встановлення еквівалентності документа про здобутий освітньо-

кваліфікаційний рівень, що здійснюється відповідно до Порядку визнання 

здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 травня 

2015 року № 504, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 

2015 року за № 614 / 27059. Процедура визнання Документа з метою 

продовження навчання здійснюється Університетом до початку другого 

семестру першого року навчання його власника. 



4. Прийом заяв та документів у паперовій формі від вступників для 

здобуття ступеня доктора філософії  проводиться з 11 по 20 липня 2016 року. 
 Пункт 4 змінений згідно рішення Вченої ради від 28.04.2016 р. , протокол № 4 

5. Порядок роботи Відбіркової комісії: 
 

Дні тижня Години 

понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця 9.00 – 16.00 

субота, неділя вихідний 

обідня перерва 12.30 – 13.30 

Телефон для довідок:         (044)272-15-83 

Ел. пошта:                       aspirantura@kubg.edu.ua 
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