
Додаток 8 до Правил прийому до  

Криворізького національного університету в 2021 році 

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО АСПІРАНТУРИ ТА ДОКТОРАНТУРИ  

КРИВОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

У 2021 РОЦІ 

Правила прийому до аспірантури та докторантури розроблено 

відповідно до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 

2021 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 

15 жовтня 2020 року № 1274 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції 

України 9 грудня 2020 року за  №1225/35508 та згідно Постанови Кабінету 

Міністрів України від 23.03.2016 року № 261 «Про затвердження Порядку 

підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора 

наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)» та Положенням 

про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора 

наук  у Криворізькому національному університеті, затвердженого рішенням 

Вченої ради університету від 28.05.2019 р., протокол № 10.  

 

І. Загальні положення 

1.1. Криворізький національний університет (далі – КНУ) оголошує 

прийом на навчання до аспірантури (докторантури) для здобуття вищої 

освіти ступеня доктора філософії (доктора наук) за спеціальностями 

відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, затверджених 

Постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266 та до 

ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти за 

спеціальностями і в межах ліцензованих обсягів:  

 
Код та найменування 

галузі знань 

Шифр та найменування 

спеціальності 

Ліцензійний обсяг, 

осіб  (з урахуванням 

строків навчання) 

05 Соціальні та поведінкові 

науки 

051 Економіка 30 

07 Управління та 

адміністрування 

073 Менеджмент 40 

10 Природничі науки  103 Науки про Землю 20 

13 Механічна інженерія  131 Прикладна механіка 20 

13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування 20 

14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика,  

електротехніка та 

електромеханіка 

30 

15 Автоматизація та 

приладобудування 

151 Автоматизація та 

комп’ютерно-інтегровані 

технології 

20 

18 Виробництво та технології 184 Гірництво 45 

19 Архітектура та будівництво 192 Будівництво та цивільна 

інженерія 

30 

26 Цивільна безпека 263 Цивільна безпека 20 

 

1.2. Фінансування підготовки фахівців в аспірантурі та докторантурі 

здійснюється: 

- за рахунок коштів державного бюджету (за державним замовленням); 
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- за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах 

договору), зокрема за кошти грантів, отриманих КНУ на проведення 

наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої 

освіти ступеня доктора філософії або доктора наук. 

1.3. Державне замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти 

ступеня доктора філософії в аспірантурі за спеціальностями розподіляється 

на конкурсній основі. 

1.4. Кількість аспірантів, підготовка яких здійснюється поза державним 

замовленням, вартість такої підготовки та можливості забезпечення 

кваліфікованого наукового керівництва з урахуванням ліцензійного обсягу, 

за якою КНУ проводить освітню діяльність на третьому (освітньо-

науковому) рівні вищої освіти, визначається Вченою радою КНУ. 

1.5. Особа, яка раніше навчалася в аспірантурі чи докторантурі за 

державним замовленням і не пройшла процедуру захисту або була 

відрахована з неї достроково, має право на повторний вступ до аспірантури 

чи докторантури за державним замовленням за умови відшкодування коштів, 

витрачених на її підготовку, у визначеному порядку. 

1.6. Інформація про розподіл державного замовлення оприлюднюється 

на офіійному сайті МОН України та на веб-сайті КНУ. 

1.7. Обсяг прийому на небюджетну конкурсну пропозицію 

визначається КНУ у межах ліцензованого обсягу з урахуванням його поділу 

за формами здобуття освіти. 

1.8. Затверджені Правила прийому діють протягом календарного року. 

1.9. До аспірантури приймаються особи, які здобули ступінь магістра 

(освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста). Нормативний срок навчання в 

аспірантурі становить чотири роки, упродовж яких аспірант зобов’язаний 

виконати вимоги освітньо-наукової програми, затвердженої Вченою радою 

КНУ для підготовки доктора філософії з відповідної спеціальності, а також 

підготувати дисертацію на основі самостійно проведених досліджень та 

захистити її у спеціалізованій вченій раді. 

1.10. До докторантури КНУ приймаються особи, які мають науковий 

ступінь кандидата наук (доктора філософії), наукові здобутки та опубліковані 

праці з обраної спеціальності (зокрема, публікації у міжнародних 

реферованих журналах, індексованих у наукометричних базах, згідно з 

вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові 

ступені), та які мають наукові результати, що потребують завершення або 

оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за 

сукупністю статей. 

Докторантура відкрита за рішенням Вченої ради КНУ, що затверджено 

наказом ректора від 24 червня 2016 року № 32-ад. 

Нормативний строк підготовки здобувача ступеня доктора наук у 

докторантурі становить два роки. 

1.11. Підготовка здобувачів вищої освіти за ступенем доктора філософії 

здійснюється в аспірантурі за денною або заочною формою здобуття освіти. 
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Підготовка в аспірантурі за заочною формою здобуття освіти здійснюється 

тільки  за кошти фізичних чи юридичних осіб.  

1.12. Підготовка іноземних громадян та осіб без громадянства 

здійснюється на підставі міжнародних договорів України; 

загальнодержавних програм та договорів, укладених КНУ з юридичними та 

фізичними особами. 

 

ІІ. Організація прийому до аспірантури 

2.1. Організацію прийому вступників до КНУ здійснює Приймальна 

комісія, склад якої затверджується наказом ректора, який є її головою. 

2.2. Ректор КНУ забезпечує дотримання законодавства України, 

зокрема Умов прийому та цих Правил, а також відкритість та прозорість 

роботи Приймальної комісії. 

2.3. Рішення Приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є 

підставою для видання відповідного наказу ректором КНУ. 

2.4. Усі питання, пов’язані з прийомом до аспірантури та докторантури, 

вирішуються Приймальною комісією на її засіданнях. Рішення Приймальної 

комісії оприлюднюються на офіційному веб-сайті КНУ, зазвичай, у день 

прийняття, але не пізніше наступного дня після прийняття. 

 

ІІІ. Строки прийому заяв і документів, вступних випробувань, 

конкурсного відбору та зарахування вступників 

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та 

зарахування  на навчання проводиться в такі строки: 

– для здобуття ступеня доктора філософії 
Етапи вступної кампанії Дата 

Початок прийому заяв та документів 09 серпня 2021 року 

Закінчення прийому заяв та документів 20 серпня 2021 року 

Строки проведення вступних випробувань  з 25 серпня по  

28 серпня 2021 року 

Оприлюднення рейтингового списку 

вступників 

01 вересня 2021 року 

Термін зарахування  не пізніше 30 вересня 2021 року 

– для здобуття ступеня доктора наук 
Етапи вступної кампанії Дата 

Початок прийому заяв та документів 09 серпня 2021 року 

Закінчення прийому заяв та документів 20 серпня 2021 року 

Термін зарахування  не пізніше 30 вересня 2021 року 

 

ІV. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному 

відборі до аспірантури та докторантури   

4.1. Вступники для здобуття ступеня доктора філософії та доктора наук 

подають заяви лише в паперовій формі не більше, ніж на одну спеціальність 

(одну конкурсну пропозицію). 

4.2. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до 

Приймальної комісії Університету уповноваженій особі – завідувачу 

аспірантури та докторантури (ауд. 350, корп. 1, Пн-Пт з 9.00 до 17.00).  
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4.3. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням 

спеціальності та форми здобуття освіти. 

4.4. Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію 

вступники претендують на участь у конкурсі виключно за кошти фізичних чи 

юридичних осіб. 

4.5. Для участі у конкурсі на здобуття ступеня доктора філософії 

вступник до заяви в паперовій формі подає: 

– особовий листок з обліку кадрів (із фотокарткою); 

– копію диплома магістра (спеціаліста), додатку до нього; 

– у разі потреб документ про визнання особи органами медико-

соціальної експертизи особою з інвалідністю;  

– список опублікованих наукових праць і винаходів. Вступники, які не 

мають опублікованих праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) 

з обраної ними наукової спеціальності;  

– відгук на реферат;  

– результат співбесіди з передбачуваним науковим керівником; 

– чотири кольорові фотокартки  розміром 3х4 см; 
– копію паспорта (1, 2, 11 стор.) – 2 прим.;  

– копію ідентифікаційного коду – 2 прим. 

Паспорт та диплом про вищу освіту подаються вступником особисто. 

4.6. Для участі у конкурсі на здобуття ступеня доктора наук вступник 

до заяви в паперовій формі подає: 

– особовий листок з обліку кадрів (із фотокарткою); 

– копію диплома магістра (спеціаліста), додатку до нього; 

– копію диплома про присудження наукового ступеня кандидата наук 

(у разі  отримання його за кордоном – копію нострифікованого диплома); 

– у разі потреби документ про визнання особи органами медико-

соціальної експертизи особою з інвалідністю;  

– розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора 

наук; 

– список винаходів і наукових праць, що опубліковані у фахових 

виданнях (зокрема, публікації у закордонних реферованих журналах, 

індексованих у наукометричних базах); 

– письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену 

доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим 

працівником університету, зі згодою бути науковим консультантом у разі 

його вступу до докторантури; 

– рішення Вченої ради щодо рекомендації до зарахування до 

докторантури; 

– чотири кольорові фотокартки  розміром 3х4 см;  
– копію паспорта (1, 2, 11 стор.) – 2 прим.;  

– копію ідентифікаційний код – 2 прим. 

Паспорт та диплом про закінчення закладу вищої освіти, диплом про 

присудження наукового ступеня кандидата наук подається вступником 

особисто. 
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Особи, що зараховані до аспірантури або докторантури на денну 

форму здобуття освіти мають право працювати в режимі неповного робочого 

часу (але не більш як на 0,5 ставки за займаною посадою). 

4.7. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і 

приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на 

навчання до аспірантури не пізніше наступного дня після завершення 

прийому документів. 

 

V. Особливості прийому на навчання до закладів  

вищої освіти іноземців та осіб без громадянства 

 5.1. До Університету приймаються іноземці, а також особи без 

громадянства, які проживають на території України на законних підставах, та 

мають документи про вищу освіту, які підтверджують наявність відповідного 

освітнього (освітньо-кваліфікаційного) рівня. Іноземці та особи без 

громадянства (далі – іноземці) можуть здобувати вищу освіту за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб, якщо інше не передбачено міжнародними 

договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою 

України, законодавством або угодами між закладами вищої освіти про 

міжнародну академічну мобільність. 

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

іноземним закладом вищої освіти, допускається до вступних випробувань 

нарівні з іншими особами. Процедура визнання іноземного документа про 

освіту і академічної довідки  з метою продовження навчання здійснюється 

компетентним органом до початку другого семестру першого року навчання  

власника іноземного документа відповідно до пункту 1 розділу V Порядку 

визнання здобутих в іноземних закладах вищої освіти ступенів вищої освіти 

та Порядку визнання в Україні документів про середню, середню 

професійну, професійну освіту, виданих закладами освіти інших держав, 

затверджених наказом МОН від 05.05.2015 р. № 504 «Деякі питання визнання 

в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України від 27 травня 2015 р. за № 614/27059.  

Абзацами третім і четвертим пункту 16 Наказом МОН від 01.11.2013 р. 

№ 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) 

іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України від 25.11.2013 р. за № 2004/24536 (зі змінами) затверджені Порядок 

організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без 

громадянства, передбачено, що згідно з результатами процедури визнання 

заклад освіти приймає рішення щодо продовження іноземцем навчання, що 

відповідає результатам процедури, або щодо відрахування іноземця.  

У разі прийняття МОН або закладом вищої освіти рішення про відмову 

у визнанні наданого документа про здобутий освітній рівень,  у тому числі 

через його неавтентичність, заклад освіти має право відрахувати такого 

іноземця.  

5.2. Зарахування вступників з числа іноземців на навчання за кошти 

фізичних чи юридичних осіб може здійснюватися закладами вищої освіти 
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упродовж року для навчання в аспірантурі, докторантурі. Підтвердженням 

факту навчання може бути довідка, сформована в ЄДЕБО. 

5.3. Іноземці, які прибувають в Україну для участі в програмах 

академічної мобільності або для здобуття вищої освіти за узгодженими між 

Університетом та іноземними закладами вищої освіти освітніми програмами, 

приймаються на навчання з урахуванням відповідних договірних зобов’язань 

Університету. 
 

VІ. Організація та проведення конкурсного відбору до аспірантури 
6.1. Вступні випробування до аспірантури КНУ складаються з: 

– вступного екзамену зі спеціальності (в обсязі програми рівня вищої 

освіти магістра з відповідної спеціальності); 

– вступного екзамену з іноземної мови (в обсязі, який відповідає рівню 

В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти). Вступник, який 

підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним сертифікатом тестів 

TOEFL або International English Language Testing System або сертифікатом 

Cambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2 

Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); 

німецької мови – дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче рівня B2 

Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); 

французької мови – дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче 

рівня B2 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 іспиту з іноземної мови з найвищим 

балом;  

– додаткового вступного випробування у формі співбесіди для осіб, які 

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

зазначена у дипломі магістра (спеціаліста).  

Вступні випробування для осіб з особливими потребами проводяться з 

урахуванням особливих освітніх потреб, зазначених у заяві вступника, та 

рекомендацій медико-соціальної експертизи.   

Результати вступних випробувань до аспірантури дійсні для вступу до 

КНУ протягом одного календарного року. 

6.2. Конкурсний бал особи, яка бере участь у конкурсному відборі на 

навчання для здобуття ступеня доктора філософії, розраховується за 

формулою: 

Конкурсний бал (КБ) = К1*П1+ К2*П2+К3*Д+ƩДБ, 

де П1 – результат вступного випробування зі спеціальності (в обсязі 

програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності)  за шкалою 

від 100 до 200 балів; 

П2 – результат вступного екзамену з іноземної мови (англійської, 

німецької, французької – за вибором вступника в обсязі, який відповідає  

рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти) за шкалою від 

100 до 200 балів; 
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Д – середній бал додатка до диплома магістра (освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста) за 200-бальною шкалою; 

ƩДБ – сума додаткових балів за навчальні та наукові досягнення 

вступника (таблиця 6.1.). 

К1, К2, К3 – невід’ємні вагові коефіцієнти, які дорівнюють К1= 0,5; 

К2= 0,4; К3= 0,1. 

6.3. Оцінки з документа про вищу освіту, які виставлені за 5-бальною 

шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», 

«5» відповідає «12». Середній бал за 12-бальною шкалою переводиться у 

200-бальну шкалу за таблицею відповідності середнього бала документа, 

обрахованого за12-бальною шкалою, за значенням 200-бальної шкали. 

6.4. У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про 

здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) його середній бал в 200-

бальній шкалі вважається таким, що відповідає мінімальному можливому 

значенню. 

6.5. Особи, які отримали на будь-якому вступному випробуванні менш 

ніж 124 бала, позбавляються права участі в наступному вступному 

випробуванні та конкурсі.    

         Таблиця 6.1 

Порядок нарахування додаткових балів за навчальні/наукові досягнення 

Навчальні та наукові досягнення вступника Код Кількість балів 

Диплом переможця та призера Міжнародної 

студентської олімпіади з фаху 
ДБ1 40 

Диплом переможця та призера Всеукраїнської 

студентської олімпіади МОН України з фаху 
ДБ2 

перше місце – 20  

друге місце – 15 

третє місце – 10 

Диплом переможця та призера конкурсу наукових 

студентських робіт МОН України з фаху 
ДБ3 

перше місце – 20  

друге місце – 15 

третє місце – 10 

Наукова стаття у вітчизняному фаховому виданні  ДБ4 10  (кожна стаття) 

Наукова стаття у виданні, яке входить до міжнародних 

наукометричних баз   

(Scopus, Web of Science) 

ДБ5 20 (кожна стаття) 

Участь у науковій Всеукраїнській конференції  

(за умови опублікування тез доповіді) 
ДБ6 5 (кожні тези) 

Участь у наукових Міжнародних  конференціях 

(за умови опублікування тез доповіді) 
ДБ7 10 (кожні тези) 

Патент або авторське свідоцтво ДБ8 15 

Рекомендація Вченої ради факультету/університету до 

аспірантури 

(за наявності) 

ДБ9 5 

Диплом магістра/спеціаліста з відзнакою ДБ10 10 
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Примітка: сума балів за публікації та участь у конференціях не 

повинна перевищувати 30 балів. 
 

Додаткові бали за наукові та навчальні досягнення вступників до 

аспірантури нараховуватиме Приймальна комісія у разі подання відповідних 

документів.  

Особам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань 

(спеціальності) ніж та, яка зазначена в дипломі магістра (спеціаліста), може 

бути призначено додаткові вступні випробування. Рішення про додаткові 

вступні випробування приймає предметна екзаменаційна комісія. 

 

VІІ. Проведення вступних випробувань до аспірантури 

7.1. Для проведення вступних випробувань до аспірантури 

створюються предметні екзаменаційні комісії. 

7.2. Результати вступних екзаменів для вступників оцінюються за 

шкалою від 100 до 200 балів. 

7.3. Програми вступних екзаменів розробляються головами відповідних 

предметних комісій і затверджуються Головою приймальної комісії не 

пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів. 

7.4. Вступні випробування до аспірантури проводяться предметними 

комісіями у складі трьох-п’яти осіб, які призначаються ректором КНУ. 

7.5. До складу предметних комісій входять особи, які мають науковий 

ступінь кандидата наук (доктора філософії) та доктори наук, які проводять 

наукові дослідження за визначеною спеціальністю та відповідають за 

виконання відповідної освітньо-наукової програми.  

До складу предметної комісії з іноземної мови можуть входити також 

особи, які не мають наукового ступеня і вченого звання, але вільно володіють 

відповідною іноземною мовою та за рішенням Вченої ради університету 

можуть кваліфіковано оцінити рівень знання відповідної мови вступником. 

Програми вступних екзаменів оприлюднюються на офіційному веб-сайті 

КНУ. 

7.6. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні 

випробування у визначений розкладом час, а також особи, які забрали 

докумети після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних 

вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. 

Перескладання вступних випробувань не допускається. 

7.7. У разі оскарження оцінки вступник подає заяву на ім’я голови 

Апеляційної комісії. Прийом заяв вступників до апеляційної комісії 

здійснюється наступного дня після оголошення оцінки до 1200. Апеляційна 

комісія після її отримання проводить засідання щодо розгляду апеляції, на 

яке запрошується вступник. Відсутність вступника на засіданні не 

перешкоджає розгляду заяви. За результатами розгляду ухвалюється 

остаточне рішення, яке затверджується Приймальною комісією. 
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VІІІ. Організація та проведення конкурсного відбору до докторантури 

8.1. Вступаючи до докторантури, вступник не менше ніж за два місяці 

подає кафедрі розгорнуту пропозицію, в якій міститься план дослідницької 

роботи та/або інформацію про обсяг наукової роботи, необхідну для 

підготовки результатів проведених досліджень до захисту. 

8.2. Кафедра упродовж місяця з часу отримання документів заслуховує 

наукові доповіді кандидатів до вступу до докторантури, розглядає плани 

роботи над дисертацією та шляхом відкритого голосування визначає 

можливість зарахування кожного вступника до докторантури, подає 

висновок на розгляд Вченої ради університету. 

8.3. Вчена рада університету упродовж місяця розглядає висновки 

кафедри щодо вступника і приймає рішення про його зарахування до 

докторантури. Відповідно до наданої характеристики наукової діяльності 

вступника Вчена рада призначає докторанту наукового консультанта з числа 

штатних науково-педагогічних або наукових працівників університету зі 

ступенем доктора наук із відповідної спеціальності. 

8.4. Рішення Вченої ради затверджується та оформлюється наказом 

ректора КНУ. 

 

ІХ. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування 

9.1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями: 

– вступники, які мають рекомендацію до зарахування за конкурсом на 

місця на навчання за державним замовленням; 

– вступники, які не рекомендовані на зарахування за конкурсом на 

місця за державним замовленням. 

9.2. У межах кожної категорії рейтинговий список вступників 

упорядковується: 

– за конкурсним балом від більшого до меншого; 

– за сумою балів результатів вступних випробувань; 

– за середнім балом додатка до диплома. 

9.3. Для осіб, які мають однаковий конкурсний бал, у випадку, коли 

кількість місць менша ніж претендентів на рекомендацію до зарахування на 

місця навчання за державним замовленням або за кошти юридичних 

(фізичних осіб), рейтинг формується з урахуванням: 

– результатів вступних випробувань зі спеціальності та іноземної 

мови; 

–  середнього балу додатка до диплома магістра (спеціаліста). 

9.4. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до 

зарахування вважається оприлюднення рейтингового списку вступників на 

офіційному веб-сайті КНУ. 

Х. Зарахування до аспірантури 

10.1. На підставі результатів вступних випробувань до аспірантури 

Приймальна комісія приймає рішення щодо кожного вступника.  

10.2. Зарахування до аспірантури проводиться наказом ректора, що 

оприлюднюється в установленому порядку.  
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Рішення Вченої ради від «23»  червня  2016 року, протокол № 10,  

наказ ректора від 24 червня  2016 року № 32-ад 

 

 

Спеціальності  

для здобуття ступеня доктора наук 

 
№ 

з/п  

Код та найменування 

галузі знань 

Шифр та найменування 

спеціальності 

1. 05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка 

2. 07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент 

3. 10 Природничі науки 103 Науки про Землю* 

4. 13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування 

5. 14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика,  

електротехніка та електромеханіка* 

6. 15 Автоматизація та 

приладобудування 

151 Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології 

7. 18 Виробництво та технології 184 Гірництво 

8. 26 Цивільна безпека 263 Цивільна безпека 

 
*Відповідно до Постанови «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої 

освіти ступеня доктора наук та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)  

від 23 березня 2016 р. № 261 п. 43 (зі змінами) , набір в докторантуру зі спеціальностей 

103 Науки про Землю, 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка тільки 

на контрактну форму.  
 

 

 


