
УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ 

Докторантура 
 

13.00.01 Загальна педагогіка та історія педагогіки 
13.00.04 Теорія та методика професійної освіти 
01.02.04 Механіка деформівного твердого тіла 

 08.00.03 Економіка та управління національним господарством 
 
 

До докторантури приймаються особи, які мають науковий ступінь 
кандидата наук, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної наукової 
спеціальності і які в змозі на високому науковому рівні проводити 
фундаментальні, пошукові і прикладні наукові дослідження. 

Підготовка в докторантурі університету здійснюється за рахунок: 
• коштів Державного бюджету України (за державним 

замовленням); 
• коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту) – 

понад державне замовлення. 
Підготовка іноземних громадян та осіб без громадянства здійснюється на 

підставі: 
• міжнародних договорів; 
• загальнодержавних програм; 
• договорів, укладених університетом з юридичними та 

фізичними особами. 
Вступники до докторантури подають на ім’я ректора університету такі 

документи: 
1. Заяву. 
2. Особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї 

установи, в якій вступник до докторантури працює. 
3. Список опублікованих наукових праць і винаходів (за 

встановленим зразком, з визначенням фахових видань за науковою 
спеціальністю передбачуваної дисертації). 

4. Медичну довідку про стан здоров’я за формою №086/о. 
5. Копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із 

зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (особи, які 
здобули відповідну освіту за кордоном – копію нострифікованого 
диплома). 

6. Копію диплома про присудження наукового ступеня 
кандидата наук (у разі здобуття відповідної освіти за кордоном – копію 
нострифікованого диплома). 

7. Копію атестата про присвоєння вченого звання доцента 
(професора, старшого наукового співробітника) (якщо є). 



8. Розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня 
доктора наук. 

9. Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера. 
10. Дві фотокартки (3×4). 

Паспорт, диплом про вищу освіту, диплом про присудження наукового 
ступеня кандидата наук, атестат про присвоєння вченого звання доцента 
(професора, старшого наукового співробітника) подаються вступниками 
особисто. 

Трудова книжка із записом про звільнення з останнього місця роботи у 
зв’язку зі вступом до докторантури та довідка з останнього місця роботи про 
середньомісячну заробітну плату (за підписом головного бухгалтера та 
керівника установи) для нарахування стипендії подаються докторантом 
особисто. 

Документи до вступу до докторантури приймаються поетапно: перший 
етап – до 10 травня 2011 року, другий етап – до 31 серпня 2011 року у науковій 
частині щодня, крім суботи та неділі, з 9-00 до 16-00. 

Докторант університету: 
- отримують державну стипендію у разі зарахування за 

державним замовленням відповідно до чинного законодавства України; 
- користуються щорічно канікулами тривалістю до двох 

календарних місяців, які включаються до загального терміну перебування 
в докторантурі. 
Взаємозобов’язання докторанта, підготовка якого здійснюється за 

державним замовленням, та університету визначаються в угоді, якою 
передбачається своєчасне закінчення роботи над дисертацією, 
працевлаштування після закінчення докторантури та відповідальність сторін у 
разі невиконання умов угоди. 

За грубе порушення правил внутрішнього розпорядку університету, 
вчинення протиправних дій, невиконання індивідуального плану роботи без 
поважних причин докторант може бути відрахованим з докторантури. 

Докторант, який був зарахований до докторантури за державним 
замовленням і відрахований через ці причини, відшкодовує вартість 
перебування в докторантурі згідно із законодавством України. 

Термін перебування в докторантурі на загальних підставах не перевищує 
трьох років. 

Додаткова інформація надається за телефоном: 5-20-92 


