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І. Загальні положення 

 

1. Докторантура є основною формою підготовки здобувачів вищої освіти 

ступеня доктора наук на науковому рівні вищої освіти. 

2. Правила прийому до докторантури Київського національного 

університету технологій та дизайну (далі – Правила прийому) розробляються 

відповідно до законодавства України, у тому числі Умов прийому на навчання для 

здобуття вищої освіти в 2021 році, затверджених наказом Міністерства освіти і 

науки України від 15.10.2020 №1274, зареєстрованих у Міністерстві юстиції 

України 09.12.2020 за №1225/35508 та Порядку підготовки здобувачів вищої 

освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти 

(наукових установах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

23 березня 2016 р. №261. 

3. Правила прийому розміщуються на офіційному сайті КНУТД. 

4. Правила прийому до докторантури діють протягом календарного року. 

5. Підставою для оголошення прийому для здобуття вищої освіти за 

ступенем доктора наук є рішення вченої ради КНУТД про відкриття 

докторантури, яке затверджене наказом ректора, та затверджені вченою радою 

КНУТД правила прийому до вищого навчального закладу. 

6. До докторантури КНУТД здійснюється набір за такими галузями знань та 

спеціальностями: 

Галузь знань Спеціальність 

Шифр Назва Код Назва 

02 Культура і мистецтво 022 Дизайн 

05 Соціальні та 

поведінкові науки 

051 Економіка 

07 Управління та 

адміністрування 

073 Менеджмент 

076 Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність 

13 Механічна інженерія 132 Матеріалознавство 

13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування 

14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка 

15 Автоматизація та 

приладобудування 

152 Метрологія та інформаційно-

вимірювальна техніка 

16 Хімічна та 

біоінженерія 

161 Хімічні технології та інженерія 

18 Виробництво та 

технології 

182 Технології легкої промисловості 

7. Підготовка здобувачів вищої освіти доктора наук в докторантурі 

здійснюється за денною формою навчання. 

8. Нормативний термін навчання в докторантурі складає 2 роки. 

9. Вартість підготовки докторів наук в докторантурі КНУТД, що 

здійснюється за кошти фізичних та юридичних осіб здійснюється згідно 

калькуляції, затвердженої ректором КНУТД. Вартість навчання встановлюєть 
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відповідно до Порядку формування мінімального розміру плати за навчання для 

здобуття  вищої освіти на основі індикативної собівартості, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 03 березня 2020 року № 191. 

 

Спеціальність Назва наукової програми Вартість 

одного 

року 

навчання, 

грн 

Шифр Назва денна 

022 Дизайн Дизайн 40000 

051 Економіка Економіка 40000 

073 Менеджмент Менеджмент 40000 

076 Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 

Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 

40000 

132 Матеріалознавство Матеріалознавство 40000 

133 Галузеве машинобудування Галузеве машинобудування 40000 

141 Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

40000 

152 Метрологія та 

інформаційно-вимірювальна 

техніка 

Метрологія та 

інформаційно-вимірювальна 

техніка 

40000 

161 Хімічні технології та 

інженерія 

Хімічні технології та 

інженерія 

40000 

182 Технології легкої 

промисловості 

Технології легкої 

промисловості 

40000 

 

10. 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. 

11. Особи, які навчаються у закладах вищої освіти, мають право на 

навчання одночасно за декількома освітніми програмам, а також у декількох 

закладах вищої освіти. 

Не допускається одночасне навчання за двома чи більше спеціальностями 

(спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки, рівнями, 

ступенями, формами здобуття освіти) за кошти  державного або місцевого 

бюджетів. 

12. Особливості прийому до університету осіб, місце проживання яких є 

територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), 

територія здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, 
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відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 

Луганській областях (на період їх здійснення), територія населених пунктів на 

лінії зіткнення або які переселилися з неї після 01 січня 2020 року, визначаються 

наказом №697. 

13. Для вступників, які потребують поселення в гуртожиток під час вступу 

гарантовано надаються місця в гуртожитку відповідно до положення. 

Здобувачам вищої освіти ступеня доктора наук, зарахованим до КНУТД в 

2021 році надаються місця в гуртожитках. Інформація про гуртожитки 

університету та правила проживання в гуртожитках наведена на офіційному сайті 

університету (http://knutd.edu.ua/students/gurtozhitki/). Умови проживання в 

гуртожитках університету задовільні.  
 

ІІ. Джерела фінансування 
 

1. Фінансування підготовки здобувачів ступеня доктора наук у КНУТД 

здійснюється: 

 за рахунок видатків державного бюджету  (державне замовлення) та за 

рахунок видатків місцевих бюджетів (регіональне замовлення); 

 за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на умовах договору, зокрема за 

кошти грантів, які отримав університет на проведення наукових досліджень, 

за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня 

доктора наук). 

2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в 

університеті на конкурсній основі відповідно до стандартів вищої освіти, якщо 

науковий ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного 

бюджету. 

3. Особа, яка раніше навчалась в докторантурі за державним замовленням і 

не захистила або була відрахована з неї достроково, має право на повторний вступ 

до докторантури за державним замовленням лише за умови відшкодування 

коштів, витрачених на її підготовку, відповідно до Порядку відшкодування 

коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з 

підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

26.08.2015 № 658. 

4. Іноземці та особи без громадянства, у тому числі закордонні українці, які 

постійно проживають в Україні, особи, яких визнано біженцями, та особи, які 

потребують додаткового захисту мають право на здобуття вищої освіти нарівні з 

громадянами України. 
 

ІІІ. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування 

на навчання 
 

1. Порядок роботи відділу докторантури і аспірантури під час прийому 

документів та зарахування до докторантури КНУТД: 

з 2 серпня до 30 листопада 

Понеділок-П’ятниця 
1000-1700 

Перерва 1300-1400 

Субота, неділя Вихідний 
 

http://knutd.edu.ua/students/gurtozhitki/
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/658-2015-%D0%BF/paran8#n8
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/658-2015-%D0%BF/paran8#n8
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/658-2015-%D0%BF/paran8#n8
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2. Прийом заяв і документів, конкурсний відбір та зарахування до 

докторантури проводиться в такі строки: 

Етапи вступної кампанії 

Денна форма навчання 

за державним 

замовленням 

за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб 

Початок прийому заяв та документів 2 серпня 2 серпня 

Закінчення прийому заяв та документів 

від осіб 
13 серпня 15 жовтня 

Засідання кафедри та Вченої ради 

факультету/інституту з розгляду 

розгорнутої пропозиції та 

заслуховування наукової доповіді 

вступника 

17 серпня –  
17 вересня 

17 серпня –  
17 листопада 

Засідання Вченої ради університету 

щодо рекомендації до зарахування 

вступників до докторантури та 

призначення наукового консультанта 

не пізніше 

22 вересня 

не пізніше 

24 листопада 

Терміни зарахування вступників 
не пізніше 

30 вересня 

не пізніше 

30 листопада 
 

ІV. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі 
 

1. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до відділу 

докторантури і аспірантури КНУТД. Факт подання кожної заяви в паперовому 

вигляді реєструється уповноваженою особою. 

2. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням 

спеціальності та форми навчання. 

Під час подання заяв вступники обов’язково зазначають один з таких 

варіантів: 

«претендую на участь у конкурсі на місця державного або регіонального 

замовлення і на участь в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних 

осіб у разі неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за кошти 

державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним 

замовленням)»; 

«претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах 

вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення». 

Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники 

претендують на участь в конкурсі виключно за кошти фізичних та/або юридичних 

осіб і попереджаються про неможливість переведення в межах вступної кампанії 

на місця державного або регіонального замовлення.. 

3. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред'являє особисто 

оригінали: 

 документа (одного з документів), що посвідчує особу передбаченого 

Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, 
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що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний 

статус»;  

 військово-облікового документа (у військовозобов’язаних - військового 

квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників - посвідчення про приписку 

до призовних дільниць); 

 документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь магістра 

(спеціаліста), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього; 

 документа про присудження наукового ступеня доктор філософії (кандидат 

наук); 

 документа про присвоєння вченого звання (за наявності). 

 документа про визнання особи органами медико-соціальної експертизи 

особою з інвалідністю (у разі потреби). 

Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або 

переселені з неї після 01 січня 2020 року, а також вступники, які проживають на 

територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої 

повноваження, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених 

наказами №460, №697 відповідно. 

Якщо з об’єктивних причин документ про здобутий освітній ступінь 

(освітньо-кваліфікаційний рівень) відсутній, може подаватись довідка державного 

підприємства «Інфоресурс» або виписка з Реєстру документів про освіту Єдиної 

державної бази з питань освіти про його здобуття, у тому числі без подання 

додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень. 

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

 копію документа (одного з документів), що посвідчує особу передбаченого 

Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, 

що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний 

статус»; 

 копію військово-облікового документа (у військовозобов’язаних - 

військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників - посвідчення 

про приписку до призовних дільниць);; 

 копію документа про присудження наукового ступеня доктор філософії 

(кандидат наук); 

 копію документа про присвоєння вченого звання (за наявності); 

 копію документа (одного з документів), що посвідчує особу передбаченого 

Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, 

що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»; 

 розгорнуту пропозицію (план дисертації на здобуття наукового ступеня 

доктора наук та інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки 

результатів проведених досліджень до захисту); 

 список опублікованих наукових праць і винаходів (за встановленим зразком 

з визначенням фахових видань за спеціальністю передбачуваної дисертації, 

міжнародних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах); 

 письмова характеристика вступника (його наукової діяльності), складена 

доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником 
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університету, зі згодою бути науковим консультантом у разі зарахування 

вступника до докторантури; 

 копію довідки про надання ідентифікаційного номеру; 

 шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см. 

5. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами в установленому 

законодавством порядку. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка 

(посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без 

пред'явлення оригіналів не приймаються. 

6. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому фіксуються в заяві 

вступника і підтверджуються його особистим підписом при поданні заяви у 

паперовій формі. 

7. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за 

кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов’язковою є процедура 

визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно 

до наказу Міністерства освіти і науки України від 05.05.2015 № 504 «Деякі 

питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 27.05.2015 за № 614/27059. 
 

V. Конкурсний відбір, його організація та проведення 
 

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

вступу подає кафедрі КНУТД 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 відповідна кафедра заслуховує їх 

наукові доповіді і шляхом голосування визначає можливість зарахування кожного 

вступника до докторантури та подає на розгляд Вченої ради факультету: 

 висновок кафедри щодо рекомендації вступника до докторантури КНУТД; 

 додаток до висновку кафедри щодо рекомендації вступника до 

докторантури КНУТД. 

2. Додаток до висновку кафедри щодо рекомендації вступника до 

докторантури КНУТД містить наступні показники: 

№ Показник Кількість, 

одиниці 

вимірювання 

1 
Реальний доробок вступника за темою дисертаційного 

дослідження 

% 

2 

h-індекс вступника згідно: 

 БД Scopus або Web of Science Core Collection; 

 Google Scholar. 

 

3 

Кількість цитувань наукових публікацій вступника згідно: 

 БД Scopus або Web of Science Core; 

 Google Scholar. 

 

4 
Статті, що входять до науково-метричних баз даних: 

 БД Scopus; 
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 Web of Science Core Collection 

5 Статті у журналах, що входять до переліку фахових видань 

України 

 

6 Монографії за темою дисертаційного дослідження  

7 
Патенти України або інших країн на винахід або промисловий 

зразок 

 

8 

Участь у науковій закордонній міжнародній конференції (за 

умови наявності сертифікату учасника та опублікування тез 

доповіді) 

 

9 

Участь у науковій міжнародній конференції на території 

України (за умови наявності сертифікату учасника та 

опублікування тез доповіді) 

 

10 

Індивідуальні гранти (стипендії), премії, наукові стажування 

за кордоном, що фінансувалися за рахунок Державного 

бюджету України та/або закордонними організаціями 

 

11 

Кількість загальноуніверситетських наукових грантів, за 

якими працював вступник, що фінансувались закордонними 

організаціями 

 

12 
Кількість держбюджетних наукових тем, за якими працював 

вступник 

 

13 Кількість госпдоговірних робіт, за якими працював вступник  

14 
Захищено дисертацій кандидата наук (доктора філософії) під 

керівництвом вступника 

 

 

3. Вчена рада факультету розглядає висновки кафедр та заслуховує 

наукові доповіді вступників і шляхом голосування визначає можливість 

зарахування кожного вступника до докторантури та подає висновки на 

розгляд Вченої ради університету. 

4. Вчена рада університету в місячний строк розглядає висновки вчених 

рад факультетів щодо кожного вступника і приймає рішення про його 

зарахування до докторантури та відповідно до наданої характеристики 

наукової діяльності вступника призначає докторанту наукового консультанта 

з числа штатних науково-педагогічних або наукових працівників університету 

із ступенем доктора наук з відповідної спеціальності. 
 

VІ. Наказ про зарахування 
 

1. Особи, які подали заяви в паперовій формі та беруть участь у 

конкурсному відборі на місця державного та регіонального замовлення, після 

прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування 

зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного та 

регіонального замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній 

(освітньо-кваліфікаційний) рівень та додаток до нього, до приймальної комісії, а 

також укласти договір про навчання між закладом вищої освіти та вступником.  

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE25487.html
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Подання оригіналів необхідних документів для зарахування може 

здійснюватися крім особистого подання, шляхом: 

надсилання їх засобами поштового зв'язку з обов'язковим описом вкладень на 

адресу Приймальної комісії закладу, в строки, визначені в розділі V цих Правил 

або відповідно до нього. Дату подання документів визначають за відтиском 

штемпеля відправлення на поштовому конверті; 

надсилання їх сканованих копій, з накладанням на відповідні файли 

кваліфікованого електронного підпису вступника, через електронний кабінет 

вступника. 

Договір про навчання (незалежно від джерел фінансування), між закладом 

вищої освіти та вступником є підставою для видання наказу про зарахування. 

Якщо вступник здійснив виконання вимог до зарахування без особистого подання 

документів, то наказ про зарахування може бути виданий без укладання договору. 

Якщо договір про навчання не буде укладено впродовж 10 календарних днів після 

початку навчання, то цей наказ скасовується в частині зарахування такої особи. 

Подані оригінали документів зберігаються у закладі вищої освіти протягом 

усього періоду навчання. Вступник, у якого після отримання документа про 

освіту, на підставі якого здійснюється вступ, змінилось прізвище, ім'я, по батькові 

(за наявності), додатково особисто пред'являє приймальній комісії закладу вищої 

освіти свідоцтво про державну реєстрацію акта цивільного стану щодо 

відповідної зміни та виданого на його підставі документа, що посвідчує особу, 

відомості про яку вносяться до ЄДЕБО.  

У разі зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) 

осіб додатково укладається договір між закладом вищої освіти та фізичною 

(юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для 

іншої особи, беручи на себе фінансові зобов'язання щодо її оплати. 

2. Особи, які отримали рекомендацію на місця державного або 

регіонального замовлення і в установлені строки не виконали вимоги для 

зарахування на місця державного або регіонального замовлення, втрачають право 

в поточному році на зарахування (переведення) на навчання за державним та 

регіональним замовленням. 

Особи, які отримали рекомендацію на місця державного або регіонального 

замовлення і в установлені строки виконали вимоги для зарахування на місця 

державного або регіонального замовлення, підлягають зарахуванню. 

3. Порядок реалізації права вступників на обрання місця навчання за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб визначається Правилами прийому. 

4. Накази про зарахування на навчання видаються ректором КНУТД на 

підставі рішення Вченої ради університету. Накази про зарахування на 

навчання оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і 

офіційному веб-сайті КНУТД (http://knutd.edu.ua/) у вигляді списку 

зарахованих у строки, встановлені в розділі ІІІ цих Правил прийому або 

відповідно до нього. 

Договір про надання освітніх послуг між університетом та фізичною 

(юридичною) особою укладається після видання наказу про зарахування. Якщо 

договір не буде укладено протягом двох тижнів з дати видання наказу про 
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зарахування, цей наказ скасовується в частині зарахування цієї особи. Оплата 

навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами. 

5. У разі одночасного навчання за кількома спеціальностями (напрямами 

підготовки, спеціалізація ми, освітніми програмами) та формами здобуття освіти 

оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до 

нього державного зразка зберігаються у закладі вищої освіти за місцем навчання 

за державним замовленням протягом усього строку навчання. 

 

VІІ. Особливості прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства 

до вищих навчальних закладів України 
 

1. Прийом на навчання 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», постановою 

Кабінету Міністрів України 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. 

2. 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.  

Прийом іноземців до закладів вищої освіти на навчання за рахунок коштів 

державного бюджету здійснюється в межах квот для іноземців (крім іноземців та 

осіб без громадянства, у тому числі закордонних українців, які постійно 

проживають в Україні, осіб, яких визнано біженцями, та осіб, які потребують 

додаткового захисту). 

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. 

Зарахування іноземців на навчання здійснюється відповідно до розділу V 

цих Правил прийому та на підставі академічних прав на продовження навчання, 

що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, і 

врахування балів успішності, що дають право на продовження навчання на 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE25487.html
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наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала 

документ про здобутий рівень освіти. 

3. Для навчання в докторантурі зарахування вступників з числа 

іноземців на навчання за кошти фізичних (юридичних) осіб здійснюється 

КНУТД упродовж року. 

4. Для вступу до КНУТД іноземці та особи без громадянства подають 

документи, які встановлені розділом IV , та додатково такі документи: 

 заява-анкета; 

 переклад першої сторінки закордонного паспорту (прізвище, ім’я) 

українською мовою  легалізований у встановленому державними 

органами України порядку, якщо інше не передбачене міжнародними 

договорами України; 

 оригінал документу про середню освіту і виписка про отримані оцінки 

(бали), перекладений на українську мову легалізований у встановленому 

державними органами України порядку, якщо інше не передбачене 

міжнародними договорами України; 

 копію документа про народження, перекладений на українську мову 

легалізований у встановленому державними органами України порядку, 

якщо інше не передбачене міжнародними договорами України;  

 оригінал медичного сертифікату про стан здоров’я, завірений органом 

охорони здоров’я країни, звідки прибув іноземець, і виданий не раніше, 

ніж за два місяці до в'їзду в Україну, перекладений на українську мову та 

легалізований у встановленому державними органами України порядку, 

якщо інше не передбачене міжнародними договорами України;  

 страховий поліс з надання екстреної медичної допомоги (крім іноземців, 

які прибули з країн, з якими укладено угоди про безоплатне надання 

екстреної медичної допомоги);  

 6 фотокарток розміром 3,5 x 4,5 см, кольорові, матові; 

 копію посвідчення закордонного українця (за наявності);  

 зворотний квиток з відкритою датою вильоту терміном на  1 рік для 

повернення на батьківщину; 

 паспорт з оформленою належним чином візою на в’їзд в Україну 

(пред’являється особисто); 

 офіційне Запрошення Київського національного університету технологій 

та дизайну. 

5. Іноземці, які вступають на навчання до докторантури, зараховуються до 

КНУТД на підставі наказів про зарахування. 

6. 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. 

7. 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 КНУТД. 



Додаток 12 

Правила прийому до докторантури Київського національного університету технологій та дизайну в 2021  році 
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8. Іноземці та особи без громадянства, у тому числі закордонні українці, які 

постійно проживають в Україні, особи, яких визнано біженцями, та особи, які 

потребують додаткового захисту, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з 

громадянами України, у тому числі за рахунок коштів державного або місцевого 

бюджету. 


