
 

 

 

 



 

 

 V.I. Правила прийому на навчання іноземних громадян та осіб без 

громадянства до аспірантури (ад’юнктури) та докторантури Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка в 2020 році для 

здобуття ступеня доктора філософії та доктора наук 

§ 1. Загальні положення 

1. Прийом на навчання іноземців та осіб без громадянства до Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка (далі – Університет) 

здійснюється відповідно до Закону 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", постановами Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 

261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня 

доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових 

установах)» та 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 мають право здобувати ступінь 

доктора філософії та доктора наук за кошти фізичних (юридичних) осіб, якщо 

інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на 

обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або 

угодами між вищими навчальними закладами про міжнародну академічну 

мобільність. 

Прийом іноземців до аспірантури (ад’юнктури) /докторантури 

Університету на навчання за рахунок коштів державного бюджету здійснюється 

в межах квот для іноземців. 

Квота для іноземців – визначена частина обсягу бюджетних 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; 

* іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, 

осіб, яким надано статус біженця в Україні, та осіб, які потребують додаткового 

або тимчасового захисту. 

3. Іноземці, які прибувають в Україну з метою навчання в 

аспірантурі(ад’юнктурі)/докторантурі, вступають до Університету на 

акредитовані освітньо-наукові програми.  

Зарахування вступників з числа іноземців на навчання в аспірантурі 

(ад’юнктурі) /докторантурі за кошти фізичних (юридичних) осіб здійснюється 

упродовж року. 

4. Інформація про зарахування іноземців на навчання в аспірантурі 

(ад’юнктурі) вноситься до Єдиної державної електронної бази з питань освіти 

(ЄДЕБО). 

5. 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. 

6. Закордонні українці, які на законних підставах перебувають в Україні, і 

статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, при вступі на 

навчання в аспірантурі (ад’юнктурі)/докторантурі, користуються такими ж 

правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, 

встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними 

договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. 

Закордонні українці, статус яких засвідчений посвідченням закордонного 

українця, можуть зараховуватись на навчання в аспірантурі (ад’юнктурі) 

/докторантурі за державним замовленням у межах установлених квот для 

іноземців за співбесідою та за результатами вступних випробувань в 

аспірантуру; за результатами конкурсного відбору в докторантуру. 

§ 2. Вимоги до рівня освіти 

1. На навчання для здобуття ступеня доктора філософії (денна та заочна 

форми навчання) приймаються іноземні громадяни та особи без громадянства, 

які мають документи про вищу освіту, що відповідають освітньому ступеню 

магістра (або освітньо-кваліфікаційному рівню спеціаліста). 



 

 

2. На навчання для здобуття наукового ступеня доктора філософії (денна 

форма навчання) зараховуються іноземні громадяни та особи без громадянства, 

які приїхали до України та мають документи про освіту, що відповідають 

освітньо-науковому ступеню доктора філософії. 

3. Іноземні громадяни та особи без громадянства, які вступають до 

Університету, повинні володіти українською або англійською мовою на рівні 

В2, відповідно до мови викладання на обраній освітньо-науковій програмі 

(спеціальності). Перелік освітньо-наукових програм для здобуття ступеня 

доктора філософії визначений Додатком 1 до правил прийому в аспірантуру. 

Перелік освітньо-наукових програм для здобуття ступеня доктора наук 

визначений Додатком 2 до правил прийому в докторантуру. 

Термін навчання в аспірантурі (ад'юнктурі) не перевищує 4-х років, а в 

докторантурі – 2-х років. 

§ 3. Терміни прийому заяв і документів та зарахування на навчання 

1. Організація прийому на навчання в аспірантурі (ад’юнктурі) та 

докторантурі іноземців, осіб без громадянства покладена на відбіркову комісію 

Підготовчого відділення Університету. 

2. Необхідна для вступу до аспірантури (ад’юнктури) процедура 

розрахунку балу освітнього документа здійснюється комісією відповідного 

факультету/інституту, куди вступає іноземець, склад якої затверджується 

наказом про проведення вступного випробування для кожного іноземця.  

3. Організація проведення вступних випробувань з мови (української або 

англійської) здійснюється комісіями Інституту філології, Інституту 

міжнародних відносин, Інституту журналістики, Інституту права, Економічного 

факультету. Склад комісії затверджується одноразово наказом і діє протягом 

року, або щоразу затверджується наказом про проведення вступного 

випробування для кожного іноземця. Оформлення наказу про проведення 

вступного випробування здійснює Підготовче відділення на підставі подання  

вказаних інститутів та факультетів. 

4. Організація проведення вступних випробувань зі спеціальності 

здійснюється комісією відповідного факультету чи інституту, куди вступає 

іноземець. Склад комісії для кожної спеціальності затверджується наказом 

одноразово і діє протягом року, або щоразу затверджується наказом про 

проведення вступного випробування для кожного іноземця. Оформлення наказу 

про проведення вступного випробування здійснює Підготовче відділення на 

підставі подання відповідного факультету/інституту. 



 

 

5. Організація проведення додаткового вступного випробування (в разі 

необхідності) здійснюється комісією відповідного факультету/інституту, куди 

вступає іноземець, склад якої щоразу затверджується наказом про проведення 

додаткового вступного випробування для кожного іноземця. Оформлення 

наказу про проведення додаткового вступного випробування здійснює 

Підготовче відділення на підставі подання відповідного факультету/інституту.  

6. Порядок роботи відбіркової комісії Підготовчого відділення: 

* з понеділка по четвер – з 9:00 до 18:00; 

* у п’ятницю – з 9:00 до 17:00. 

7. Оформлення і видача запрошень на навчання, прийом заяв і 

документів, вступні випробування, поновлення, переведення та зарахування на 

навчання в аспірантурі (ад’юнктурі) /докторантурі вступників проводиться в 

такі терміни: 

Етапи проведення вступної кампанії 

 

Етапи вступної кампанії 

Оформлення і видача запрошень на навчання 

іноземних громадян 
упродовж року 

 Прийому заяв і документів упродовж року 

Прийому заяв і документів для поновлення, 

переведення з вищих навчальних закладів 

України та зарубіжних навчальних закладів 

упродовж року 

Проведення Університетом вступних 

випробувань 
упродовж року 

Зарахування рекомендованих на навчання за 

державним замовленням 
упродовж року 

Зарахування вступників за кошти фізичних 

(юридичних) осіб 
упродовж року 

 

§ 4. Порядок прийому заяв і документів 



 

 

1. Запрошення на навчання для оформлення візи типу D-13 видається 

Київським національним університетом імені Тараса Шевченка за умови 

попереднього звернення іноземця з наданням таких документів: 

* копія першої сторінки національного паспорта іноземця, що містить його 

персональні дані, з перекладом українською мовою; 

* копія документа про вищу освіту (диплом магістра (спеціаліста) з 

перекладом англійською/українською мовою; 

* копія додатку до документа про вищу освіту (диплом магістра 

(спеціаліста) з оцінками (балами) з перекладом англійською/українською 

мовою або академічна довідка (із зазначенням номера та назви документа) з 

перекладом англійською/українською мовами; 

* копія документа про попередню освіту (диплом бакалавра) з перекладом 

англійською/українською мовою; 

* копія додатку до документа про попередню освіту (диплом бакалавра) з 

оцінками (балами) з перекладом англійською/українською мовами або 

академічна довідка (із зазначенням номера та назви документа) з перекладом 

англійською/українською мовою; 

* доручення для отримання запрошення у випадку, якщо іноземець забирає 

його не особисто, легалізоване або апостильоване (залежно від країни де 

оформлено доручення) з перекладом англійською/українською мовою; 

* сповіщення про прибуття; 

* анкета; 

* згода на обробку персональних даних. 

Документи для отримання запрошення подаються та реєструються на он-

лайн платформі Підготовчого відділення в особистому кабінеті та проходять 

покрокову процедуру отримання запрошення https://intstud.knu.ua/registration. 

Отримання запрошення для прибуття на навчання потрібне і абітурієнтам 

з держав з візовим порядком в’їзду, і абітурієнтам з держав із безвізовим 

порядком в’їзду.  

 

Отриманий пакет документів проходить розгляд на обраному факультеті 

чи інституті щодо можливості навчання в аспірантурі(ад’юнктурі)/докторантурі 

https://intstud.knu.ua/registration


 

 

за обраною програмою та після отримання позитивного рішення готується 

запрошення. 

2. Документи від вступників-іноземців на навчання в аспірантурі 

(ад’юнктурі)/докторантурі приймаються тільки в паперовій формі. 

3. Для вступу на навчання в аспірантурі (ад’юнктурі) /докторантурі 

іноземні громадяни та особи без громадянства подають та оформляють такі 

документи: 

 заява про вступ; 

 анкета; 

 національний паспорт іноземця або інший документ, що посвідчує особу 

без громадянства з оформленою візою типу D-13 для країн з візовим 

порядком в’їзду, яка видається консульськими установами України за 

кордоном на підставі запрошень на навчання, якщо інше не передбачено 

міжнародними договорами України (оригінал та 3 копії з перекладом 

українською мовою та нотаріально завірені в Україні); 

 документ про отриману вищу освіту (оригінал та 2 копії з перекладом 

українською мовою та нотаріально завірені в Україні); 

 додаток до документа про отриману вищу освіту (перелік пройдених 

дисциплін) (оригінал та 2 копії з перекладом українською мовою та 

нотаріально завірені в Україні); 

 документ про попередню освіту (диплом бакалавра) (оригінал та 2 копії з 

перекладом українською мовою та нотаріально завірені в Україні); 

 додаток до документа про попередню освіту (диплом бакалавра) 

(оригінал та 2 копії з перекладом українською мовою та нотаріально 

завірені в Україні); 

 свідоцтво про народження (оригінал та 2 копії з перекладом українською 

мовою та нотаріально завірені в Україні); 

 12 фотокарток розміром 3х4 см (матові); 

 згода на збір та обробку персональних даних; 

 договір страхування відповідальності за відшкодування витрат, пов'язаних 

з виконанням рішення про адміністративне видворення за межі України 

(депортацію); 

 дослідницька пропозиція з обраної наукової спеціальності або завірений в 

установленому порядку за місцем роботи/навчання кандидата список 

опублікованих наукових праць і винаходів українською або англійською 

мовою додатково подаються при вступі до аспірантури. 

Дослідницька пропозиція – науковий текст, підготовлений іноземним 

вступником до аспірантури, в якому обґрунтовується тематика майбутнього 

дисертаційного дослідження, його актуальність, стан розробки у вітчизняній та 

зарубіжній науці; можливі шляхи розв’язання поставлених задач тощо.  



 

 

Вимоги до дослідницьких пропозицій формують факультети/інститути 

відповідно до особливостей кожної обраної вступником спеціальності і 

затверджуються вченими радами факультетів/інститутів.  

Оцінювання дослідницької пропозиції (з можливою презентацією її за 

рішенням факультету/інституту) відбуватиметься на співбесіді зі спеціальності 

як його складова. 

4. Для вступу до докторантури додатково подаються українською та 

англійською мовами: 

 тематичний план дисертаційної роботи для здобуття наукового ступеня 

доктора наук; 

 документ про присвоєння наукового ступеня (оригінал та 2 копії з 

перекладом українською мовою та нотаріально завірені в Україні); 

 список опублікованих наукових праць. 

 

5. За наявності подаються копії та надаються оригінали таких документів: 

 посвідка на постійне або тимчасове проживання в Україні, дозвіл на 

імміграцію в Україну, дипломатична картка Міністерства закордонних 

справ України або інший документ про право перебування в Україні; 

 довідка податкової служби про присвоєння реєстраційного номера облікової 

картки платника податків.  

Усі документи, видані в зарубіжних країнах, мають бути перекладені 

українською мовою і нотаріально завірені в Україні.  

Оригінали паспорта, свідоцтва про народження, документа про освіту, 

документа на проживання та довідки податкової служби перевіряються при 

поданні документів. 

Свідоцтво про народження, документи про освіту, що оформлені за 

кордоном, мають бути завірені та легалізовані в установленому порядку, 

якщо інше не передбачене міжнародними договорами України. Від 

легалізації цих документів звільняються громадяни країн-учасниць Конвенції 

про скасування вимоги легалізації іноземних офіційних документів (Гаага, 1961 

р.) з проставленням апостилю на них. Не потребують легалізації та апостилю 

документи, видані в країнах-учасницях Конвенції про правову допомогу та 

правові відносини в цивільних, сімейних та кримінальних справах (Мінськ, 

1993 р.). 

6. 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 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 підготовки 

пакету документів для проведення визнання освітнього рівня Документа з 



 

 

метою продовження навчання здійснюється Київським національним 

університетом імені Тараса Шевченка до початку другого семестру першого 

року навчання його власника. 

У разі наявності іноземець при подачі пакету документів на навчання 

надає копію довідки про початок процедури визнання або копію свідоцтва 

визнання освітнього рівня його Документа. 

7. Заява та подані документи зберігаються в особових справах 

зарахованих аспірантів/докторантів. 

 

§ 5. Організація конкурсного відбору 

1. Після подачі іноземцем підготовленого пакету документів, комісія 

обраного факультету чи інституту, куди планує вступати іноземець, здійснює 

обчислення балів/оцінок вступника на основі документа про попередній 

здобутий рівень освіти та встановлює мінімально необхідне для вступу 

значення кількості балів/оцінок із загальноосвітніх предметів, з яких 

проводяться вступні випробування. Мінімальний бал документа складає 60, у 

випадку виявлення нижчого балу, кандидатура іноземця не розглядається на 

навчання в аспірантурі (ад’юнктурі) Університету. Результат розрахунку 

зазначається у протоколі за підписами комісії відповідного 

факультету/інституту, куди вступає іноземець та передається на Підготовче 

відділення. 

Зарахування на навчання в аспірантурі (ад’юнктурі) здійснюється за 

результатами вступних випробувань та на підставі академічних прав на 

продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в 

країні його походження, та врахування балів успішності, що дають право для 

продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до 

законодавства країни, що видала документ про здобутий рівень освіти. 

Зарахування на навчання в докторантурі здійснюється за результатами 

конкурсного відбору та на підставі академічних прав на продовження навчання, 

що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його 

походження, та врахування балів успішності, що дають право для продовження 

навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, 

що видала документ про здобутий рівень освіти.  

Вчена рада університету в місячний термін після подачі документів 

розглядає висновки кафедри, лабораторії та заключення вченої ради 

факультету/інституту і приймає рішення про зарахування (або відмовляє у 

зарахуванні) кожного вступника до докторантури. 

2. Для вступу до аспірантури (ад’юнктури) іноземець проходить наступні 

вступні випробування, з метою проведення яких створюються предметні 



 

 

комісії, до складу яких входять три – п’ять наукових та науково-педагогічних 

працівників Університету. 

2.1. Вступне випробування з мови (української або англійської), 

мінімальний прохідний бал складає 60. Після проходження результат 

зазначається в протоколі про засідання екзаменаційної комісії відповідного 

факультету чи інституту  та передається на Підготовче відділення. 

2.2. Вступне випробування зі спеціальності, мінімальний прохідний бал 

складає 60. Після проходження результат зазначається в протоколі про 

засідання екзаменаційної комісії відповідного факультету чи інституту та 

передається на Підготовче відділення. 

2.3. Додаткове вступне випробування (рішення приймається комісією 

відповідного факультету чи інституту, обраного для навчання), мінімальний 

прохідний бал складає 60. Після проходження результат зазначається в 

протоколі про засідання екзаменаційної комісії відповідного факультету чи 

інституту та передається на Підготовче відділення. 

У випадку, якщо вступник набрав менше 60 балів при проходженні  

вступного випробування з мови (української або англійської),  кандидатура 

цього іноземця не допускається для проходження наступного вступного 

випробування. 

У випадку, якщо вступник набрав менше 60 балів при проходженні  

вступного випробування зі спеціальності,  кандидатура цього іноземця 

відхиляється для зарахування на навчання в аспірантурі (ад’юнктурі) 

Університету. 

Не допускається перескладання або повторне складання будь-якого зі 

вступних випробувань. 

Особи, які без поважних причин не з’явились на вступні випробування у 

визначений розкладом час; особи, знання яких було оцінено балами нижче 

встановленого Правилами прийому мінімального рівня; особи, які забрали 

документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних 

вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. 

Програми вступних випробувань з мови (української або англійської) 

розробляються Інститутом філології, Інститутом міжнародних відносин, 

Інститутом журналістики, Інститутом права, Економічним факультетом. І 

публікуються на сайтах вказаних факультетів та інститутів у розділі Навчання в 

аспірантурі та докторантурі з перекладом на англійську мову. 



 

 

Програми вступних випробувань зі спеціальності, вимоги до оформлення 

дослідницької пропозиції розробляються відповідними факультетами та 

інститутами і публікуються на їхніх сайтах в розділі Навчання в аспірантурі та 

докторантурі з перекладом на англійську мову. 

Програми вступних випробувань з мови (української та англійської) та  

спеціальностей публікуються на сайті Підготовчого відділення 

(https://intstud.knu.ua) та Приймальної комісії (vstup.univ.kiev.ua). 

Програми випробування зі спеціальності розглядаються Вченими радами 

відповідних факультетів та інститутів та затверджуються головою Приймальної 

комісії (ректором) Університету не пізніше ніж за 4 місяці до початку вступних 

випробувань і публікуються на сайті Підготовчого відділення 

(https://intstud.knu.ua) та Приймальної комісії (vstup.univ.kiev.ua).  

Мова програми вступних випробувань відповідає мові оголошеної 

освітньо-наукової програми (спеціальності). 

 3. Для вступу до  докторантури іноземець проходить конкурсний відбір 

на підставі опублікованих  наукових праць за темою майбутньої докторської 

дисертації у періодичних фахових виданнях України та виданнях, які включені 

до міжнародних наукометричних баз.  

§ 6. Надання рекомендацій для зарахування 

 Підготовче відділення готує та підписує наказ про зарахування на 

навчання в аспірантурі (ад’юнктурі) після отримання наступних документів: 

1. Заява про вступ з підписом декана/директора відповідного 

факультету/інституту. 

2. Оформлений протокол за підписами комісії відповідного 

факультету чи інституту з результатом про проходження вступного 

випробування з мови навчання. 

3. Оформлений протокол за підписами комісії відповідного 

факультету/інституту з результатом про проходження вступного 

випробування зі спеціальності. 

4. Оформлений протокол за підписами комісії відповідного 

факультету/інституту з результатом про проходження додаткового 

вступного випробування зі спеціальності. 



 

 

5. Оформлена дослідницька пропозиція з підписом наукового 

керівника. 

 Підготовче відділення готує та підписує наказ про зарахування на 

навчання в докторантурі після отримання наступних документів: 

1. Заява про вступ з підписом декана/директора відповідного 

факультету/інституту. 

2. Витяг з протоколу засідання Вченої ради університету.  

§ 7. Виконання вступниками умов до зарахування 

1. Контракт на навчання за кошти фізичних (юридичних) осіб укладається 

після реєстрації наказу про зарахування. 

2. При одночасному навчанні за кількома спеціальностями та різними 

формами навчання у аспірантурі формуються дві особові справи, для чого 

вступники-іноземці надають відповідну кількість примірників документів для 

формування особових справ. 

3. Інформація про іноземних громадян, що були рекомендовані до 

зарахування на навчання відповідно до листів Міністерства освіти і науки 

України про виділення бюджетного місця, але протягом 3 місяців не подали до 

відбіркової комісії оригінали документів (не виконали вимог для зарахування), 

подається до Міністерства освіти і науки України. 

§ 8. Наказ про зарахування 

1. Іноземці, які вступають на навчання до аспірантури (ад’юнктури) та 

докторантури в межах виділених квот прийому іноземців для навчання за 

рахунок державного бюджету та за кошти фізичних (юридичних) осіб 

зараховуються до Університету виключно Підготовчим відділенням. 

Інформація про зарахованих на навчання аспірантів та докторантів після 

реєстрації наказу про зарахування вноситься Підготовчим відділенням до 

Єдиної державної електронної бази з питань освіти. 

У тому випадку, коли іноземний громадянин рекомендується до вступу в 

аспірантуру за результатами конкурсу одразу за двома спеціальностями, 

освоювати освітньо-наукову програму підготовки доктора філософії в 

аспірантурі за рахунок державного замовлення він може лише за однією 

спеціальністю, за іншою – на умовах контракту. 



 

 

У випадку, коли вступник до аспірантури подав документи на різні форми 

навчання за однією спеціальністю – вступні випробування складаються на одну 

із обраних форм навчання, а на іншу – перезараховуються.  

2. Іноземні особи, які раніше навчалися в аспірантурі/докторантурі за 

державним замовленням і не захистилися або були відраховані з неї завчасно, 

мають право на повторний вступ до аспірантури/докторантури за кошти 

фізичних (юридичних) осіб. 

3. Іноземним громадянам та особам без громадянства, які зараховані на 

навчання до Університету, за їхньою заявою можуть надаватися місця в 

гуртожитку (за наявності вільних місць). 

4. Після зарахування до складу аспірантів денної форми навчання, іноземні 

громадяни проходять процедуру оформлення посвідки на тимчасове 

проживання на території України.  

§ 9. Порядок оформлення посвідки на тимчасове проживання в 

Україні 

Після зарахування до складу аспірантів/докторантів денної форми 

навчання, іноземні громадяни проходять процедуру оформлення посвідки на 

тимчасове проживання в України в наступному порядку: 

Держави з візовим порядком в’їзду 

Громадяни держав з візовим порядком в’їзду прибувають в Україну з 

візою типу D-13, отриманою в консульській установі України на батьківщині за 

запрошенням університету на навчання. Протягом п’яти робочих днів після 

прибуття до університету, але не пізніше ніж за 30 днів до закінчення строку дії 

візи, вони зобов’язані надати до Підготовчого відділення паспорт та документи, 

необхідні для оформлення посвідки на тимчасове проживання в Україні (далі - 

посвідка).  

Держави з безвізовим порядком в’їзду (Азербайджан, Білорусь, Вірменія, 

Грузія, Молдова, Росія, Узбекистан) 

Громадяни держав з безвізовим порядком в’їзду можуть перебувати в 

Україні до 90 днів у будь-який 180-денний період. Тобто для розрахунку 

дозволеного терміну перебування від дня подання документів відраховується 

180 днів назад. Іноземець не порушуватиме правил, якщо в межах цього 180-

денного періоду він перебував в Україні не більше 90 днів. Такі іноземці 

зобов’язані протягом п’яти робочих днів після прибуття до університету, але не 

пізніше ніж за 30 днів до закінчення встановленого строку перебування в 

Україні, надати до підготовчого відділення паспорт та документи, необхідні для 



 

 

оформлення посвідки.  

З метою підготовки повного пакету документів для подальшого 

оформлення посвідки іноземець або особа без громадянства, які прибули в 

Україну з метою навчання, подають до відділу з організаційних питань 

підготовчого відділення (вул. Васильківська, 36, кабінет 98): 

 паспортний документ з візою типу D-13, якщо інше не передбачено 

законодавством і міжнародними договорами України; 

 переклад українською мовою сторінки паспортного документа з особистими 

даними, нотаріально засвідчений в Україні; 

 дійсний поліс медичного страхування на весь строк дії посвідки. 

Порядок оформлення, видачі, обміну, скасування, пересилання, 

вилучення, повернення державі, визнання недійсною та знищення 

посвідки на тимчасове проживання затверджений постановою Кабінету 

Міністрів України від 25.04.2018 №322. 

Іноземці, які прибули в Україну з метою навчання та отримали посвідку, 

вважаються такими, які на законних підставах перебувають на території 

України на період навчання. Посвідки оформляються іноземцям та особам без 

громадянства, які досягли 16-річного віку.  

Посвідка виготовляється у формі картки, що містить безконтактний 

електронний носій. 

Посвідка є документом, що посвідчує особу іноземця або особу без 

громадянства та підтверджує законні підстави для тимчасового проживання в 

Україні. Посвідка видається на період навчання, який визначається наказом 

університету про встановлення періодів навчання для іноземних студентів. 

Документи для оформлення посвідки (у тому числі замість втраченої або 

викраденої), її обміну подаються особисто іноземцем або особою без 

громадянства до державного підприємства, що належить до сфери управління 

ДМС, або територіального органу ДМС за місцем реєстрації.  

Документи для оформлення посвідки подаються не пізніше ніж за 15 

робочих днів до закінчення встановленого строку перебування в Україні.  

У разі виникнення обставин (подій), у зв’язку з якими посвідка підлягає 

обміну (крім закінчення строку її дії), документи для її обміну подаються 

протягом одного місяця з дати виникнення таких обставин (подій). 

У разі закінчення строку дії посвідки документи для її обміну можуть бути 

подані не пізніше ніж за 15 робочих днів до дати закінчення строку її дії. У 

такому випадку посвідка, що підлягає обміну, після прийому документів 

повертається особі та здається нею під час отримання нової посвідки. 

Після отримання посвідки іноземець зобов’язаний протягом трьох 

робочих днів надати її до відділу з організаційних питань підготовчого 

відділення (вул. Васильківська, 36, кабінет 98) для здійснення реєстрації місця 



 

 

проживання в Україні. 



 

 

Додаток 1 до Правил прийому в аспірантуру для здобуття ступеня 

доктора філософії в Київському національному університеті імені Тараса 

Шевченка в 2020 році 

Перелік галузей знань та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання в аспірантурі для здобуття 

наукового ступеня доктора філософії 
 

Адреса 

факультету/інституту 

телефон 

Галузь знань Спеціальність 
Освітньо-наукова 

програма (ОНП) 

Ліцензійний 
обсяг 

Нормативний 

термін 

навчання 

Вартість навчання 

(за один рік) 

Форма навчання 

Шифр Назва Код Назва 
Денна/ 
заочна 

денна заочна денна заочна 

Механіко-математичний 

факультет 

проспект академіка Глушкова, 4-е, 

тел. 259-08-60 

E-mail: 

decanat mmf@univ.kiev.ua 

Web: 
http://www.mechmat.univ.kiev.ua/ 

11 Математика та 

статистика 

Mathematics and statistics 

111 
Математика 
Mathematics 

ОНП: Математика 

Program: Mathematics 

30 4 4 
66100 

49600 

112 
Статистика 
Statistics 

ОНП: Статистика Program: 

Statistics 10 
4 4 

66100 
49600 

113 Прикладна 

математика 

Applied mathematics 

ОНП: Прикладна 

математика 

Program: Applied 
mathematics 

10 4 4 66100 49600 

Факультет комп’ютерних наук та 

кібернетики 

проспект академіка Глушкова, 4-д, 

тел. 259-01-49 

E-mail: 

dean@unicyb.kiev.ua 
Web: 

http ://csc.knu.ua/en/ 

11 Математика та 

статистика 

Mathematics and statistics 

113 Прикладна 

математика 

Applied mathematics 

ОНП: Прикладна 

математика 
Program: Applied 

mathematics 

30 4 4 66100 49600 

12 Інформаційні 

технології 

Information 

technologies 

121 Інженерія 

програмного 

забезпечення 

Software Engineering 

ОНП: Інженерія 
програмного 

забезпечення 

Program: Software 

Engineering 

10 4 4 66100 49600 

122 Комп’ютерні науки 

Computer Science 
ОНП: Комп’ютерні науки 

Program: Computer Science 

20 4 4 66100 49600 

124 Системний аналіз System 

Analysis 

ОНП: Системний аналіз 

Program: System 

Analysis 

30 4 4 66100 49600 

mailto:mmf@univ.kiev.ua
http://www.mechmat.univ.kiev.ua/
mailto:dean@unicyb.kiev.ua
http://csc.knu.ua/en/


 

 

 



 

 

 

Адреса 

факультету/інституту 

телефон 

 

Галузь знань 

 

Спеціальність Освітньо-наукова 

Ліцензійний 
обсяг 

Нормативний 
термін 

навчання 

Вартість навчання 
(за один рік) 

    

програма (ОНП) 
 

Форма навчання 
 

 

Шифр Назва Код Назва 
 

Денна/ 
заочна 

денна заочна денна заочна 

Факультет інформаційних 

технологій 

вул. Богдана Гаврилишина, 24 тел. 

4814407 

E-mail: 
fit@univ.net.ua 

Web: 

http://fit.univ.kiev.ua/en/ 

12 Інформаційні 

технології 

Information 

technologies 

121 Інженерія 

програмного 

забезпечення 

Software engineering 

ОНП: Математичне та 

програмне забезпечення 

автоматизованих і 

вбудованих систем 

Program: Mathematical and 
Software of 

Automated and 

Embedded Systems 

30 4 4 66100 49600 

   122 Комп’ютерні науки 

Computer Science 

ОНП: Комп’ютерні науки 

Program: Computer Science 

10 4 4 66100 49600 

   
125 Кібербезпека 

CyberSecurity 
ОНП: Кібербезпека 
Program: CyberSecurity 

15 4 4 66100 49600 

   
126 Інформаційні системи та 

технології 

Information Systems and 

Technologies 

ОНП: Інформаційні 

системи та технології 

Program: Information 
Systems and 

Technologies 

40 4 4 66100 49600 

Фізичний факультет 

проспект академіка Глушкова, 4, тел. 
526-14-78 

E-mail: 

decanat209@gmail.com 

Web: 

http://www.phys.univ.kiev.ua/ 

10 Природничі науки 

Natural sciences 

104 Фізика та астрономія 

Physics and 

Astronomy 

ОНП: Фізика та 

астрономія 
Program: Physics and 

Astronomy 

40 4 4 66100 49600 

 

mailto:fit@univ.net.ua
http://fit.univ.kiev.ua/en/
mailto:decanat209@gmail.com
http://www.phys.univ.kiev.ua/


 

 

 

 

 

Адреса 

факультету/інституту 

телефон 

Галузь знань Спеціальність 
Освітньо-наукова 

програма (ОНП) 

Ліцензійний 
обсяг 

Нормативний 
термін 

навчання 

Вартість навчання 
(за один рік) 

Форма навчання 

Шифр Назва Код Назва 
Денна/ 
заочна 

денна заочна денна заочна 

Факультет радіофізики, 

електроніки та комп’ютерних 

систем 

проспект академіка Глушкова, 4-г, 

тел. 526-05-73 

E-mail: 

chipa@univ.kiev.ua 

Web: 

https://rex.knu.ua/ 

10 Природничі науки 

Natural sciences 

105 Прикладна фізика та 

наноматеріали 

Applied physics and 

nanomaterials 

ОНП: Прикладна фізика та 

наноматеріали Program: 

Applied 

Physics and 

Nanomaterials 

30 4 4 66100 49600 

12 Інформаційні 

технології 

Information 

technologies 

123 Комп’ютерна 

інженерія 

Computer 

Engineering 

ОНП: Комп’ютерна 
інженерія 
Program: Computer 
Engineering 

19 4 4 66100 49600 

17 Електроніка та 

телекомунікації 

Electronics and 

telecommunications 

172 Телекомунікації та 

радіотехніка 

Telecommunications and 

Radio 

Engineering 

ОНП: Телекомунікації та 

радіотехніка 

Program: 

Telecommunications and 

Radio Engineering 

20 4 4 66100 49600 

Інститут високих технологій 

проспект академіка Глушкова, 4-г, 

тел. 526-05-73 

E-mail: 
iht@univ.net.ua 

Web: 

http://iht.univ.kiev.ua/ 

09 Біологія 
Biology 

091 Біологія 
Biology 

ОНП: Молекулярна 

біотехнологія 
Program: Molecular 

Biotechnology 

15 4 4 66100 49600 

10 Природничі науки 

Natural sciences 

102 Хімія 
Chemistry 

ОНП: Молекулярний 

дизайн та синтез 
Program: Molecular Design 

and Synthesis 

10 4 4 66100 49600 

105 Прикладна фізика та 

наноматеріали 

Applied physics and 

nanomaterials 

ОНП: Прикладна фізика та 

наноматеріали Program: 

Applied 
Physics and 

Nanomaterials 

10 4 4 66100 49600 

 
 

mailto:chipa@univ.kiev.ua
https://rex.knu.ua/
mailto:iht@univ.net.ua
http://iht.univ.kiev.ua/


 

 

 

 

Адреса 

факультету/інституту 

телефон 

Галузь знань Спеціальність 
Освітньо-наукова 

програма (ОНП) 

Ліцензійний 
обсяг 

Нормативний 
термін 

навчання 

Вартість навчання 
(за один рік) 

Форма навчання 

Шифр Назва Код Назва 
Денна/ 
заочна 

денна заочна денна заочна 

Хімічний факультет 

вул. Володимирська, 62-а, тел. 239-

32-09 

E-mail: 

dekanat@chem.knu.ua 

Web: 

htto://www.chem.univ.kiev.ua/ 

10 Природничі науки 

Natural sciences 

102 Хімія 
Chemistry 

ОНП: Хімія 
Program: Chemistry 

20 4 4 66100 49600 

ННЦ «Інститут біології та 

медицини» 

проспект академіка Глушкова, 2, тел. 

526-54-34 

E-mail: 

decanat bf@univ.kiev.ua 

Web: 

https://biologv.univ.kiev.ua/ 

09 Біологія 
Biology 

091 Біологія 
Biology 

ОНП: Біологія 
Program: Biology 

85 4 4 
66100 

49600 

10 Природничі науки 

Natural sciences 

101 Екологія ОНП: Екологія та охорона 

навколишнього 

середовища 

15 4 4 66100 49600 

ННІ «Інститут геології» 

вул. Васильківська, 90, тел. 521-33-38 
E-mail: 

geol decanat@univ.kiev.ua 

Web: 

htto://www. geol.univ.kiev.ua/ua/ 

10 Природничі науки 

Natural sciences 

103 Науки про Землю Earth 

sciences 

ОНП: Геологія 
Program: Geology 

60 4 4 66100 49600 

Історичний факультет 

вул. Володимирська, 60, тел. 234-09-

71, 239-32-74 

E-mail: 

history dpt.head@univ.net.ua 

Web: 

http://www.historv.univ.kiev.ua/ 

03 Гуманітарні науки 

Humanities 

032 Історія та археологія 

History and 

Archeology 

ОНП: Історія та археологія 

Program: History and 

Archeology 

40 4 4 66100 49600 

mailto:dekanat@chem.knu.ua
http://www.chem.univ.kiev.ua/
mailto:bf@univ.kiev.ua
https://biology.univ.kiev.ua/
mailto:decanat@univ.kiev.ua
http://www.geol.univ.kiev.ua/ua/
mailto:dpt.head@univ.net.ua
http://www.history.univ.kiev.ua/


 

 
 

Адреса 

факультету/інституту 

телефон 

Галузь знань Спеціальність 
Освітньо-наукова 

програма (ОНП) 

Ліцензійний 
обсяг 

Нормативний 
термін 

навчання 

Вартість навчання 
(за один рік) 

Форма навчання 

Шифр Назва Код Назва 
Денна/ 
заочна 

денна заочна денна заочна 

Економічний факультет 

вул. Васильківська, 90-а, тел. 259-71-

82 

E-mail: 

decanat econom@univ.kiev.ua 
Web: 

http://econom.univ.kiev.ua/ 

05 

Соціальні та поведінкові 

науки Social and 

behavioral studies 

051 Економіка 
Economics 

ОНП: Економіка 
Program: Economics 

60 4 4 66100 49600 

07 Управління та 

адміністрування 

Management and 

administration 

071 Облік і 

оподаткування 

Accounting and Taxation 

ОНП: Облік і 

оподаткування 

Program: Accounting and 

Taxation 

13 4 4 66100 49600 

072 Фінанси, банківська 

справа та страхування 

Finance, Banking and 

Insurance 

ОНП: Фінанси, банківська 

справа та страхування 

Program: Finance, 

Banking and Insurance 

20 4 4 66100 49600 

ОНП: Фінансовий 

менеджмент 

Program: Financial 

management (ОНП 

подвійного дипломування 

з Норд університетом, 

Норвегія) 

4 4 66100 49600 

073 Менеджмент 
Management 

ОНП: Менеджмент 

Program: Management 

15 4 4 
66100 

49600 

075 Маркетинг 
Marketing 

ОНП: Маркетинг Program: 
Marketing 20 

4 4 
66100 

49600 

076 Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

Entrepreneurship, 

Trade and Exchange 

Activity 

ОНП: Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

Program: 

Entrepreneurship, Trade and 

Exchange Activity 

15 4 4 66100 49600 

 

mailto:econom@univ.kiev.ua
http://econom.univ.kiev.ua/


 

 

 

 

Адреса 

факультету/інституту 

телефон 

Галузь знань Спеціальність 
Освітньо-наукова 

програма (ОНП) 

Ліцензійний 
обсяг 

Нормативний 
термін 

навчання 

Вартість навчання 
(за один рік) 

Форма навчання 

Шифр Назва Код Назва 
Денна/ 
заочна 

денна заочна денна заочна 

Філософський факультет 

вул. Володимирська, 60, тел. 239-31-
92 

E-mail: 

dean_phd@univ.kiev.ua 

Web: 

htto://www.nhilosonhy.univ.kiev.ua/ 

03 Гуманітарні науки 

Humanities 

031 Релігі єзнавство 

Religious studies ОНП: Релігієзнавство 

Program: Religious studies 

10 4 4 66100 49600 

033 Філософія 
Philosophy 

ОНП: Філософія 
Program: Philosophy 20 

4 4 
66100 

49600 

034 Культурологія 
Culture Studies 

ОНП: Культурологія 

Program: Culture Studies 

10 4 4 66100 49600 

05 

Соціальні та поведінкові 

науки Social and 

behavioral studies 

052 Політологія 
Political Science 

ОНП: Політологія 

Program: Political 
Science 

40 4 4 66100 49600 

28 Управління та 

адміністрування 

Management and 

administration 

281 Публічне управління та 

адміністрування Public 

Administration 

ОНП: Публічне управління 
та адміністрування 

Program: Public 

Administration 

30 4 4 66100 49600 

Інститут філології 

бул. Тараса Шевченка, 14, тел. 239-

34-89 

E-mail: 

philology.knu@ukr.net 

Web: 

http://philolosy.knu.ua/ 

01 Освіта/педагогіка 011 Освітні, педагогічні 

науки 

Education, pedagogy 

ОНП: Освітні, педагогічні 
науки Program: Education, 

pedagogy 

5 4 4 66100 49600 

03 Гуманітарні науки 

Humanities 

035 Філологія 
Philology 

ОНП: Філологія 
Program: Philology 

35 4 4 66100 49600 

 

mailto:dean_phd@univ.kiev.ua
http://www.philosophy.univ.kiev.ua/
mailto:philology.knu@ukr.net
http://philology.knu.ua/


 

 

 

 

Адреса 

факультету/інституту 

телефон 

Галузь знань Спеціальність 
Освітньо-наукова 

програма (ОНП) 

Ліцензійний 
обсяг 

Нормативний 

термін 

навчання 

Вартість 

навчання (за один 

рік) 

Форма навчання 

Шифр Назва Код Назва 
Денна/ 
заочна 

денна заочна денна заочна 

Інститут журналістики 

вул. Юрія Іллєнка, 36/1, тел. 483-13-

55 

E-mail: 
joum@univ.kiev.ua 

Web: 

http://www.ioum.univ.kiev.ua/ 

06 Журналістика 
Journalism 

061 Журналістика 
Journalism 

ОНП: Журналістика 

Program: Journalism 

20 4 4 66100 49600 

Географічний факультет 

проспект академіка Глушкова, 2-а, 

тел. 521-33-61 
E-mail: 

geography@univ.kiev.ua 

Web: 

http://www. geo.univ.kiev.ua/uk/ 

10 Природничі науки 

Natural sciences 

103 Науки про Землю Earth 

sciences 

ОНП: Гідрометеорологія 

Program: 

Hydrometeorology 

15 4 4 66100 49600 

106 Географія 
Geography 

ОНП: Географія 
Program: Geography 

40 4 4 66100 49600 

24 Сфера 

обслуговування 

Services 

242 Туризм 
Tourism 

ОНП: Туризм 
Program: Tourism 

15 4 4 66100 49600 

Юридичний факультет 

вул. Володимирська, 60, тел. 239-34-

94 

E-mail: 
femida knu@ukr.net 

Web: 

https://law.univ.kiev.ua/ua/ 

08 Право 
Law 

081 Право 
Law 

ОНП: Право 
Program: Law 

60 

(денна) 

40 
(заочна) 

4 

4 

66100 

49600 

 

mailto:joum@univ.kiev.ua
http://www.journ.univ.kiev.ua/
mailto:geography@univ.kiev.ua
http://www.geo.univ.kiev.ua/uk/
mailto:knu@ukr.net
https://law.univ.kiev.ua/ua/


 

 

 

Адреса 

факультету/інституту 

телефон 

Галузь знань Спеціальність 
Освітньо-наукова 

програма (ОНП) 

Ліцензійний 
обсяг 

Нормативний 
термін 

навчання 

Вартість навчання 
(за один рік) 

Форма навчання 

Шифр Назва Код Назва 
Денна/ 
заочна 

денна заочна денна заочна 

Факультет психології 

проспект академіка Глушкова, 2-а, 

тел. 521-33-49 
E-mail: 

psy-univ@ukr.net 

Web: 

http://www.psy.univ.kiev.ua/ua/ 

01 Освіта/ педагогіка 011 Освітні, педагогічні 

науки 

Education, pedagogy 

ОНП: Освітні, педагогічні 

науки Program: Education, 

pedagogy 

5 4 4 66100 49600 

05 Соціальні та поведінкові 

науки Social and 

behavioral studies 

053 Психологія 
Psychology 

ОНП: Психологія Program: 

Psychology 

20 4 4 66100 49600 

23 Соціальна робота Social 

work 

231 Соціальна робота Social 

Work 

ОНП: Соціальна робота 
Program: Social Work 

7 4 4 66100 49600 

Факультет соціології 

проспект академіка Глушкова,4- д, 

тел. 259-04-35 
E-mail: 

office@soc.univ.kiev.ua 

Web: 

http://www.soc.univ.kiev.ua/ 

05 Соціальні та поведінкові 

науки Social and 

behavioral studies 

054 Соціологія 
Sociology 

ОНП: Соціологія Program: 

Sociology 

20 4 4 66100 49600 

 

mailto:psy-univ@ukr.net
http://www.psy.univ.kiev.ua/ua/
mailto:office@soc.univ.kiev.ua
http://www.soc.univ.kiev.ua/


 

 

 

 

Адреса 

факультету/інституту 

телефон 

Галузь знань Спеціальність 
Освітньо-наукова 

програма (ОНП) 

Ліцензійний 
обсяг 

Нормативний 
термін 

навчання 

Вартість навчання 
(за один рік) 

Форма навчання 

Шифр Назва Код Назва 
Денна/ 
заочна 

денна заочна денна заочна 

Інститут міжнародних відносин 

вул. Юрія Іллєнка, 36/1, тел. 481-45-

72 

E-mail: 

office@iir.kiev.ua 
Web: 

http ://www. iir. edu.ua/ 

29 Міжнародні відносини 

International relation 

291 Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та 

регіональні студії 

International 

Relations, Public 

Communication and 

Regional Studies, 

Specialization 

International 

Relations 

ОНП: Міжнародні 

відносини, суспільні 

комунікації та регіональні 

студії Program: 

International Relations 

10 4 4 66100 49600 

292 Міжнародні 

економічні 

відносини 

International 

Economic Relations 

ОНП: Міжнародні 

економічні відносини 

International 

Program: Economic 

Relations 

20 4 4 66100 49600 

293 Міжнародне право 

International Law 

ОНП: Міжнародне право 

Program: International 

Law 

25 4 4 66100 49600 

 

mailto:office@iir.kiev.ua
http://www.iir.edu.ua/


 

 

 

Адреса 

факультету/інституту 
телефон 

Галузь знань Спеціальність 
Освітньо-наукова 

програма (ОНП) 

Ліцензійний 
обсяг 

Нормативний 
термін 

навчання 

Вартість навчання 
(за один рік) 

Форма навчання 

Шифр Назва Код Назва 
Денна/ 
заочна 

денна заочна денна заочна 

Військовий інститут (ад’юнктура) 

вул. Ломоносова, 81, тел. 521-32-89 
(61-45) 
E-mail: 
nov viknu@ukr.net 
Web: 
http://www.mil.univ.kiev.ua/page/sci 
ence 

03 Гуманітарні науки 

Humanities 

035 Філологія 
Philology 

ОНП: Філологія 
Program: Philology 

 
4 4 

  

05 

Соціальні та поведінкові 

науки Social and 

behavioral studies 

053 Психологія 
Psychology 

ОНП: Психологія Program: 
Psychology 

 
4 4 

  

06 Журналістика 
Journalism 

061 Журналістика 
Journalism 

ОНП: Журналістика 

Program: Journalism 

 
4 4 

  

07 Управління та 

адміністрування 

Management and 

administration 

072 Фінанси, банківська 

справа та страхування 

Finance, Banking and 

Insurance 

ОНП: Фінанси, банківська 
справа та страхування 

Program: Finance, 

Banking and Insurance 

 
4 4 

  

08 Право 
Law 

081 Право 
Law 

ОНП: Право 
Program: Law 

 
4 4 

  

12 Інформаційні 

технології 

Information 

technologies 

126 

Інформаційні системи та 

технології 

Information Systems and 

Technologies 

ОНП: Інформаційні 

системи та технології 

Program: Information 

Systems and 

Technologies 

 
4 4 

  

29 Міжнародні відносини 

International relation 

291 

Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та 

регіональні студії 

International Relations, 

Public Communication 

and Regional Studies, 

Specialization 

International Relations 

ОНП: Міжнародні 

відносини, суспільні 

комунікації та регіональні 

студії Program: 

International Relations 

 
4 4 

  

mailto:viknu@ukr.net
http://www.mil.univ.kiev.ua/page/science
http://www.mil.univ.kiev.ua/page/science


 

 

 

 

Додаток 2 до Правил прийому в докторантуру для здобуття ступеня 

доктора наук у Київському національному університеті імені Тараса 

Шевченка в 2020 році 
Перелік галузей знань та спеціальностей, за якими оголошується прийом до докторантури для здобуття ступеня доктора наук 

Адреса 

факультету / інституту телефон 

Г алузь знань Спеціальність 
Форма 

навчання 

Нормативний 

термін 

навчання 

Вартість навчання 

(за один рік) 

Шифр Назва Код Назва    

Механіко-математичний 

факультет 

проспект академіка 

Глушкова, 4-е, тел. 259-08-60 

E-mail: 

decanat mmf@univ.kiev.ua 
Web: 
www.mechmat.univ.kiev.ua 

 

Факультет не планує 

проводити прийом до 

докторантури в 2020 

році 

     

Факультет комп’ютерних наук та 

кібернетики 

проспект академіка 

Глушкова, 4-д, тел. 259-01-49 

E-mail: 

dean@unicyb.kiev .ua 

Web: 
www.cyb.univ.kiev.ua 

 

Факультет не планує 

проводити прийом до 

докторантури в 2020 

році 

     

 

mailto:decanat_mmf@univ.kiev.ua
http://www.mechmat.univ.kiev.ua/
mailto:dean@unicyb.kiev.ua
http://www.cyb.univ.kiev.ua/


 

 

 

 

Адреса 

факультету / інституту телефон 

Г алузь знань Спеціальність 
Форма 

навчання 

Нормативний 

термін 

навчання 

Вартість навчання 

(за один рік) 

Шифр Назва Код Назва    

Факультет інформаційних 

технологій 

вул. Богдана Г аврилишина, 

24 

тел. 4814407 

E-mail: 

fit@univ.net.ua 

Web: 

www.fit.univ.kiev.ua 

12 

Інформаційні 

технології 

Information 

technologies 

125 Кібербезпека денна 2 роки 77300 

Фізичний факультет 

проспект академіка 

Глушкова, 4, тел. 526-14-78 

E-mail: decanat209@2mail.com 

Web: 

www.nhvs.univ.kiev.ua 

10 
Природничі науки 

Natural sciences 
104 

Фізика та астрономія 
Physics and Astronomy 

денна 2 роки 77300 

Факультет радіофізики, 

електроніки та комп’ютерних 

систем 

проспект академіка 

Глушкова, 4-г, тел. 526-05-73 

E-mail: 

china@univ.kiev.ua 

Web: 

www.rex.knu.ua 

 

Факультет не планує 

проводити прийом до 

докторантури в 2020 

році 

     

 

mailto:decanat_@univ.kiev.ua
http://www.fit.univ.kiev.ua/
mailto:decanat209@gmail.com
http://www.phys.univ.kiev.ua/
mailto:chipa@univ.kiev.ua
http://rex.knu.ua/


 

 

 

Адреса 

факультету / інституту телефон 

Г алузь знань Спеціальність 
Форма 

навчання 

Нормативний 

термін 

навчання 

Вартість навчання 

(за один рік) 

Шифр Назва Код Назва    

Інститут високих технологій 

проспект академіка 

Глушкова, 4-г, тел. 526-05-73 

E-mail: 

iht@univ.net.ua 

Web: 

iht.univ.kiev.ua 

 

Інститут не планує 

проводити прийом до 

докторантури в 2020 

році 

     

Хімічний факультет 

вул. Володимирська, 62-а, тел. 

239-32-09 

E-mail: 

dekanat (at) chem.knu.ua 

Web: 
www.chem.univ.kiev.ua 

 

Факультет не планує 

проводити прийом до 

докторантури в 2020 

році 

     

ННЦ “Інститут біології та 

медицини” 

проспект академіка 

Глушкова, 2, тел. 526-54-34 

E-mail: 

decanat bf@univ.kiev.ua 

Web: 
biology.univ.kiev.ua 

09 
Біологія 
Biology 

091 
Біологія 
Biology 

денна 2 роки 77300 

 

mailto:iht@univ.net.ua
http://iht.univ.kiev.ua/
http://www.chem.univ.kiev.ua/
mailto:decanat_bf@univ.kiev.ua
http://biology.univ.kiev.ua/


 

 

 

Адреса 

факультету / інституту телефон 

Г алузь знань Спеціальність 
Форма 

навчання 

Нормативний 

термін 

навчання 

Вартість навчання 

(за один рік) 

Шифр Назва Код Назва    

ННІ «Інститут геології» 

вул. Васильківська, 90, тел. 521-

33-38 

E-mail: 

geol decanat@univ.kiev.ua 

Web: 
www .seol .univ .kiev .ua 

 

Інститут не планує 

проводити прийом до 

докторантури в 2020 

році 

     

Історичний факультет 

вул. Володимирська, 60, тел. 

234-09-71, 239-32-74 E-mail: 

historv dnt.head@univ.net.ua 

Web: 

www.historv.univ.kiev.ua 

03 
Гуманітарні науки 

Humanities 
032 

Історія та археологія 
History and Archeology 

денна 2 роки 77300 

Економічний факультет 

вул. Васильківська, 90-а, тел. 

259-71-82 

E-mail: 

decanat econom@univ.kiev.ua 
Web: www.econom.univ.kiev.ua 

 

Факультет не планує 

проводити прийом до 

докторантури в 2020 

році 

     

Філософський факультет 

вул. Володимирська, 60, тел. 

239-31-92 

E-mail: dean nhd@univ.kiev.ua 

Web: 
www.nhilosonhv .univ .kiev.ua 

28 

Управління та 

адміністрування 

Management and 

administration 

281 

Публічне управління та 

адміністрування 

Public Administration 

денна 2 роки 77300 

 

mailto:geol_decanat@univ.kiev.ua
http://www.geol.univ.kiev.ua/
mailto:history_dpt.head@univ.net.ua
http://www.history.univ.kiev.ua/
mailto:decanat_econom@univ.kiev.ua
http://www.econom.univ.kiev.ua/
mailto:dean_phd@univ.kiev.ua
http://www.philosophy.univ.kiev.ua/


 

 
 

Адреса 

факультету / інституту телефон 

Г алузь знань Спеціальність 
Форма 

навчання 

Нормативний 

термін 

навчання 

Вартість навчання 

(за один рік) 

Шифр Назва Код Назва    

Інститут філології 

бул. Тараса Шевченка, 14, тел. 

239-34-89 

E-mail: 

Dhilolo2v.knu@ukr.net 

Web: 

www.philolo2v.knu.ua 

03 
Гуманітарні науки 

Humanities 
035 

Філологія 
Philologv 

денна 2 роки 77300 

Інститут журналістики 

вул. Юрія Іллєнка, 36/1, тел. 483-

13-55 

E-mail: 

і ourn@univ .kiev .ua 

Web: " 

www .і ourn.univ .kiev .ua 

06 
Журналістика 
Journalism 

061 
Журналістика 
Journalism 

денна 2 роки 77300 

Географічний факультет 

проспект академіка 

Глушкова, 2-а, тел. 521-33-61 

E-mail: 

2eographv@univ.kiev.ua 

Web: 
www.geo.univ.kiev.ua 

 

Факультет не планує 

проводити прийом до 

докторантури в 2020 

році 

     

Факультет психології 

проспект академіка 

Глушкова, 2-а, тел. 521-33-49 

E-mail: 

psv-univ@ukr.net 

Web: www.psv.univ.kiev.ua 

05 

Соціальні та 

поведінкові науки 

Social and behavioral 

studies 

053 
Психологія 
Psvchologv 

денна 2 роки 77300 

 

mailto:philology.knu@ukr.net
http://www.philology.knu.ua/
mailto:journ@univ.kiev.ua
http://www.journ.univ.kiev.ua/
mailto:geography@univ.kiev.ua
http://www.geo.univ.kiev.ua/
mailto:psy-univ@ukr.net
http://www.psy.univ.kiev.ua/


 

 
 

Адреса 

факультету / інституту телефон 

Г алузь знань Спеціальність 
Форма 

навчання 

Нормативний 

термін 

навчання 

Вартість навчання 

(за один рік) 

Шифр Назва Код Назва    

Факультет соціології 

проспект академіка Глушкова,4- 

д, тел. 259-04-35 

E-mail: office@soc.univ.kiev.ua 

Web: www.soc.univ.kiev.ua 

 

Факультет не планує 

проводити прийом до 

докторантури в 2020 

році 

     

Юридичний факультет 

вул. Володимирська, 60, тел. 

239-34-94 

E-mail: 

femida knu@ukr.net 

Web: 
law.univ.kiev.ua 

08 
Право 
Law 

081 
Право 
Law 

денна 2 роки 77300 

Інститут міжнародних відносин 

вул. Юрія Іллєнка, 36/1, тел. 481-

45-72 

E-mail: 

office@iir.kiev.ua 

Web: www.iir.edu.ua 

29 

Міжнародні 

відносини 

International 

relation 

Інститут проводитиме 

прийом до 

докторантури в 2020 

році лише на умовах 

контракту 

291 

Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та 

регіональні студії International 

Relations, 

Public Communication and 

Regional Studies, Specialization 

International Relations 

денна 2 роки 77300 

292 

Міжнародні економічні 

відносини 

International Economic Relations 

денна 2 роки 77300 

293 
Міжнародне право International 

Law 
денна 2 роки 77300 

 

mailto:office@soc.univ.kiev.ua
http://www.soc.univ.kiev.ua/
mailto:femida_knu@ukr.net
http://law.univ.kiev.ua/
mailto:office@iir.kiev.ua
http://www.iir.edu.ua/

