
 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

імені В.Н. КАРАЗІНА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

___________________ м. Харків    №___________________ 

 

Про підготовку до вступної 

кампанії в аспірантуру  

в 2021 році. 

 

У зв’язку з підготовкою до вступної кампанії в аспірантуру в 2021 році  

 

З О Б О В’ Я З У Ю: 

1. Деканів факультетів, директорів ННІ довести до відома вступників на 

третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти:  

1.1 прийом документів до вступу до аспірантури буде проводитись з 

14 липня 2021 року по 30 липня 2021 року; 

1.2 проведення вступних іспитів до аспірантури з 27 серпня 2021 року 

по 10 вересня 2021 року. 

2. Провідного фахівця відділу аспірантури і докторантури 

Коньшиній А. В. до 15 серпня 2021 року скласти розклад вступних 

іспитів до аспірантури. 

Деканів факультетів, директорів ННІ до 12 серпня 2021 року надати до 

відділу аспірантури і докторантури (postgraduate@karazin.ua / кімн.3-70 

/ тел. 707 55 68) розклади проведення вступних іспитів на факультетах. 

3. Деканів факультетів, директорів ННІ взяти до відома, що відповідно до 

п. 24 Постанови КМУ від 23.03.2016 р. № 261 (зі змінами) 

3.1 науковий керівник, який є доктором наук, може здійснювати 

одночасне наукове керівництво (консультування), як правило, не 

більше п’яти здобувачів наукових ступенів, включаючи тих, що 

здобувають науковий ступінь доктора наук;  

3.2 науковий керівник, який має ступінь доктора філософії, може 

здійснювати одночасне наукове керівництво роботою над 

дисертаціями, як правило, не більше трьох здобувачів наукового 

ступеня доктора філософії. 

4. Деканів факультетів, директорів ННІ довести до відома вступників, 

здобувачів та їх наукових керівників, що відповідно до п. 14 Постанови 
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КМУ від 23.03.2016 р. № 261 (зі змінами) та Постанови КМУ від 

21.10.2020 р. № 979 здобувач із поважних причин (за станом здоров’я, 

за сімейними обставинами) за власною заявою має право на 

проведення попередньої експертизи дисертації, надання висновку про 

наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів 

дисертації та проведення захисту дисертації в раді протягом шести 

місяців після відрахування з аспірантури. 

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на завідувача відділу 

аспірантури і докторантури  Валентину ПАНЧЕНКО. 

 

 

Проректор з наукової роботи 

 

Віктор КАТРИЧ 

 

 

Проєкт вносить: 

завідувач відділу аспірантури і 

докторантури 

 

                         Валентина ПАНЧЕНКО 

 

ПОГОДЖЕНО: 

Проректор з науково-педагогічної 

роботи 

 

          Антон ПАНТЕЛЕЙМОНОВ 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії 

Ольга АНОЩЕНКО 
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