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ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО ДОКТОРАНТУРИ
ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ
на 2018-2019 навчальний рік
Правила прийому встановлені відповідно до Закону України «Про вищу
освіту», Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р.№ 261 «Про
затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора
філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установ)»,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.1993 року
№309 (із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ №960 від 14.06.2000р.,
№1124 від 27.08.2004р.); Положення про аспірантуру ЦНТУ та Положення про
приймальну комісію ЦНТУ.
Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук здійснюється:
- в докторантурі вищого навчального закладу;
- шляхом самостійної підготовки їх наукових досягнень до захисту.
Підготовка осіб в докторантурі здійснюється за рахунок коштів
державного бюджету (за державним замовленням);
- за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту).
Нормативний строк підготовки докторів наук у докторантурі 2 роки.
З метою завершення роботи над науковими дослідженнями та
оформлення їх результатів, для підготовки публікацій до захисту для
здобуття ступеня доктора наук особа має право вступити до докторантури
вищого навчального закладу.
Протягом строку перебування в докторантурі докторант зобов’язаний
захистити результати своїх наукових досягнень у вигляді дисертації або
опублікованої монографії, або наукової доповіді за сукупністю статей,
опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях.
До докторантури приймаються особи, які мають ступінь доктора
філософії, 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 науковій
доповіді за сукупністю статей.
Для вступу до докторантури вступних не менше ніж за 2 місяці до вступу
подає кафедрі, відділу, лабораторії чи іншому структурному підрозділу вищого
навчального закладу розгорнуту пропозицію, в якій міститься план
дослідницької роботи або інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для
підготовки результатів проведених досліджень до захисту.
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Протягом місяця з дня надходження документів від усіх вступників
відповідний структурний підрозділ заслуховує їх наукові доповіді і шляхом
голосування визначає можливість зарахування кожного вступника до
докторантури та подає висновки на розгляд вченої ради вищого навчального
закладу.
Вчена рада вищого навчального закладу в місячний строк розглядає
висновки кафедри, відділу, лабораторії 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
вищого навчального закладу із ступенем доктора наук відповідної
спеціальності.
Рішення вченої ради затверджується і оформляється наказом керівника
вищого навчального закладу.
Прийом до докторантури у 2018-2019 навчальному році здійснюється за
спеціальністю 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології.
Вступники до докторантури подають такі документи:
1. Заява на ім’я ректора із зазначенням спеціальності, теми дисертації та
наукового консультанта.
2. Особова анкета.
3. Автобіографія.
4. Розгорнутий план дисертації.
5. Копія диплома кандидата наук або доктора філософії.
6. Копія атестата доцента.
7. Копія диплома про вищу освіту.
8. Копія додатку до диплому.
9. Витяг з протоколу засідання кафедри з рекомендацією для вступу до
докторантури.
10. Список наукових праць.
11. Медична довідка (форма 086 У).
12. Рекомендація наукового консультанта для вступу до докторантури.
13. Копія паспорта.
14. Копія трудової книжки завіреної за останнім місцем роботи.
Документи для вступу до докторантури подаються з 01 серпня по 20
серпня поточного року.
Зарахування до докторантури здійснюється з 13 вересня поточного року.

Проректор з наукової роботи

О.М. Левченко

