
 
ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО ДОКТОРАНТУРИ 

ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ  

на 2021-2022 навчальний рік 

Правила прийому розроблено  відповідно до «Про затвердження Порядку 

підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора 

наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)» затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 року №261 

,«Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів» 

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.); Умов прийому на навчання для 

здобуття вищої освіти в 2021 році, які затверджені наказом Міністерства освіти 

і науки України від 15 жовтня 2020 року №1274, зареєстровані в Міністерстві 

юстиції України реєстраційний номер № 1225/35508 від 09.12.2020 року. 

Положення про аспірантуру ЦНТУ та Положення про приймальну комісію 

ЦНТУ. 
 До докторантури приймаються особи, які мають науковий ступінь 

доктора філософії, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної наукової 

спеціальності і які в змозі на високому науковому рівні проводити пошукові, 

фундаментальні і прикладні наукові дослідження. 

 Прийом до докторантури на 2021-2022 навчальний рік проводиться за 

трьома науковими спеціальностями:  

057 «Економіка» 

133 «Галузеве машинобудування» 

151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» 

 Підготовка докторантів університету здійснюється за рахунок: 

- коштів Державного бюджету України - за державним замовленням 

(виключно денна форма навчання); 

- коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту) - понад 

державне замовлення (денна форма навчання). 

Претенденти для вступу до докторантури подають до відділу 

аспірантури та докторантури університету наступні документи: 

- заяву на ім'я ректора університету; 

- особовий листок з обліку кадрів; 

- список опублікованих наукових праць і винаходів; 



- автобіографію; 

- висновки кафедри, щодо доцільності вступу до докторантури (витяг з 

протоколу); 

- копію диплому з додатками про закінчення ЗВО; 

- копію диплому про присудження наукового ступеня доктора 

філософії (у разі здобуття відповідної освіти за кордоном - копія 

нострифікованого диплому); 

- копію атестату про присвоєння вченого звання доцента або старшого 

наукового співробітника; 

- розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора 

- копію паспорта; 

- копію ідентифікаційного коду; 

- медичну довідку про стан здоров’я за формою №086-О; 

- копію трудової книжки, завірену за останнім місцем роботи. 

Документи для вступу приймаються відділом аспірантури та 

докторантури університету з 10 серпня  по 24 серпня 2021 року. 
Паспорт, диплом про присудження наукового ступеня доктора філософії та 

атестату доцента (старшого наукового співробітника) подаються претендентом 

особисто. 

Кафедра в місячний термін з часу отримання документів заслуховує 

наукову доповідь претендента для вступу до докторантури, розглядає 

розгорнутий план роботи над дисертацією і шляхом таємного або відкритого 

голосування визначає можливість зарахування кожної особи для перебування 

у докторантурі. 

Вчена рада університету в місячний термін розглядає висновки кафедри, 

щодо кожного претендента та приймає рішення про його зарахування до 

докторантури. 

Рішення вченої ради затверджується і оформлюється наказом ректора 

університету. 

Для надання допомоги докторанту в написанні дисертації за місцем його 

підготовки наказом ректора університету призначається науковий консультант 

з числа висококваліфікованих науково-педагогічних і наукових кадрів (докторів 

наук), який несе особисту відповідальність за якісне і своєчасне виконання 

докторантом дисертації.  

На здійснення наукового консультування відводиться щороку 50 

академічних годин на одного докторанта. 

Двічі на рік докторанти подають до вченої ради університету, після 

попереднього обговорення на кафедрі, звіт про виконання індивідуального 

плану роботи, за результатами якого проводиться їх атестація і приймається 

рішення про подальше перебування в докторантурі. Результати атестації 

затверджуються ректором університету. 

Термін перебування в докторантурі становить не більше трьох років, 

протягом яких докторант зобов’язаний подати до спеціалізованої вченої ради 

вищого навчального закладу (наукової установи) результатів своїх наукових 

досліджень для їх подальшого публічного захисту. 

Відповідальний секретар  

приймальної комісії 
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