ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО ДОКТОРАНТУРИ
Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
для здобуття ступеня доктора наук у 2017 році
І. Загальні положення
1. Прийом до докторантури університету здійснюється за такими галузями та спеціальностями:
Галузь знань
Спеціальність
03 Гуманітарні науки
032 Історія та археологія
2. Нормативний строк підготовки доктора наук у докторантурі складає два роки.
3. Фінансування підготовки здобувачів ступеня доктора наук в університеті здійснюється:
 за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів (державне замовлення);
 за кошти фізичних та юридичних осіб (на умовах контракту, зокрема за кошти грантів, які отримав університет на
проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук).
4. Прийом осіб для здобуття ступеня доктора наук здійснюється на конкурсній основі незалежно від джерел
фінансування навчання.
5. Особа, яка раніше навчалася в докторантурі за державним замовленням і не захистилася 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, у визначеному Кабінетом Міністрів України Порядку відшкодування коштів державного
або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затведженому постановою Кабінету Міністрів
України від 26 серпня 2015 року № 658.
ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників
Для здобуття наукового ступеня доктора наук до докторантури зараховуються на конкурсній основі особи, які мають
науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук), наукові здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності
(зокрема публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах) і які мають наукові
результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю
статей.
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ІІІ. Строки прийому заяв і документів, конкурсного відбору та зарахування до докторантури
1 . Початок прийому заяв і документів – 21 серпня 201 7 року.
2. Закінчення прийому заяв і документів – 28 серпня 2017 року о 17 годині.
3. Зарахування вступників за державним замовленням – не пізніше 15 вересня 2017 року.
4. Зарахування вступників за кошти юридичних та фізичних осіб – не пізніше 30 вересня 2017 року.
5. Початок навчання для здобуття ступеня доктора наук – 01 жовтня 2017 року.
ІV. Порядок прийому заяв і документів
Вступники до докторантури подають такі документи:
 заяву на ім’я ректора університету;
 особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до докторантури працює;
 фотокартку розміром 3х4 см;
 автобіографію;
 засвідчену копію диплома про закінчення вищого навчального закладу;
 засвідчену копію диплома про присудження наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук);
 засвідчену копію атестата про присвоєння вченого звання доцента (професора, старшого дослідника, старшого
наукового співробітника) (за наявності);
 копію документа, що посвідчує особу;
 копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
 копію трудової книжки, засвідчену печаткою тієї установи, в якій вступник до докторантури працює;
 список опублікованих наукових праць і винаходів (за встановленим зразком з визначенням фахових видань за
спеціальністю передбачуваної дисертації);
 розгорнутий план дисертації на здобуття ступеня доктора наук;
 письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є штатним науковопедагогічним або науковим працівником університету, зі згодою бути науковим консультантом у разі зарахування
вступника до докторантури.
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Для вступу до докторантури вступник не менше ніж за два місяці до вступу подає відповідній кафедрі університету
розгорнуту пропозицію, в якій міститься план дослідницької роботи та/або інформація про обсяг наукової роботи, необхідної
для підготовки результатів проведених досліджень до захисту.
Паспорт, диплом про вищу освіту, диплом про присудження наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук),
атестат про присвоєння вченого звання доцента (професора), старшого дослідника (старшого наукового співробітника)
подаються вступниками особисто.
Особа, яка подає для вступу до докторантури диплом, що виданий іноземним вищим навчальним закладом,
допускається до вступу нарівні з іншими вступниками. У разі позитивного рішення вченої ради університету щодо
зарахування такого вступника до докторантури вчена рада університету одночасно приймає рішення про визнання його
диплома. У разі відмови вчена рада університету надає вступнику обґрунтоване пояснення причин такої відмови.
VIII. Наказ про зарахування
1. Упродовж місяця з дня надходження документів від усіх вступників кафедра заслуховує їх наукові доповіді і шляхом
голосування визначає можливість зарахування кожного вступника до докторантури та подає висновки на розгляд вченої ради
університету.
2. Вчена рада університету в місячний строк розглядає висновки кафедри 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 працівників університету із ступенем доктора
наук з відповідної спеціальності. Рішення вченої ради затверджується і оформляється наказом ректора університету.
3. Про зарахування до докторантури або про відмову в зарахуванні до докторантури вступнику повідомляється в
п'ятиденний термін із дня прийняття вченою радою університету відповідного рішення.

