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1. До докторантури зараховуються 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, 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 наукової доповіді за сукупністю статей.
2. Підготовка в докторантурі здійснюється:
- за кошти державного бюджету України (за державним замовленням);
- за кошти юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту).
Підготовка іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають в
Україні, в докторантурі здійснюється:
- за кошти державного бюджету в межах квот, визначених Кабінетом
Міністрів України;
- за кошти юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту).
Усі особи, які здобувають вищу освіту у ЧНТУ, мають рівні права і
обов’язки.
Нормативний строк підготовки доктора наук у докторантурі – два роки.
Докторанти отримують стипендію у разі зарахування за державним
замовленням у відповідності з чинним законодавством України.
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,
перелік яких затверджується МОН, у спеціалізованій вченій раді.
3. Вступники до докторантури подають такі документи:
- заяву вступника в паперовій формі;
- особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в
якій вступник до докторантури працює;
- список опублікованих наукових праць і винаходів (з визначенням
фахових видань за спеціальністю передбачуваної дисертації);
- медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086/о;
- 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);
- розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук;
- письмову характеристика наукової діяльності вступника, складена
доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим

працівником університету, зі згодою бути науковим консультантом у разі
зарахування вступника до докторантури;
- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
- дві фотокартки (3х4).
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.
4. Для вступу до докторантури вступник не менше ніж за два місяці до
вступу подає кафедрі вищого навчального закладу розгорнуту пропозицію, в
якій міститься план дослідницької роботи та/або інформація про обсяг наукової
роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до
захисту. Протягом місяця з дня надходження документів від усіх вступників
заслуховуються їх наукові доповіді і шляхом голосування визначається
можливість зарахування кожного вступника до докторантури та подаються
висновки на розгляд вченої ради вищого навчального закладу
Вчена рада університету в місячний термін після подачі документів
розглядає висновки кафедри щодо кожного вступника і приймає рішення про
його зарахування до докторантури.
5. Заяви про прийом до докторантури з усіма зазначеними вище
документами приймаються:
з 01 серпня по 18 серпня 2017-2018 р. щодня, крім суботи і неділі, з 9.00 до
16.00, перерва з 13.00 до 14.00 за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка, 95, к. 242.
Телефон для довідок: 04622-34244.
Зарахування до докторантури з 01 вересня 2017 року.
з 01 вересня 2018 р.
01 серпня 2018 р.
Контактна інформація
Адреса: 14027, Україна, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95
Кабінети: 242
Телефон: +38 (04622) 34244
E-mail: chntu.aspirantura@gmail.com

