Додаток 11
до Правил прийому на навчання до
Миколаївського національного
університету
імені В.О. Сухомлинського в 2018 році
Правила прийому до докторантури
Миколаївського національного університеті імені
В. О. Сухомлинського в 2018 році
І. Загальні положення
1.1 Правила прийому розроблені відповідно до Закону України «Про
вищу освіту» від 01 липня 2014 року № 1556-VІІ (зі змінами та
доповненнями), Умов прийому на навчання дo вищих навчальних закладів
України в 2018 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки
України від 13 жовтня 2017 року № 1378, Постанови Кабінету Міністрів
України від 23 березня 2016 року № 261 «Про затвердження Порядку
підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора
наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)».
1.2 До докторантури Миколаївського національного університету імені
В. О. Сухомлинського приймаються громадяни України.
1.3 Прийом до докторантури проводиться на конкурсних умовах.
1.4 Прийом до докторантури здійснюється за рекомендацією вченої
ради університету.
1.5 Прийом до докторантури здійснюється за спеціальністю:
- 032 Історія та археологія
ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників
2.1 До докторантури приймаються особи, які мають науковий ступінь
доктора філософії (кандидата наук), наукові здобутки та опубліковані праці з
обраної наукової спеціальності і які в змозі на високому науковому рівні
проводити фундаментальні, пошукові і прикладні наукові дослідження
2.2 Підготовка в докторантурі університету здійснюється за рахунок:
- коштів державного бюджету України;
- коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту).
2.3 Перелік спеціальностей, за якими оголошується прийом до
докторантури:
- 032 Історія та археологія
2.4 Докторанти отримують державну стипендію в разі зарахування на
навчання за державним бюджетом у відповідності з чинним законодавством
України.

ІІІ. Порядок прийому заяв і документів для вступу до докторантури
МНУ імені В. О. Сухомлинського
3.1 Прийом заяв і документів проводяться в такі терміни:
Етапи вступної кампанії
Початок прийому заяв і документів
12 липня
2018 року
Закінчення прийому заяв і документів
26 липня
2018 року
Розгляд висновок засідання кафедр
27 липня – 06 серпня
2018 року
Терміни зарахування вступників за кошти
До 07 серпня
державного бюджету
2018 року
Терміни зарахування вступників за кошти
До 09 серпня
фізичних та юридичних осіб
2018 року
3.2 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;
- засвідчену копію диплома про закінчення вищого навчального закладу;
- 2 фотокартки 3x4;
- список опублікованих наукових праць і винаходів; відбитки опублікованих
статей/тез;
- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
- розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук;
- копія диплома про присудження наукового ступеня кандидата наук;
- письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену
доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим
працівником університету із згодою бути науковим консультантом у разі
його вступу до докторантури.
Паспорт, диплом про присудження наукового ступеня кандидата наук
подаються вступниками особисто.
3.3 Трудова книжка із записом про звільнення з останнього місця
роботи у зв’язку зі вступом до докторантури на денну форму навчання та
довідка про середньомісячну заробітну плату з останнього місця роботи (за
підписами керівника установи та головного бухгалтера) для нарахування
стипендії подаються докторантом особисто у п’ятиденний термін після
зарахування до докторантури.
Для вступу до докторантури вступник до 09 серпня подає розгорнуту
пропозицію, в якій міститься план дослідницької роботи та інформація про
обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених
досліджень до захисту на розгляд на розширеному засіданні кафедри
відповідного факультету. На розширеному засіданні кафедри заслуховують
наукову доповідь і шляхом голосування визначають можливість зарахування
вступника до докторантури та подають висновок на розгляд вченої ради

університету. Вчена рада університету до 10 вересня розглядає висновки
розширеного засідання кафедри щодо 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.
ІV. Зарахування до докторантури
4.1 Наказ про зарахування до докторантури видається ректором на
підставі рішення вченої ради університету.
4.2 Особи, які за рішенням вченої ради не можуть бути зараховані до
докторантури з підготовкою за рахунок державного замовлення та виявили
бажання бути зарахованими до докторантури на умовах повного
відшкодування вартості підготовки, подають на ім’я ректора відповідну
заяву.
Зарахування за рекомендацією вченої ради університету відбувається 12
вересня 2018 р.

