ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
до докторантури ДЗ «Луганський національний університет імені
Тараса Шевченка» для здобуття наукового ступеня доктора наук
в 2017 році
1.

Вимоги до рівня освіти вступників

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 у 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.
Нормативний строк підготовки доктора наук у докторантурі – два роки.
Підготовка в докторантурі університету здійснюється за рахунок:
- коштів Державного бюджету України - за державним замовленням;
- коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту) – понад
державне замовлення.
Підготовка іноземних громадян та осіб без громадянства здійснюється
на підставі:
- міжнародних договорів України та/або міжнародних програм обміну
чи мобільності;
- на підставі договорів, укладених між університетом та вищими
навчальними закладами (науковими установами) інших країн, щодо обміну
вченими чи академічної мобільності;
- за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту).
Перелік галузей знань та спеціальностей, за якими оголошується прийом
на навчання, нормативні терміни навчання для здобуття наукового ступеня
доктора наук подано у Додатку 5.2.
Докторанти отримують стипендію у разі зарахування за державним
замовленням у відповідності з чинним законодавством України;
Іногородні докторанти на підставі довідки з постійного місця реєстрації
забезпечуються гуртожитком.

2. Строки прийому заяв і документів, вступних випробувань,
конкурсного відбору та зарахування на навчання
Порядок роботи Приймальної комісії: щодня, крім суботи та неділі, з
8.00 до 17.00. Заяви про прийом до докторантури з усіма документами
приймаються з 21 серпня по 28 серпня 2017 року за адресою: 92703
Луганська обл., м. Старобільськ, пл. Гоголя, 1, ауд. 9а; тел.: 097-783-8344,
095-220-3824, 050-985-2660.
Прийом заяв і документів, зарахування на навчання у докторантури
проводяться в такі строки
Етапи вступної кампанії
Початок прийому заяв і
21 cерпня 2017 року
документів
Закінчення прийому заяв і
28 серпня 2017 року
документів
Терміни зарахування
до 15 вересня 2017 року
вступників за кошти державного
бюджету
Терміни зарахування
до 15 вересня 2017 року
вступників за кошти фізичних та
юридичних осіб, за рахунок
цільових державних кредитів
Початок навчання в
з1 жовтня 2017 року
докторантурі
3. 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;
- список опублікованих наукових праць і винаходів (за встановленим
зразком з визначенням фахових видань за спеціальністю передбачуваної
дисертації);
- медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086/у;
- 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);
- розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора
наук;
- письмова 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, старшого дослідника (старшого наукового співробітника)
подаються вступниками особисто.
Трудова книжка із записом про звільнення з останнього місця роботи у
зв’язку зі вступом до докторантури та довідка з останнього місця роботи про
середньомісячну заробітну плату (за підписом головного бухгалтера та
керівника установи) для нарахування стипендії подаються докторантом
особисто в десятиденний термін після зарахування до докторантури.
Вчена рада університету розглядає висновки кафедри або лабораторії
та заключення вченої ради факультету/інституту і приймає рішення про
зарахування (або відмовляє у зарахуванні) кожного вступника до
докторантури.
Додаток 5.2
Перелік галузей знань та спеціальностей, за якими оголошується
прийом на навчання в докторантурі для здобуття наукового ступеня
доктора наук
№
1.
2.
3.
4.
5.

Шифр та назва галузі
науки
01 Освіта
01 Освіта
03 Гуманітарні науки
07 Управління та
адміністрування
23 Соціальна робота

Код та назва спеціальності
01 Освітні педагогічні науки
015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)
032 Історія та археологія
073 Менеджмент
231 Соціальна робота

