ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
до докторантури ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса
Шевченка» для здобуття наукового ступеня доктора наук
в 2018 році
Правила прийому розроблені відповідно до «Порядку підготовки
здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у
вищих навчальних закладах (наукових установах)», який затверджений
постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року №
261 та відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України
в 2018 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від
13 жовтня 2017 року № 1236 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції
України 14 листопада 2017 року за № 1397/31265
1. Загальні положення
До докторантури ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка» приймаються громадяни
України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на
території України на законних підставах. Іноземці та особи без
громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус
біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового
захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця і які
перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття
наукового ступеня доктора наук на рівні з громадянами України, крім
права на здобуття наукового ступеня за рахунок коштів Державного
бюджету України, місцевих бюджетів, якщо інше не встановлено
міжнародними договорами або загальнодержавними програмами.
Особливості організації прийому іноземних громадян визначаються також
іншими загальнодержавними
актами і документами та нормативними
документами, що є складовими діючої нормативної бази управління
якістю діяльності університету.
Вступ до докторантури здійснюється на конкурсній основі окремо за
кожною спеціальністю незалежно від джерел фінансування. У разі
відсутності за певною спеціальністю претендентів на вступ до
докторантури на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету,
такі місця за рішенням вченої ради університету додаються до обсягів
держзамовлення ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка» з іншої спеціальності в
межах галузі знань.
Нормативний строк підготовки доктора наук у докторантурі становить два
роки.

Для врегулювання відносин між докторантом та ДЗ «ЛНУ імені Тараса
Шевченка» укладається договір.
Прийом документів, оформлення особових справ вступників до
докторантури, а також виконання інших функцій пов’язаних з
прийомом до докторантури здійснює відділ аспірантури.
2. 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.
Протягом строку перебування в докторантурі докторант зобов’язаний
захистити у спеціалізованій вченій раді результати своїх наукових
досліджень.
3. Фінансування підготовки докторів наук
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).
Обсяги прийому до докторантури за державним
замовленням
затверджуються відповідно до чинного законодавства України і
доводяться до ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка» відповідним наказом
Міністерством освіти і науки України.
Особи, які раніше навчались в докторантурі за державним замовленням і не
захистились або були відраховані з неї достроково, мають право на
повторний вступ до докторантури за державним замовленням лише за
умови відшкодування коштів, витрачених на їх підготовку, у визначеному
Кабінетом Міністрів України порядку.

Перелік галузей знань та спеціальностей, за якими оголошується прийом на
навчання, нормативні терміни навчання для здобуття наукового ступеня
доктора наук подано у Додатку 5.1.
Докторанти отримують стипендію у разі зарахування за державним
замовленням у відповідності з чинним законодавством України;
4. 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 20 серпня по 27 серпня 2018 року за адресою: 92703 Луганська обл., м.
Старобільськ, пл. Гоголя, 1, ауд. 9а; тел.: 095-220-3824.
Прийом заяв і документів, зарахування на навчання у докторантурі
проводяться в такі строки
Етапи вступної кампанії
Початок прийому заяв і документів
20 cерпня 2018 року
Закінчення прийому заяв і
27 серпня 2018 року
документів
Терміни зарахування вступників за
до 15 вересня 2018 року
кошти державного бюджету
Терміни зарахування вступників за
до 15 вересня 2018 року
кошти фізичних та юридичних осіб
Початок навчання в докторантурі
з1 жовтня 2018 року
5. 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;
- копію диплома доктора філософії (кандидата наук);
- 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);
- копію паспорта (1, 2,11 стор.);
- довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;
- військовий квіток або посвідчення приписку.
Паспорт, диплом доктора філософії (кандидата наук), атестат 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
Додаток 5.1
Перелік галузей знань та спеціальностей, за якими оголошується
прийом на навчання в докторантурі для здобуття наукового ступеня
доктора наук
№
1.
2.
3.
4.

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

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

6. Прийом до докторантури ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка» за
цільовим направленням
Особи, які вступають до докторантури ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка» на
підготовку за державним замовленням на умовах цільового прийому
згідно з виділеними МОН України місцями, додають направлення, видане
керівниками вищих навчальних закладів, які замовляли такі місця у МОН
України.
Вступник у рік вступу має право скористатися цільовим направленням один
раз.
У разі відсутності вступників, які мають цільове направлення від інших
вищих навчальних закладів, що замовляли цільові місця у ДЗ «ЛНУ
імені Тараса Шевченка», доведені наказом МОН України обсяги
держзамовлення для інших навчальних закладів додаються до обсягів

держзамовлення ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка» з урахуванням галузі
знань.
7. Зарахування до докторантури ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка»
Зарахування до докторантури здійснюється за рекомендацією вченої ради
університету. Наказ про зарахування до докторантури видається
ректором на підставі рішення вченої ради університету.
Про зарахування до докторантури вступник повідомляється в п’ятиденний
термін з дня прийняття відповідного рішення.
Також в п’ятиденний термін з дня прийняття відповідного
рішення здійснюється повідомлення вступника про відмову в зарахуванні до
докторантури.
Офіційним повідомленням про надання або ненадання рекомендацій
щодо зарахування до докторантури вважається оприлюднення інформації про
відповідне рішення вченої ради університету на веб сайті ДЗ «ЛНУ імені
Тараса Шевченка».

