Додаток 12 до Правил прийому на навчання до
Національного університету «Острозька академія» в 2020 році
Правила прийому
до докторантури для здобуття ступеня доктора наук
у Національному університеті «Острозька академія» в 2020 році
І. Вимоги до рівня освіти вступників
Для здобуття ступеня доктора наук до докторантури приймаються на
конкурсній основі особи, які мають науковий ступінь доктора філософії
(кандидата наук), опубліковані праці з обраної спеціальності як у вітчизняних
фахових виданнях, так і в закордонних журналах та наукові здобутки, що
потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації.
Перелік галузей знань та спеціальностей, за якими оголошується прийом
до докторантури, і нормативні терміни навчання:
Шифр

Галузь знань

Код

Назва спеціальності

03
03
05

Гуманітарні науки
Гуманітарні науки
Соціальні
та
поведінкові науки

031
032
053

Релігієзнавство
Історія та археологія
Психологія

Форма
здобуття
освіти
денна
денна
денна

Нормативний
термін
навчання
2 роки
2 роки
2 роки

Підготовка в докторантурі університету здійснюється за рахунок:
- державного замовлення;
- коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту) – понад
державне замовлення.
Докторанти отримують стипендію у разі зарахування за державним
замовленням у відповідності з чинним законодавством України;
Нормативний строк підготовки доктора наук у докторантурі – 2 роки.
ІІ. Строки прийому заяв і документів, конкурсного відбору та
зарахування до докторантури
Прийом заяв і документів, конкурсний відбір та зарахування до
докторантури проводяться в такі строки:
Початок прийому заяв і документів
Закінчення прийому заяв і документів
Терміни зарахування вступників за державним
замовленням
Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та
юридичних осіб
Початок перебування в докторантурі

03 серпня 2020 року
31 серпня 2020 року
не пізніше 30 вересня 2020 року
не пізніше 30 вересня 2020 року
01 жовтня 2020 року
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ІІІ. Порядок прийому заяв і документів
1.
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);
- 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 ступеня доктора наук;
- письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену
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 присудження наукового ступеня доктора філософії
(кандидата наук), атестат про присвоєння вченого звання доцента (професора),
старшого дослідника (старшого наукового співробітника) подаються
вступниками особисто.
2. Вчена рада університету в місячний термін після подачі документів
розглядає висновки кафедри, лабораторії та заключення вченої ради
факультету/інституту і приймає рішення про зарахування (або відмовляє у
зарахуванні) кожного вступника до докторантури.
3. Конкурс серед вступників до докторантури на факультетах / в
інститутах проводиться за спеціальностями.
4. Особа, яка раніше навчалася в докторантурі за державним замовленням
і не захистилася або була відрахована з неї завчасно, не має право на повторний
вступ до докторантури за державним замовленням, а лише за рахунок коштів
юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту).
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