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1.

IlopH~OK

3

MeTOIO

Ta YMOBH BCTyny ~o ~OKTOpauTypu
3aBeprneHH51

po60TH

Han

HayKOBHMH

nocmn)l(eHH51MH

Ta

ocpopMrreHH51 'ix pe3ynhTaTiB Ta/a6o nrr51 ninroTOBKH ny6niKaui.H no 3aXHcTy nrr51
3no6yTT51 CTyneH51 noKTOpa HayK oco6a Mae npaBO BCTYTIHTH no noKTopaHTYPH
<l>TIHT iM. E. I. BepKiHa HAH YKpa'iHH.
I1pHHOM no noKTOpaHTypH 3niif CHIO(ThC51 3 ypaxyBaHH51M HayKOBHX, HayKOBOTeXHiqHHX noc51rHeHh 3a o6paHOIO cneuianhHiCTIO BinnoBinHo no BCTaHOBJieHHX
BHMOr
y rany3i 3HaHh 10 «I1pHponHHqi HayKH»:
3i cneuianhHOCTi 104 <«l>iluKa Ta acTpOHOMiH»
Ta
y rany3i 3HaHh 11 «MaTeMaTHKa i CTaTHCTHKa»:
3i cneuianhHOCTi 111 «MaTeMaTHKa»
Ha6op n o noKTopaHTYPH Bin6yBaeThC51 B o6c513i 3aTBepn)l(eHor o rrnaHy
npHHOMY HAH YKpa'iHH.
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2. Вимоги до рівня освіти вступників
До докторантури приймаються особи, які мають ступінь доктора
філософії /або 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.
Підготовка в докторантурі завершується захистом наукових досягнень
докторанта у спеціалізованій вченій раді. Здобувачі мають право на вибір
спеціалізованої вченої ради.

3. Перелік
докторантури

документів,

необхідних

для

вступу

до

Для вступу до докторантури вступник не менше ніж за два місяці до
вступу подає відповідному відділу 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
відповідний структурний підрозділ ФТІНТ ім. Б. I. Вєркiна НАН України та
Наукова рада ФТІНТ ім. Б. I. Вєркiна НАН України з відповідної проблеми
заслуховує наукові доповіді вступника і шляхом голосування визначають
можливість зарахування кожного вступника до докторантури та подають
висновки на розгляд Вченої ради ФТІНТ ім. Б. I. Вєркiна НАН України.
Вчена рада ФТІНТ ім. Б. I. Вєркiна НАН України може відмовити особі в
допуску до розгляду заяв про вступ до докторантури у зв’язку з неподанням в
установлений строк документів, визначених правилами прийому.
Особи, які бажають вступити до докторантури подають наступні
документи:
1. Заяву на ім’я директора інституту;
2. Особовий листок з обліку кадрів /або Анкету науковця/, що засвідчені
відділом кадрів за місцем роботи або навчання;
3. Копію диплома про освіту магістра (спеціаліста);
4. Письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену
доктором наук, який є штатним науковим працівником ФТІНТ
ім. Б. I. Вєркiна НАН України, із згодою бути науковим консультантом в
разі його вступу до докторантури;
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5. Розгорнута пропозиція, в якій міститься план дослідницької роботи
та/або інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки
результатів проведених досліджень до захисту;
6. Копію диплома доктора філософії або кандидата наук;
7. 4 фотокартки 4 x 6 см;
8. Список опублікованих наукових праць і винаходів; відбитки
опублікованих статей/тез;
9. Копію паспорту;
10.Копію довідки з податкової інспекції про надання ідентифікаційного
коду;
11.Копію трудової книжки.
Паспорт, диплом про вищу освіту, диплом доктора філософії /або
кандидата наук/ та військовий квиток подаються вступниками особисто.

4. Терміни прийому заяв і документів:

Документи для
аспірантури

вступу

до

докторантури

приймаються

завідувачем

з 10.05.2017 р. по 01.07.2017 р.
за адресою: просп. Науки 47, ФТІНТ ім. Б.І. Вєркіна НАН України,
т. 341-09-04
з 9.00 до 16.00 /перерва з 13.00 до 13.45/

5. Зарахування до докторантури
Вчена рада ФТІНТ ім. Б. I. Вєркiна НАН України в місячний строк
розглядає висновки відділу та Наукової ради з відповідної проблеми щодо
кожного вступника і приймає рішення про його зарахування до докторантури
та відповідно до наданої характеристики наукової діяльності вступника
призначає докторанту наукового консультанта з числа штатних наукових
працівників установи із ступенем доктора наук з відповідної спеціальності.
Рішення Вченої ради ФТІНТ ім. Б. I. Вєркiна НАН України затверджується і
оформляється наказом директора.
Нормативний строк підготовки доктора наук у докторантурі складає два
роки.

7. Термін зарахування вступників за державним замовленням
до 01.09.2017 р.
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