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Правила прийому до докторантури в Інституті геофізики ім. С. І. 

Субботіна НАН України  у 2017році. 

 

1.    До докторантури для здобуття наукового ступеня доктора наук 

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 науко метричних 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. 

2.    Підготовка в докторантурі здійснюється за рахунок: 

• коштів Державного бюджету України –за державним замовленням; 

• коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту) – понад 

державне замовлення. 

Термін навчання в докторантурі не перевищує 2-х років. 

3. Перелік документів, необхідних для вступу до докторантури, включає: 

1)    Заяву на ім`я директора Інституту в паперовій формі; 

2)    Розгорнуту пропозицію, в якій міститься план дослідницької 

роботи та/або інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для 

підготовки результатів проведених досліджень до захисту; 

3)    Письмову характеристику наукової діяльності вступника, 

складену доктором наук, який є штатним науковим працівником 

Інституту, із згодою бути науковим консультантом в разі його 

вступу до докторантури; 

4)    Копію диплома доктора філософії або кандидата наук; 

5)    Список опублікованих наукових праць і винаходів; 

6)    Анкета наукового працівника; 

7)    Автобіографія; 

8)    4 фотокартки 3*4; 

9)    Копія паспорта та ідентифікаційного коду; 

10) Копія трудової книжки, завірена у відділі кадрів за місцем 

роботи. 



      Всі документи оформляються українською мовою і подаються у файловій 

папці. 

     Особа, яка подає до вступу до докторантури диплом, що виданий 

іноземним вищим навчальним закладом, допускається до вступу нарівні з 

іншими вступниками. У разі позитивного рішення вченої ради Інституту 

щодо зарахування такого вступника в докторантуру вчена рада одночасно 

приймає рішення про визнання його диплома. У разі відмови вчена рада 

надає вступнику обґрунтоване пояснення причин такої відмови. 

4.    Перелік спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання 

у 2017році: 

- 103 Науки про Землю. 

 

5.    Протягом місяця з дня надходження документів від усіх вступників 

відповідний науковий відділ Інституту заслуховує їх наукові доповіді і 

шляхом голосування визначає можливість зарахування кожного 

вступника до докторантури та подає висновки на розгляд вченої ради 

Інституту. 

6.    Вчена рада Інституту в місячний строк розглядає висновки наукового 

відділу Інституту 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 працівників Інституту із ступенем 

доктора наук з відповідної спеціальності. Рішення вченої ради 

затверджується і оформляється наказом керівника Інституту. 

7.    Заяви про прийом до докторантури з усіма зазначеними вище 

документами приймаються до 01 липня 2017року, кожний день з 10 до 

16 години за адресою: м. Київ, проспект Академіка Палладіна, 32. 

Кабінет № 240. Телефон для довідок (044) 424-31-05. 

8.    Зарахування до докторантури з 01 вересня 2017року. 

 

 

Контактна інформація 

Адреса: Україна, м. Київ 03680, проспект Академіка Палладіна 32. 

Кабінет № 240. 

Телефон: (044) 424-31-05. 

 


