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1. Загальні положення
1.1. Правила прийому розроблено відповідно до Закону України
від 01.07.2014 № 1556-VII «Про вищу освіту», Постанови Кабінету Міністрів
України від 23.03.2016 № 261 «Про затвердження Положення про підготовку
здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах
вищої освіти (наукових установах)», «Умов прийому на навчання для здобуття
вищої освіти у 2022 році», затверджених наказом Міністерства освіти і науки
України від 13.10.2021 № 1098.
1. 2. Вступ до докторантури здійснюється на конкурсній основі.
1.3. Правила прийому до докторантури Інституту діють з 01 червня
2022 року до 31 грудня 2022 року.
1.4. Підготовка здобувачів ступеня доктора наук в докторантурі
здійснюється за очною (денною) формою навчання за такими спеціальностями:
141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»;
152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка».
1.5. Нормативний строк підготовки доктора наук у докторантурі
становить два роки.
1.6. До докторантури Інституту приймаються особи, які мають ступінь
доктора філософії (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.
1.7. Підготовка в докторантурі завершується наданням висновку про
наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації.
2. Фінансування підготовки фахівців
2.1. Підготовка осіб у докторантурі здійснюється за рахунок видатків
державного бюджету (за державним замовленням).
2.2. На термін перебування у докторантурі між докторантом та
Інститутом укладається договір (контракт).
2.3. Особа, яка раніше навчалася в докторантурі за державним
замовленням і не захистила в установлений строк свої наукові досягнення у
вигляді дисертації, або опублікованої монографії, або наукової доповіді за
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сукупністю опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових
виданнях, перелік яких затверджується МОН України, статей, у
спеціалізованій вченій раді, або була відрахована з неї достроково, має право
на повторний вступ до докторантури за державним замовленням лише за
умови відшкодування коштів, витрачених на її підготовку, у визначеному
порядку.
3. Порядок вступу до докторантури
3.1 Для вступу до докторантури вступник не менше ніж за два місяці до
вступу подає на розгляд наукового семінару відповідного наукового відділу
Інституту 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 вступника науковий семінар відділу заслуховує
його наукову доповідь, шляхом голосування визначає можливість зарахування
вступника до докторантури та подає висновок на розгляд вченої ради
Інституту.
3.2. Вступник подає до Служби науково-інформаційного
документального забезпечення Інституту такі документи:

та

 заяву на ім’я директора Інституту;
 особовий листок з обліку кадрів з наклеєною фотокарткою, розміром,
4х6 см, засвідчений печаткою тієї установи, в якій працює вступник до
докторантури, та автобіографію;
 копію диплома доктора філософії або кандидата наук;
 завірений список опублікованих праць з обраної спеціальності;
 одну фотокартку розміром, 4х6 см;
 письмову характеристику наукової діяльності вступника, надану
доктором наук з відповідної спеціальності, який є штатним науковим
працівником Інституту, із згодою бути науковим консультантом
претендента у разі його вступу до докторантури;
 розгорнуту пропозицію претендента для вступу до докторантури, в
якій міститься план дослідницької роботи та інформація про обсяг
наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених
досліджень до захисту;
 копію трудової книжки, завірену за місцем праці;
 копію документа, що посвідчує особу, передбаченого Законом України
«Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що
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підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний
статус»;
 заяву про надання згоди на збір та обробку персональних даних.
При поданні документів вступник зобов’язаний особисто пред’явити
оригінали документа, що посвідчує особу, передбаченого Законом України
«Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що
підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»,
диплома доктора філософії або кандидата наук.
При прийнятті на підготовку в докторантурі осіб, які подають документ
про здобутий за кордоном рівень освіти (далі – Документ), обов’язковою є
процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що
здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Деякі
питання визнання в Україні іноземних документів про освіту» від 05.05.2015
року № 504, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.05.2015 року
за № 614/27059.
Трудова книжка із записом про звільнення з останнього місця роботи у
зв’язку зі вступом до докторантури подається докторантом особисто в
триденний термін після зарахування на підготовку в докторантурі за
державним замовленням.
3.3. Прийом до докторантури здійснюється за рішенням вченої ради
Інституту з урахуванням наукових, науково-технічних досягнень вступника за
обраною спеціальністю відповідно до встановлених вимог та висновка
наукового відділу.
3.4. Вчена рада Інституту в місячний строк розглядає висновки семінару
відділу щодо вступника і приймає рішення про його зарахування до
докторантури та відповідно до наданої характеристики наукової діяльності
вступника призначає докторанту наукового консультанта.
Рішення вченої ради затверджується і оформляється наказом директора
Інституту, який оприлюднюється на вебсайті Інституту.

