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на №_____________ від__________________
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ІНСТИТУТ НЕЙРОХІРУРГІЇ ІМ. АКАД. А.П.РОМОДАНОВА
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ»
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС ЩОДО ВСТУПУ ДО ДОКТОРАНТУРИ
у 2021 р. для здобуття наукового ступеня доктора наук
зі спеціальності: 222 Медицина (спеціалізації: Нейрохірургія)
Підготовка в докторантурі ДУ «ІНХ НАМИ» здійснюється за рахунок:
- коштів Державного бюджету України (якщо третій ступінь вищої освіти, науковий ступінь
доктора наук громадянин здобуває вперше за кошти державного бюджету)- 1 місце;
- коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту) - понад державне замовлення;
Форми і строки підготовки в докторантурі:
очна (денна) форма - 2 роки;
До докторантури на конкурсній основі приймаються особи, які мають повну вищу освіту і
науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук), опубліковані праці з обраної спеціальності у
фахових журналах України і закордонних журналах, індексованих в наукометричних базах та
наукові здобутки, які потребують завершення, або оформлення у вигляді дисертаційної роботи.
Прийом документів до аспірантури з 01 липня до 27 серпня 2021 року;
Вступні випробування - з 03 вересня 2021 р. до 23 вересня 2021р.
Документи, що подаються при вступі в докторантуру:
• заява установленої форми на ім'я директора ДУ «ІНХ НАМИ»;
• особовий листок з обліку кадрів установленої форми, завірений печаткою установи, в якій
вступник навчається , або працює;
• список опублікованих наукових праць і винаходів (за встановленим зразком з визначенням
фахових видань за спеціальністю передбачуваної дисертації з наведенням бібліографічного
посилання на публікацію);
• медичну довідку для осіб з особливими освітніми потребами (за бажанням вступника);
• засвідчену копію диплома про закінчення закладу вищої освіти;
• засвідчену копію диплома про присудження наукового ступеня доктора філософії (кандидата
наук).
• за наявності - засвідчену копію атестата про присвоєння вченого звання доцента (професора,
старшого дослідника, старшого наукового співробітника);
• розгорнуту пропозицію, в якій міститься план дослідницької роботи на здобуття ступеня доктора
наук;
• письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є
штатним науковим працівником ДУ «ІНХ НАМИ», зі згодою бути науковим консультантом у разі
зарахування вступника до докторантури;
• копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
• дві фотокартки (3x4);
Паспорт, диплом про вищу освіту, диплом про присудження наукового ступеня доктора філософії
(кандидата наук), атестат про присвоєння вченого звання доцента, старшого дослідника (стар
шого наукового співробітника), професора подаються вступниками особисто.

Вступні випробування прописані в правилах прийому до докторантури ДУ «ІНХ НАМИ»
(ІіНір://уууууу.пеиго.кіеу.иа/)
Документи приймаються ученим секретарем ДУ «ІНХ НАМИ» за адресою:
04050, м. Київ, вул. Платона Майбороди, 32. Телефон: (044) 483-36-84; Факс: (044) 489-35-61
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