
ПРАВИЛА ПРИЙОМУ 

до докторантури для здобуття ступеня доктора наук в Державній 
установі «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМИ 

України» у 2022 році

ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням вченої ради 
ДУ «ІНХ НАМИ » 
25лютого 2022року, 
протокол №4.

1. Вимоги до рівня освіти вступників до докторантури.

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 реферованих журналах, індексованих 
в наукометричних базах, та наукові здобутки, що потребують завершення або 
оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за 
сукупністю статей.

Відповідно до Статуту ДУ «ІНХ НАМИ», затвердженого Постановою 
Президії Національної академії медичних наук України 01 грудня 2016 року за 
№ 13/25, інститут має право провадити освітню діяльність у сфері вищої освіти 
шляхом підготовки докторів наук через докторантуру.

Підготовка в докторантурі ДУ «ІНХ НАМИ» здійснюється за рахунок:

• видатків державного бюджету;

• 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;
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Нормативний строк підготовки доктора наук у докторантурі - 2 роки.

2. Строки прийому заяв і документів, конкурсного відбору та 
зарахування до докторантури:

2.1. Розміщення оголошення на сайті ДУ «ІНХ НАМИ» 01 липня 2022 року.

2.2. Термін прийомки документів для участі у конкурсі з 01.07. 2022р до 29 
серпня 2022 року.

2.3. Визначення вченою радою, науковою частиною інституту структурного 
підрозділу (відділу, відділення) ДУ «ІНХ НАМИ» до якого подаються 
наступні документи вступника до докторантури - розгорнута пропозиція, в 
якій міститься план дослідницької роботи та/або інформація про обсяг 
наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених 
досліджень до захисту, список публікацій за темою наукової роботи, з 
29.08.2022р до 05.09.2022р.

2.4 Структурний підрозділ (відділ, відділення) ДУ «ІНХ НАМИ» в 
тритижневий термін розглядає подані документи та заслуховує наукові 
доповіді конкурсантів щодо обсягів виконаної роботи, висвітлення їх в 
наукових публікаціях, оприлюднення та голосуванням визначає рейтингову 
можливість зарахування кожного вступника до докторантури. Висновок 
структурного підрозділу подається до вченої ради ДУ «ІНХ НАМИ» до 
22.09.2022 р.

2.5. Прийняття рішення вченою радою ДУ «ІНХ НАМИ» щодо зарахування в 
докторантуру по кожному вступнику до 12 жовтня 2022 року

2.6. Узгодження результатів конкурсу з НАМИ України до 23.10.2022 р..

2.7. Зарахування до докторантури до 1 листопада 2022 р.

Терміни зарахування вступників за державним замовленням до 1 
листопада 2022 року.

Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб до 
05 листопада 2022 року.
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Початок перебування в докторантурі за державним замовленням з 01 
листопада 2022 року, а за кошти фізичних та юридичних осіб з 05 листопада 
2022 року.

Конкурс серед вступників до докторантури в ДУ «ІНХ НАМИ» 
проводиться за спеціальністю 222 Медицина (нейрохірургія).

3. Порядок прийому заяв і документів

3.1.Вступники до докторантури подають особисто такі документи:

• заяву на ім’я директора інституту;

• 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 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).

Особа, яка подає для вступу до докторантури диплом, що виданий 
іноземним закладом вищої освіти, допускається до вступу нарівні з іншими 
вступниками. У разі позитивного рішення щодо зарахування такого вступника 
в докторантуру вчена рада інституту приймає рішення про визнання його 
диплома. У разі невизнання диплома - вчена рада ДУ «ІНХ НАМИ» надає 
вступнику обґрунтоване пояснення причин такої відмови;
• 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;
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• 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 (професора), старшого дослідника 
(старшого наукового співробітника) подаються вступниками особисто.

4. Вчена рада ДУ «ІНХ НАМИ» в місячний термін після подачі 
документів на конкурс розглядає висновки структурного підрозділу інституту 
(відділу, відділення) і приймає рішення про зарахування (або відмовляє у 
зарахуванні) кожного вступника до докторантури.

5. Рішення вченої ради щодо зарахування вступників до докторантури 
узгоджується з НАМИ України і після погодження результатів конкурсу 
наказом директора зараховуються до докторантури з призначенням наукового 
консультанта.

6. Особа, яка раніше навчалася в докторантурі за державним 
замовленням і не захистилася або була відрахована з неї завчасно, має право 
на повторний вступ до докторантури за державним замовленням лише за 
умови відшкодування коштів, витрачених на її підготовку, у визначеному 
Кабінетом Міністрів України порядку (відповідно до постанови Кабінету 
Міністрів України № 658 від 26 серпня 2015 року «Порядок відшкодування 
коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з 
підготовки фахівців»).

Євгеній ПЕДАЧЕНКО
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