ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО ДОКТОРАНТУРИ
НАЦІОНАЛЬНОГО ФАРМАЦЕВТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
У 2019 РОЦІ
Правила прийому до докторантури Національного фармацевтичного університету
розроблені відповідно до законодавства України, у тому числі Постанови Кабінету
Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261 «Про затвердження Порядку підготовки
здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних
закладах (наукових установах)».
I. Загальні положення
1.1. Підготовка здобувачів ступеня доктора наук здійснюється в докторантурі
Національного фармацевтичного університету (далі НФаУ) за очною (денною) формою
навчання.
1.2. Підготовка в докторантурі університету здійснюється:
за рахунок коштів державного бюджету (за державним замовленням);
за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту, зокрема за кошти
грантів, які отримав НФаУ на проведення наукових досліджень, за якими передбачається
підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук).
1.3.До докторантури НФаУ для здобуття наукового ступеня доктора наук на конкурсній
основі приймаються громадяни України, іноземні громадяни, а також особи без
громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають
науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук).
1.4. Прийом до докторантури університету іноземних громадян та осіб без громадянства
здійснюється: на підставі міжнародних договорів України та/або міжнародних програм
обміну чи мобільності; на підставі договорів, укладених між НФаУ та вищими
навчальними закладами (науковими установами) інших країн, щодо обміну вченими чи
академічної мобільності; за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах
контракту).
1.5.Нормативний строк підготовки доктора наук у докторантурі НФаУ становить два
роки.
1.6.До докторантури НФаУ на конкурсній основі приймаються особи, які мають науковий
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.
II. Строки прийому заяв і документів конкурсного відбору та зарахування до
докторантури НФаУ
2.1. Документи для вступу до докторантури НФаУ приймаються з 01 липня по 16 липня
2019 року щодня, крім суботи, неділі та святкових днів, з 09.00 до 17.00 години.
2.2. Термін зарахування до докторантури вступників:
– за рахунок коштів державного бюджету та за рахунок коштів юридичних чи фізичних
осіб (на умовах контракту) – 1 вересня 2019 року;
2.3. Зарахування іноземних громадян проводиться упродовж року відповідно до наказу
Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання
організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства»,
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536.
ІІІ. Перелік та процедура подання документів для вступу до докторантури НФаУ
3.1. Для вступу до докторантури вступник не менше ніж за два місяці до вступу подає
кафедрі (лабораторії) НФаУ розгорнуту пропозицію, в якій міститься план дослідницької

роботи та/або інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки
результатів проведених досліджень до захисту.
3.2. Кафедра заслуховує наукову доповідь вступника та шляхом голосування визначає
можливість зарахування вступника до докторантури.
3.3. За результатами цих пропозицій вступник разом з витягом з протоколу засідання
кафедри (лабораторії) з рекомендацією до докторантури подає у відділ аспірантури та
докторантури НФаУ наступні документи:
- заяву вступника до докторантури на ім’я ректора НФаУ;
- oсобовий листок з обліку кадрів з фотокарткою розміром 4х6 см, засвідчений печаткою
установи, в якій вступник працює;
- копію диплома магістра (спеціаліста) із зазначенням здобутої спеціальності
(кваліфікації);
-копію диплома доктора філософії або кандидата наук;
- копію атестата про присвоєння вченого звання доцента (професора, старшого
дослідника, старшого наукового співробітника) (за наявності);
- письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який
є штатним науково-педагогічним або науковим працівником НФаУ, із згодою бути
науковим консультантом в разі його вступу до докторантури.
- копію трудової книжки (завіряється відділом кадрів за місцем роботи).
Трудова книжка із записом про звільнення з останнього місця роботи у зв’язку зі вступом
до докторантури за очною формою навчання за рахунок коштів державного бюджету
докторантом подається особисто в п’ятиденний термін після зарахування до
докторантури, для нарахування стипендії;
- список опублікованих наукових праць та винаходів, завірений завідувачем кафедри за
місцем підготовки;
- розгорнутий план дисертації (монографії) або детальний план необхідних публікацій для
формування тієї сукупності статей, на базі якої планується здобуття наукового ступеня
доктора наук;
- ксерокопію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
- ксерокопію паспорта (1, 2 сторінки та сторінка з реєстрацією);
- заяву про надання згоди на збір та обробку персональних даних та повідомлення про
права у зв'язку із включенням персональних даних до бази персональних даних, мету
збору цих даних та осіб, яким ці дані передаються.
3.4. Паспорт та дипломи (оригінали) подаються вступником особисто. Копії документів
без пред’явлення оригіналів не приймаються. Копії документів, складених іноземною
мовою, та справжність підпису перекладача на їх перекладі українською мовою повинні
бути нотаріально засвідчені.
3.5. Вчена рада НФаУ в місячний строк розглядає висновки кафедри (лабораторії ) 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 науково-педагогічних або наукових
працівників НФаУ із ступенем доктора наук з відповідної спеціальності. Рішення вченої
ради затверджується і оформляється наказом ректора НФаУ.
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