Правила прийому
до аспірантури та докторантури для здобуття наукового ступеня
доктора філософії та доктора наук
у Дніпропетровському національному університеті залізничного
транспорту імені академіка В. Лазаряна в 2016 році
І. Загальні положення
1.1. Ці Правила розроблені відповідно до вимог «Умов прийому до вищих
навчальних закладів України у 2016 році», затверджених наказом Міністерства
освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № та змін внесених відповідно
до Наказу МОН України від 06.06.2016 № 622 «Про затвердження Змін до
наказу Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року №
1085. Вони визначають порядок прийому на навчання для здобуття ступеня
доктора філософії та доктора наук в Дніпропетровському національному
університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна у 2016 році.
Правила прийому до аспірантури та докторантури діють до 31 серпня 2017
року
1.2. Підставою для оголошення прийому для здобуття вищої освіти за
ступенями доктора філософії та доктора наук є ліцензія Міністерства освіти і
науки України щодо надання відповідних освітніх послуг, видана в порядку,
установленому законодавством.
1.3. Фінансування підготовки аспірантів в університеті здійснюється:
- за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів (за державним
замовленням);
- за кошти фізичних та юридичних осіб на умовах контракту, зокрема
за кошти грантів, які отримав вищий навчальний заклад на проведення
наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів
вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук.
Підготовка іноземних громадян та осіб без громадянства здійснюється на
підставі:
• міжнародних договорів України та/або міжнародних програм обміну чи
мобільності;
• на підставі договорів, укладених між університетом та вищими
навчальними закладами (науковими установами) інших країн, щодо
обміну вченими чи академічної мобільності;
• за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту).
1.4. Громадяни України мають право безоплатно здобувати науковий
ступінь доктора філософії та доктора наук на конкурсній основі відповідно до
стандартів вищої освіти, якщо даний ступінь вищої освіти громадянин здобуває
вперше за державним замовленням.
Громадяни України, які не завершили навчання за державним
замовленням за ступенем доктора філософії та доктора наук, мають право
повторно безоплатно здобувати вищу освіту за тим самим ступенем освіти за
умови відшкодування до державного або місцевого бюджету коштів,
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витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, відповідно до Порядку
відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на
оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 658.
Громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території
або переселилися з неї, мають право на здобуття або продовження здобуття
ступеня доктора філософії за державним замовленням з наданням місць у
гуртожитках на час навчання.
1.5. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в
Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують
додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус
закордонного українця і які перебувають в Україні на законних підставах,
мають право на здобуття наукового ступеня доктора філософії та доктора наук
на рівні з громадянами України. Здобуття вищої освіти зазначеними
категоріями осіб за державним замовленням здійснюється в межах квот
визначених Кабінетом Міністрів України
Усі особи, які здобувають науковий ступінь доктора філософії в
Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту ім.
акад. В. Лазаряна, мають рівні права та обов’язки.
1.6. Прийом до Дніпропетровського національного університету
залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна на здобуття ступеня доктора
філософії здійснюється на конкурсній основі за спеціальностями (на денну та
заочну форми навчання окремо).
1.7. Не допускається одночасне навчання за кількома спеціальностями
за державним замовленням, у тому числі за різними освітніми ступенями
(освітньо-кваліфікаційними рівнями) та формами навчання.
1.8. Перелік галузей знань та спеціальностей, за якими оголошується
прийом на навчання, нормативні терміни навчання для здобуття наукового
ступеня доктора філософії подано у Додатку 5.1.
1.9. Аспіранти денної форми навчання:
• отримують державну стипендію у разі зарахування на навчання за
державним бюджетом у відповідності з чинним законодавством України;
• іногородні аспіранти на підставі довідки з постійного місця реєстрації
забезпечуються гуртожитком.
1.10. Аспіранти заочної форми навчання користуються пільгами згідно з
чинним законодавством України.
1.11. Термін навчання в аспірантурі за денною формою навчання складає
4 роки.
1.12. Відповідно до Статуту Дніпропетровському національному
університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 23 березня 2010
року за № 237, Університет має право затверджувати індивідуальні умови
прийому для відбору талановитої молоді на всі рівні вищої освіти, а також
установлювати плани прийому відповідно до сфер і спеціальностей в межах
місць для навчання за державним замовленням.
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II. Вимоги до рівня освіти вступників
2.1. На навчання для здобуття ступеня доктора філософії приймаються
особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень
спеціаліста) за відповідною спеціальністю.
Особа може вступити до університету для здобуття ступеня доктора
філософії на основі освітнього рівня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня
спеціаліста), здобутого за іншою спеціальністю, за умови отримання «заліку» за
реферат за обраною спеціальністю за підписом завідувача відповідної
профілюючої кафедри з урахуванням середнього бала диплома магістра
(спеціаліста). Якщо поданий реферат оцінено «не залік», то вступник рішенням
приймальної комісії не допускається до вступних іспитів.
ІІІ. Терміни прийому заяв і документів, вступних випробувань,
конкурсного відбору та зарахування на навчання
3.1 Порядок роботи Приймальної комісії: щодня, крім суботи та неділі, з
00
9 до 1600.
3.2 Прийом заяв і документів, вступні іспити, конкурсний відбір та
зарахування на навчання до аспірантури денної та заочної форм навчання
проводяться в такі терміни:
Етапи вступної кампанії
Початок прийому заяв і документів
22 серпня 2016 року
Закінчення прийому заяв і документів
3 вересня 2016 року
о 1600
Терміни проведення вступних іспитів
5 вересня – 10
вересня
2016 року
Терміни зарахування вступників за державним
до 15 вересня 2016
замовленням
року
Терміни зарахування вступників за кошти фізичних
до 30 вересня 2016
та юридичних осіб, за рахунок цільових державних
року
кредитів
Початок навчання в аспірантурі
1 жовтня 2016 року

•
•
•
•
•
•

ІV. Порядок прийому заяв і документів
4.1 Вступники до аспірантури подають такі документи:
заяву на ім’я ректора університету;
особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в
якій вступник до аспірантури навчається або працює;
2 фотокартки 3x4;
список опублікованих наукових праць і винаходів; копії опублікованих
статей/тез (за наявності);
дослідницьку пропозицію з обраної спеціальності;
медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086/о;
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• засвідчену копію диплома про закінчення вищого навчального закладу.
Особам, які здобули вищу освіту за кордоном, встановлюється
еквівалентність поданого диплома відповідно до «Порядку визнання
здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти»,
затвердженого наказом МОН України № 504 від 05.05.2015 року;
У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобуту вищу
освіту може подаватись довідка державного підприємства
«Інфоресурс» про закінчення вищого навчального закладу, здобуття
відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня та кваліфікації.
• рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу (за наявності);
• копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера для осіб, які
вступають до аспірантури на денну форму навчання, якщо немає відмітки
в паспорті про його відсутність);
• довідку з постійного місця реєстрації (для осіб, які мають намір
проживати в університетському гуртожитку);
• міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні В2 – С2 (за
наявності).
• військовий квиток або посвідчення про приписку – для
військовозобов’язаних
• реферат за обраною спеціальністю для здобуття ступеня доктора філософії
подають вступники на основі освітнього рівня магістра (освітньокваліфікаційного рівня спеціаліста), здобутого за іншою спеціальністю
4.2 Паспорт, диплом про вищу освіту та військовий квиток (посвідчення
офіцера), подаються вступниками особисто.
4.3 Вступники до аспірантури та докторантури можуть подавати
документи тільки в паперовій формі для вступу до аспірантури не більше, ніж
на дві спеціальності.
У тому випадку, коли вступник до аспірантури рекомендується до вступу
в аспірантуру за результатами конкурсу одразу за двома спеціальностями,
освоювати освітньо-наукову програму підготовки доктора філософії в
аспірантурі за рахунок державного бюджету він може лише за однією
спеціальністю, за іншою – на умовах контракту.
Приймальна комісія університету допускає вступників до вступних
випробувань на підставі поданих (всіх, наведених у переліку, та вчасно)
документів і може відмовити вступнику в допуску до вступних випробувань в
аспірантуру в зв’язку з неподанням у встановлений термін документів,
визначених Правилами прийому.
4.4 Дослідницька пропозиція – це науковий текст обсягом до 5 стр.,
підготовлений вступником до аспірантури, в якому обґрунтовується тематика
майбутнього дисертаційного дослідження, його актуальність, стан розробки у
вітчизняній та зарубіжній науці; можливі шляхи розв’язання поставлених задач
тощо.
Вимоги до дослідницьких пропозицій формують факультети відповідно
до особливостей кожної обраної вступником спеціальності.
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Оцінювання дослідницької пропозиції (з можливою презентацією її за
рішенням факультету) відбуватиметься на вступному іспиті зі спеціальності як
його складова.
4.5 Трудова книжка (за наявності) із записом про звільнення з останнього
місця роботи у зв’язку зі вступом до аспірантури на денну форму навчання та
довідка про середньомісячну заробітну плату з останнього місця роботи (за
підписами керівника установи та головного бухгалтера) для нарахування
стипендії подаються аспірантом особисто в десятиденний термін після
зарахування до аспірантури.
4.6 Іноземці, які прибувають в Україну з метою навчання за кошти
фізичних та юридичних осіб в аспірантурі, вступають до університету за
акредитованими освітніми програмами (спеціальностями) упродовж року,
за результатами оцінювання/розгляду поданих згідно з Порядком
організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без
громадянства, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України
від 01 листопада 2013 року № 1541, зареєстрованим у Міністерстві юстиції
України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536, документів та співбесіди з
визначених предметів та мови навчання.
V. Проведення вступних іспитів та конкурсний відбір
4.1. Вступні іспити до аспірантури проводяться предметними комісіями.
Рішенням приймальної комісії результати вступного іспиту з конкурсного
предмета щодо вступу на певну можуть бути зараховані для участі у
конкурсному відборі на іншу спеціальність в Дніпропетровському
національному університеті залізничного транспорту імені акад. В. Лазаряна.
5.2 Вступники до аспірантури університету складають вступні іспити:
• із спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з
відповідної спеціальності);
• з іноземної мови (за вибором вченої ради вищого навчального закладу
(наукової установи) в обсязі, який відповідає рівню B2
Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти). Вступник, який
підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним
сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing
System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment,
звільняється від складення вступного іспиту з іноземної мови. Під час
визначення
результатів
конкурсу
зазначені
сертифікати
прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної
мови з найвищим балом;
Послідовність складання вступних іспитів до аспірантури наступна:
додаткове випробування (в разі необхідності), іноземна мова, випробування з
фаху.
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5.3 Вступний іспит з іноземної мови, як кваліфікаційний іспит (крім
програм, для яких іноземна мова є фахом), оцінюється за двобальною шкалою:
«склав» / «не склав».
При цьому:
•
для проміжного оцінювання використовується 100-бальна шкала;
•
мінімальна позитивна оцінка іспиту з іноземної мови, за обсягом
В2, складає 24 бали;
•
до протоколу вступного іспиту з іноземної мови вноситься оцінка 0
(нуль балів), якщо вступник до аспірантури набрав менше ніж 80 балів.
Вступник до аспірантури, який набрав на вступному іспиті з іноземної
мови менше ніж 24 балів, не допускається до наступного вступного
випробування та участі у конкурсі.
Експертизу поданих вступниками міжнародних сертифікатів з іноземної
мови, що засвідчують рівні В2, С1, С2, проводять відповідні кафедри іноземних
мов до початку вступних випробувань.
5.4 Вступникам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань
(спеціальності), ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), за
рішенням Приймальної комісії можуть бути призначені додаткові вступні
випробування.
Додаткові вступні випробування передують вступним іспитам з іноземної
мови та спеціальності. Оцінювання додаткових вступних випробувань
відбувається за двобальною шкалою: «зараховано» або «не зараховано». У тому
випадку, коли за додаткове вступне випробування вступник отримав оцінку «не
зараховано», він не допускається до наступного вступного іспиту і
позбавляється права брати участь у конкурсі.
5.5 Особам, допущеним за рішенням Приймальної комісії до вступних
іспитів в аспірантуру, надається відпустка для підготовки та складання іспитів
згідно з чинним законодавством України.
5.6 Конкурсний бал (КБ) вступника до аспірантури, розраховується за
формулою:
КБ = БС +БІМ +ДБ, де:
• БС – результат вступного іспиту зі спеціальності (за 100 бальною
шкалою),
• БІМ – результат вступного іспиту з іноземної мови або бали міжнародного
сертифіката з іноземної мови, що засвідчує рівні В2, С1, С2 (замість
вступного іспиту з іноземної мови);
• ДБ – додаткові бали за навчальні та наукові досягнення.
5.7 Знання та вміння, продемонстровані вступниками до аспірантури на
вступних випробуваннях зі спеціальності, оцінюються за 100-бальною шкалою.
Вступники, які набрали менш як 24 бали, позбавляються права участі в
конкурсі.
5.8 Додаткові бали за наукові та навчальні досягнення вступників до
аспірантури
та
ад’юнктури
нараховує
екзаменаційна
комісія
факультету/інституту після проведення вступного іспиту зі спеціальності.

7

Порядок нарахування додаткових балів за навчальні/наукові досягнення
для вступників до аспірантури подано у Додатку 5.2.
5.9 Зарахування на загальних підставах відбувається за сумою балів,
отриманих за вступні іспити та додаткові бали, нараховані за навчальні та
наукові досягнення.
5.10 Вступники до аспірантури, які не пройшли за конкурсом на місця
державного замовлення, але набрали прохідний бал можуть бути рекомендовані
до зарахування в аспірантуру для освоєння освітньо-наукової програми
підготовки докторів філософії за кошти фізичних (юридичних) осіб.
5.11 Особи, які без поважних причин не з’явились на вступні
випробування у визначений розкладом час; особи, знання яких було оцінено
балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального рівня; особи,
які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в
наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.
Перескладання вступних випробувань не дозволяється.
5.12. Результати вступних випробувань до аспірантури дійсні для
вступу до університету протягом одного календарного року.
5.13. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені вищим
навчальним закладом, розглядає апеляційна комісія цього вищого навчального
закладу, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом його керівника.
VІ. Право на першочергове зарахування
6.1. Вступ поза конкурсом для здобуття ступеня доктора філософії не
допускається.
6.2.У разі одержання однакової кількості балів переважне право при
зарахуванні до аспірантури матимуть вступники:
- особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства»
надане таке право;
- особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної
захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;
- діти, батьки (один із батьків) яких загинули під час участі в
антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет і
територіальну цілісність України, або померли внаслідок поранення,
контузії чи каліцтва, одержаних у районах проведення антитерористичної
операції;
- діти учасників бойових дій із числа осіб, які захищали незалежність,
суверенітет і територіальну цілісність України та брали безпосередню
участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення;
- діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули
(пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва,
одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а
також внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на території
інших держав під час цих дій та конфліктів;

8

- особи, які є внутрішньо переміщеними особами, відповідно до Закону
України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»;
- інваліди з числа учасників ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо
яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською
катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву
хворобу − категорія 1 та особи, які постійно проживали у зоні безумовного
(обов'язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про
відселення, − категорія 2;
- шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки, а
також особи, протягом трьох років після здобуття загальної середньої
освіти, батьки яких є шахтарями та які мають стаж підземної роботи не
менш як 15 років або батьки яких загинули внаслідок нещасного випадку
на виробництві чи стали інвалідами I або II групи;
- члени збірних команд України, які брали участь у міжнародних
олімпіадах, перелік яких визначений центральним органом виконавчої
влади у сфері освіти і науки;
- особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21 лютого
2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про
захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення
військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;
- які мають наукові публікації, брали участь в олімпіадах, конкурсах,
конференціях;
- які успішно закінчили магістратуру, отримавши диплом магістра з
відзнакою;
- рекомендовані до вступу в аспірантуру Вченою радою вищого
навчального закладу (факультету, інституту);
6.3. Право першочергового зарахування надається за послідовністю,
визначеною в пункті 2 цього розділу.
VIІ. Зарахування на навчання
7.1. Рейтинговий список вступників до аспірантури та ад’юнктури, які
рекомендуються до зарахування, впорядковується за конкурсним балом від
більшого до меншого.
7.2. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування
вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальних
комісій вищих навчальних закладів.
Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування також
розміщується на веб-сайті вищого навчального закладу.
7.3. Зарахування осіб, які вступають на навчання в університеті для
здобуття ступеня доктора філософії за державним замовленням, здійснюється
не пізніше 15 вересня (за умови отримання університетом плану державного
замовлення до 15 вересня, але не пізніше одного тижня після отримання
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університетом плану державного замовлення), за кошти фізичних або
юридичних осіб - не пізніше 30 вересня.
7.4. Договір із замовником щодо навчання за кошти фізичних та
юридичних осіб укладається після видання наказу про зарахування. Оплата
навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.
7.5. Вступники можуть бути відраховані з вищого навчального закладу за
власним бажанням, про що видається відповідний наказ, а таким особам
повертаються документи, подані ними, не пізніше наступного дня після
подання заяви про відрахування.
VIІІ. Підготовка здобувачів ступеня доктора наук у докторантурі
8.1. З метою завершення роботи над науковими дослідженнями та
оформлення їх результатів та/або для підготовки публікацій до захисту для
здобуття ступеня доктора наук особа має право вступити до докторантури
Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені
акад. В. Лазаряна.
Протягом строку перебування в докторантурі докторант зобов’язаний
захистити результати своїх наукових досягнень у вигляді дисертації, або
опублікованої монографії, або наукової доповіді за сукупністю статей,
опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях,
перелік яких затверджується МОН, у спеціалізованій вченій раді.
Здобувач ступеня доктора наук у дисертації (монографії, сукупності
наукових робіт) повинен представити узагальнення самостійних досліджень
стосовно актуальної наукової проблеми (групи проблем) у межах однієї або
кількох галузей знань, результати яких забезпечують розв’язання важливої
теоретичної або прикладної проблеми, мають загальнонаціональне або світове
значення, є достовірними та пройшли широку апробацію.
Перебування в докторантурі не є обов’язковою умовою для подання
наукових досягнень до спеціалізованої вченої ради та подальшого їх публічного
захисту для здобуття ступеня доктора наук.
8.2. Прийом до докторантури або надання творчої відпустки здійснюється з
урахуванням наукових, науково-технічних досягнень за обраною спеціальністю
відповідно до встановлених вимог.
До докторантури приймаються особи, які мають ступінь доктора філософії,
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.
8.3. Для вступу до докторантури вступник не пізніше 1 жовтня 2016 року
місяці подає кафедрі, відділу, лабораторії чи іншому структурному підрозділу
університету розгорнуту пропозицію, в якій міститься план дослідницької
роботи та/або інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки
результатів проведених досліджень до захисту. До 1 листопада 2016 року
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відповідний структурний підрозділ заслуховує їх наукові доповіді і шляхом
голосування визначає можливість зарахування кожного вступника до
докторантури та подає висновки на розгляд вченої ради Дніпропетровського
національного університету залізничного транспорту.
8.4. Вступники до докторантури подають такі документи:
• заяву на ім’я ректора,
• згода на збір та обробку персональних даних,
• копію першої сторінки паспорту,
• особистий листок з обліку кадрів з фотокарткою, який засвідчено відділом
кадрів за місцем основної роботи,
• копія трудової книжки (засвідчена НК),
• довідку з бухгалтерії про заробітну платню,
• копію диплома кандидата наук або доктора філософії
• копію атестату доцента, с.н.с. за їх наявністю,
• розгорнуту пропозицію, в якій міститься план дослідницької роботи та/або
інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів
проведених досліджень до захисту,
• список опублікованих наукових праць та винаходів,
• медичну довідку про стан здоров’я за формою № 286-у,
• ідентифікаційний код,
• письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену
доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим
працівником
Дніпропетровського
національного
університету
залізничного транспорту імені акад.. В. Лазаряна, із згодою бути науковим
консультантом в разі його вступу до докторантури;
• одну фотокартку розміром 3х4
Особа, яка подає для вступу до докторантури диплом, що виданий
іноземним вищим навчальним закладом, допускається до вступу нарівні з
іншими вступниками. У разі позитивного рішення вченої ради
Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені
акад. В. Лазаряна щодо зарахування такого вступника в докторантуру вчена
рада університету одночасно приймає рішення про визнання його диплома. У
разі відмови вчена рада університету надає вступнику обґрунтоване пояснення
причин такої відмови.
8.5. Вчена рада Дніпропетровського національного університету
залізничного транспорту імені акад. В. Лазаряна до 1 грудня 2016 року
розглядає висновки кафедри, відділу, 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 Дніпропетровського національного університету залізничного
транспорту імені акад. В. Лазаряна із ступенем доктора наук з відповідної
спеціальності. Рішення вченої ради затверджується і оформляється наказом
ректора Дніпропетровського національного університету залізничного
транспорту імені акад. В. Лазаряна.
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8.6. Нормативний строк підготовки доктора наук у докторантурі - два роки
Додаток 5.1. Перелік галузей знань та спеціальностей, за якими
оголошується прийом на навчання в аспірантурі
для здобуття наукового ступеня доктора філософії
Галузь знань

Назва

Код

Гуманітарні
науки
Соціальні та
поведінкові
науки
Управління та
адміністрування
Природничі
науки
Інформаційні
технології

033

Філософія

5 осіб

4 р.

Вартість навчання за
рахунок коштів
юридичних або фізичних
осіб, тис. грн.
(на умовах контракту)
Форма навчання
зао
денна
заочна
чна
4 р. 12 100,00
10 800,00

051

Економіка

15 осіб

4 р.

4 р.

12 100,00

10 800,00

073

Менеджмент

10 осіб

4 р.

4 р.

12 100,00

10 800,00

101

Екологія

5 осіб

4 р.

4 р.

12 100,00

10 800,00

122

20 осіб

4 р.

4 р.

12 100,00

10 800,00

14

Електрична
інженерія

144

Комп’ютерні
науки та
інформаційні
технології
Теплоенергетика

5 осіб

4 р.

4 р.

12 100,00

10 800,00

19

Архітектура та
будівництво
Транспорт

192

Будівництво та
цивільна інженерія
Залізничний
транспорт
Транспортні
технології (за
видами)

25 осіб

4 р.

4 р.

12 100,00

10 800,00

25 осіб

4 р.

4 р.

12 100,00

10 800,00

60 осіб

4 р.

4 р.

12 100,00

10 800,00

Шифр
03
05

07
10
12

27

Спеціальність

273
275

Ліцензійний
обсяг

Назва

Нормативни
й
термін
навчання
денна
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Додаток 5.2. Порядок нарахування додаткових балів за
навчальні/наукові досягнення вступників до
аспірантури та докторантури Дніпропетровського національного
університету залізничного транспорту імені акад. В. Лазаряна
Навчальні та наукові
досягнення
Диплом переможця та призера міжнародної студентської
олімпіади з фаху*
Диплом переможця та призера всеукраїнської студентської
олімпіади МОН України з фаху*

Код

Кількість балів

ДБ2

30

ДБ3

ДБ7

перше місце – 20
друге місце – 15
третє місце – 10
перше місце – 20
друге місце – 15
третє місце – 10
перше місце – 20
друге місце – 15
15

ДБ8

25

ДБ9

25

ДБ10

3

ДБ11

5

ДБ12
ДБ13

15
5

ДБ14

10

Диплом переможця та призера конкурсу наукових
студентських робіт МОН України з фаху*

ДБ4

Диплом переможця та призера конкурсу наукових
студентських робіт НАН України з фаху*
Стаття у науковому виданні, включеному до Переліку
наукових фахових видань України (за обраною
спеціальністю) **
Наукова стаття у виданні, яке входить до міжнародних
наукометричних баз (Scopus, WebofScience) за обраною
спеціальністю**
Одноосібна монографія або розділ у колективній монографії,
яка рекомендована до друку вченою
Участь у науковій всеукраїнській конференції (за умови
опублікування тез доповіді) за обраною спеціальністю**
Участь у науковій міжнародній конференції (за умови
опублікування тез доповіді) за обраною спеціальністю**
Патент на винахід, або авторське свідоцтво на твір***
Рекомендація Вченої ради факультету/інституту до
аспірантури/ад’юнктури (за наявності)
Диплом магістра/спеціаліста з відзнакою

ДБ5

*- диплом, отриманий під час навчання в магістратурі;
** – за період не більше трьох років до моменту вступу (в сумі не більше як 60 балів
за публікації та участь у конференціях);
*** – за період не більше трьох років до моменту вступу.

