
 

 

НАКАЗ 
(з основної діяльності) 

____25.04.2017_____   м. Харків              №      103     . 

 

Про затвердження Положення  

про прикріплення здобувачів наукового 

ступеня доктора наук, які працюють над 

дисертаціями поза докторантурою 

 

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 01 липня 2014 р.   

№1556-VII, Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку 

підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у 

вищих  навчальних закладах (наукових установах)» від 23 березня 2016 р. №261, 

Положення про підготовку науково-педагогічних та наукових кадрів у вищих 

навчальних закладах МНС України, затвердженого наказом МНС України від 

27 серпня 2012 р. № 1142 

НАКАЗУЮ:  
 

1. Затвердити Положення про прикріплення здобувачів наукового ступеня 

доктора наук, які працюють над дисертаціями поза докторантурою (далі – 

Положення), що додається. 

2. Прикріплення здобувачів наукового ступеня доктора наук, які працюють 

над дисертаціями поза докторантурою організувати відповідно до затвердженого 

Положення. 

3. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з наукової 

роботи – начальника науково-дослідного центру полковника служби цивільного 

захисту Андронова В.А. 

 

 

 

Ректор університету 

генерал-лейтенант служби цивільного захисту                               В.П. Садковий  

 

 

 

 

ДСНС УКРАЇНИ 
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 

(НУЦЗ України) 



ПОГОДЖЕНО: 
 

Проректор з наукової роботи –  

начальник науково-дослідного центру 

полковник служби цивільного захисту      В.А. Андронов 

 

Начальник відділу адміністративної роботи 

підполковник служби цивільного захисту        С.С. Щербак 

 

Начальник юридичного сектору  

майор служби цивільного захисту       В.Д. Тогобицька 

 

Начальник сектору з питань  

запобігання та виявлення корупції 

підполковник служби цивільного захисту      С.О. Скляров 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надрук. 2 прим.: 

1. до справи 

2. докторантура, ад'юнктура 

Михайлюк 

24.04.2017 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ НУЦЗ України 

від 25.04.2017 р. № 103 
 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про прикріплення здобувачів наукового ступеня доктора наук, які працюють над 

дисертаціями поза докторантурою 

Національного університету цивільного захисту України 

 

1. Порядок прикріплення здобувачів наукового ступеня доктора наук, які 

працюють над дисертаціями поза докторантурою Національного університету 

цивільного захисту України (далі - університет), розроблено відповідно до 

Закону України «Про вищу освіту» від 01 липня 2014 р. №1556-VII, Постанови 

Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів 

вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних 

закладах (наукових установах)» від 23 березня 2016 р. №261, Положення про 

підготовку науково-педагогічних та наукових кадрів у вищих навчальних 

закладах МНС України, затвердженого наказом МНС України від 27 серпня 2012 

р. № 1142. 

Цей Порядок визначає умови та механізм прикріплення здобувачами наукового 

ступеня доктора наук, які працюють над дисертаціями поза докторантурою 

університету. 

Здобувачами наукового ступеня доктора наук, які працюють над дисертаціями 

поза докторантурою університету (далі - здобувачі) можуть бути особи, які 

мають науковий ступінь кандидата наук та мають наукові здобутки й 

опубліковані праці з обраної наукової проблематики та в змозі на високому 

науковому рівні проводити фундаментальні, пошукові і прикладні наукові 

дослідження у відповідній галузі знань. 

Прикріплення здобувачами здійснюється лише за діючими науковими 

спеціальностями, які відкриті в докторантурі університету. 

Прикріплення здобувачем здійснюється з метою написання дисертації на 

здобуття наукового ступеня доктора наук (далі - докторська дисертація). 

Здобувачами на умовах контракту можуть прикріплюватися юридичні та фізичні 

особи та на безоплатній основі працівники університету, які раніше не 

проходили підготовку в докторантурі за державним замовленням, терміном до 5 

років. 

Для прикріплення до університету здобувачем особа подає такі документи: 

заяву на ім'я ректора університету; 

особовий листок з обліку, кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій 

здобувач працює; 

список опублікованих наукових праць і винаходів засвідчений підписом вченого 

секретаря (за встановленим зразком з визначенням фахових видань за 

спеціальністю передбачуваної дисертації); 



медичну довідку про стан здоров'я за формою № 086/о; 

засвідчену копію диплома про закінчення вищого навчального закладу; 

засвідчену копію диплома про присудження наукового ступеня доктора 

філософії (кандидата наук); 

засвідчену копію атестата про присвоєння вченого звання доцента (професора, 

старшого дослідника, старшого наукового співробітника) (за наявності); 

• розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора 

наук; 

• письмова характеристика наукової діяльності вступника, складена 

доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим 

працівником університету, зі згодою бути науковим консультантом у разі 

зарахування вступника до докторантури; 

• витяг з протоколу засідання кафедри, відділу, лабораторії з ухваленням 

плану дослідницької роботи та/або інформація про обсяг наукової роботи, 

необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту та 

надання рекомендацій щодо 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 (професора), старшого дослідника (старшого 

наукового співробітника) подаються здобувачем особисто. 

7. Кафедра (відділ, лабораторія) університету в місячний термін з часу 

отримання документів заслуховує наукові доповіді здобувачів, розглядає 

розгорнуті плани роботи над дисертацією і шляхом таємного або відкритого 

голосування визначає можливість прикріплення кожної особи з метою 

підготовки докторської дисертації. 

Вчена рада університету в місячний термін після подачі документів розглядає 

висновки кафедри, відділу, лабораторії та рішення вченої ради 

факультету/інституту та приймає рішення про прикріплення особи до 

університету з метою підготовки докторської дисертації. 

Кількість здобувачів, прикріплених до одного наукового консультанта, не 

повинна перевищувати 3 осіб. 

8. Здобувачі щороку звітують про виконання дисертаційної роботи на 

засіданні кафедри та засіданні науково-технічної ради університету, за 

результатами чого приймається рішення щодо їх подальшого прикріплення. 

 

 

 

Начальник докторантури, ад’юнктури 

підполковник служби цивільного захисту                                      А.О. Михайлюк 

 

 


