Унести до Правил прийому до аспірантури та докторантури Національного
університету харчових технологій у 2016 році, затверджених Вченою радою
Національного університету харчових технологій 10 грудня 2015 року, протокол
№ 7, такі зміни:
1. У заголовку преамбули додати такий текст: «із змінами відповідно
рішення Вченої ради Національного університету харчових технологій
від 21 липня 2016 року, протокол № 16».
2. У пункті 1.7 після слів «доктора філософії» додати такий текст «та
доктора наук».
3. У пункті 2.1 після слів «доктора філософії», додати такий текст: «,
доктора наук».
4. Розділ 2 доповнити новим пунктом 2.7 такого змісту: «2.7. Для вступу
до докторантури вступник не менше ніж за два місяці до вступу 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. Протягом місяця з дня надходження документів від усіх
вступників відповідний структурний підрозділ університету заслуховує
їх наукові доповіді і шляхом голосування визначає можливість
зарахування кожного вступника до докторантури та подає висновки на
розгляд вченої ради університету.».
5. Розділ 3 викласти у такій редакції:
«3. ВИМОГИ ДО РІВНЯ ОСВІТИ ВСТУПНИКІВ В АСПІРАНТУРУ ТА
ДОКТОРАНТУРУ
3.1. На навчання для здобуття ступеня доктора філософії на денній та
заочній формі до Національного університету харчових технологій приймаються
особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень
спеціаліста).
3.2. 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.».
6. Розділ 4 викласти у такій редакції:
«4. СТРОКИ ПРИЙОМУ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ, КОНКУРСНОГО
ВІДБОРУ ТА ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ В АСПІРАНТУРУ ТА
ДОКТОРАНТУРУ
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4.1. До 1 травня 2016 р. у засобах масової інформації оголошується конкурс
прийому до аспірантури та докторантури університету із зазначенням наукових
спеціальностей, термінів подачі та переліку необхідних документів.
4.2. Прийом документів до вступу в аспірантуру та докторантуру
здійснюється з 1 липня до 19 серпня 2016 р. відбірковою комісією університету.
4.3. Допуск до вступних випробувань здійснюється рішенням приймальної
комісії не пізніше 19 серпня 2016 року.
4.4. Вступні випробування проводяться у терміни з 22 по 30 серпня 2016
року.
4.5. Рекомендація до зарахування в аспірантуру здійснюється рішенням
приймальної комісії не пізніше 31 серпня 2016 р.
4.6. Зарахування до аспірантури проводиться не пізніше 01 вересня 2016
року.».
7.
У пункті 5.1 у абзаці першому замінити текст «30 серпня» на «19
серпня».
8.
Розділ 5 доповнити новим пунктом 5.7 такого змісту:
«5.7. Перелік документів, необхідних для вступу до докторантури:
• заява на ім’я ректора університету;
• особовий листок по обліку кадрів, завірений за місцем роботи;
• список опублікованих наукових праць і винаходів (за встановленим
зразком з визначенням фахових видань за спеціальністю
передбачуваної дисертації);
• медична довідка про стан здоров’я;
• засвідчена копія диплому про закінчення вищого навчального
закладу. Особи, які здобули освіту за кордоном, подають копію
нострифікованого диплому;
• засвідчену копію диплома доктора філософії або кандидата наук;
• копію паспорту.
• розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора наук;
• письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену
доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим
працівником відповідного вищого навчального закладу, із згодою
бути науковим консультантом в разі його вступу до докторантури;
• Чотири кольорові фотокартки розміром 3 × 4 см.
Паспорт, диплом про вищу освіту, диплом про присудження наукового
ступеня доктора філософії або кандидата наук, атестат про присвоєння вченого
звання доцента (професора), старшого дослідника (старшого наукового
співробітника) подаються вступником особисто.»
9.
Розділ 5 доповнити новим пунктом 5.8 такого змісту:
«5.8. 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 вищого
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навчального закладу щодо зарахування такого вступника в докторантуру вчена
рада відповідного вищого навчального закладу одночасно приймає рішення про
визнання його диплома. У разі відмови вчена рада вищого навчального закладу
надає вступнику обґрунтоване пояснення причин такої відмови.».
10. Розділ 10 доповнити новим пунктом 10.11 такого змісту:
«10.11. Вчена рада університету в місячний термін після подачі
документів розглядає висновки кафедри, лабораторії та висновок вченої ради
факультету/інституту і приймає рішення про зарахування (або відмовляє в
зарахуванні) кожного вступника до докторантури.».
11. У пункті 11.2 замінити текст «до 10 жовтня 2016 р.» на «до 01 вересня
2016 р».
12. Додаток 1 викласти в новій редакції:
«Додаток 1.
ПЕРЕЛІК
галузей знань та спеціальностей , за якими оголошується
прийом в аспірантуру та докторантуру у 2016 році

№
1.
2.
3.
4.
5.

Назва галузі науки
05 Соціальні та поведінкові науки
07 Управління та адміністрування
07 Управління та адміністрування
10 Природничі науки
13 Механічна інженерія

Назва спеціальності
051 Економіка
073 Менеджмент
075 Маркетинг
101 Екологія
131 Прикладна механіка
133 Галузеве машинобудування
спеціалізація: Процеси та обладнання
харчових, мікробіологічних та
фармацевтичних виробництв

6.
7.
8.

15 Автоматизація та
приладобудування
16 Хімічна та біоінженерія
18 Виробництво та технології

151 Автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані технології
162 Біотехнологія та біоінженерія
181 Харчові технології за
спеціалізаціями:
Технологія зернових, бобових,
круп’яних продуктів і комбікормів,
олійних і луб’яних культур
Технологія м’ясних, молочних
продуктів і продуктів з гідробіонтів
Технологія цукристих речовин та
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продуктів бродіння
Технологія жирів, ефірних масел та
парфумерно-косметичних продуктів

9.
».

26 Цивільна безпека

Процеси та обладнання харчових,
мікробіологічних та фармацевтичних
виробництв
Технологія консервованих і
охолоджених харчових продуктів
Технологія харчової продукції
263 Цивільна безпека
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