Оголошення про прийом на 2020 рік до очної ад'юнктури та докторантури
Центрального науково-дослідного інституту Збройних Сил України

Центральний науково-дослідний інститут Збройних Сил України
(далі – інститут) оголошує прийом у 2020 році до очної ад’юнктури та
докторантури за спеціальністю 253 – “Військове управління (за видами
збройних сил)”.
До ад’юнктури інституту на конкурсній основі приймаються
офіцери віком до 45 років, які перебувають на військовій службі, здобули
вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста), виявили здібності до наукової
та науково-дослідної
роботи
і мають
досвід
служби
у військах
(силах) не менше 2 років.
Вік осіб офіцерського складу визначається станом на 31 грудня
2020 року.
Рапорт на вступ до докторантури та необхідні для вступу документи
подаються за підпорядкованістю до 1 лютого 2020 року.
Нормативний строк навчання в ад’юнктурі становить – 4 (чотири) роки.
До докторантури інституту приймаються особи офіцерського
складу віком не старше 47 років, які мають науковий ступінь доктора
філософії (кандидата наук), наукові здобутки, опубліковані праці з обраної
спеціальності (зокрема публікації в міжнародних реферованих журналах,
індексованих у наукометричних базах, згідно з вимогами до рівня наукової
кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені) і наукові результати,

що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії
чи наукової доповіді за сукупністю статей.
Вік осіб офіцерського складу визначається станом на 31 грудня
2020 року.
Рапорт на вступ до докторантури та необхідні для вступу документи
подаються за підпорядкованістю до 1 лютого 2020 року.
Строк підготовки в докторантурі – 2 (два) роки.
Вступні випробування для конкурсного відбору вступників
до докторантури та ад’юнктуру будуть проводитись на протязі червня
2020 року.
Перелік та порядок подання документів визначено у наказі Міністерства
оборони України від 24.02.2017 № 115 «Про затвердження Особливостей
підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук
у вищих військових навчальних закладах (науково-дослідних установах)
Міністерства оборони України».
Додаткову інформацію про правила прийому до ад’юнктури
та докторантури ЦНДІ ЗС України в 2020 році можна отримати в науковоорганізаційному відділі.
Додаткову інформацію можна отримати на офіційному
інституту: http://www.mil.gov.ua/zndi (у розділі: “Новини”)

сайті

Довідки за адресою: 03049, Київ-49, Повітрофлотський проспект 28.
Довідки за телефонами: 044-271-13-48,
організаційний відділ інституту.
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Заступник начальника Центрального науково-дослідного інституту
Збройних Сил України з наукової роботи
полковник
Анатолій ЗВАРИЧ

