ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Вченої ради
Національної академії
від 21 грудня 2017 року № 254/13-3
ПРАВИЛА
прийому до аспірантури
Національної академії державного управління при Президентові України
за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування”
у 2018 році
Правила прийому до аспірантури Національної академії державного
управління при Президентові України (далі – Національна академія) за
спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” у 2018 році (далі –
Правила прийому) розроблені відповідно до Закону України “Про вищу освіту”
від 01 липня 2014 року № 1556-VII, Порядку підготовки здобувачів вищої
освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах
(наукових установах), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України
від 23 березня 2016 року № 261, Умов прийому на навчання до вищих
навчальних закладів України в 2018 році, затверджених наказом Міністерства
освіти і науки України від 13 жовтня 2017 року № 1378.
Прийом до аспірантури Національної академії здійснюється на конкурсній
основі:
– за очною (денною, вечірньою) формою навчання – за державним
замовленням (за рахунок коштів державного бюджету) та на умовах контракту
(за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб);
– за заочною формою навчання – на умовах контракту (за рахунок коштів
юридичних та фізичних осіб).
Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить
чотири роки за всіма формами навчання.
На навчання для здобуття ступеня доктора філософії до аспірантури
Національної академії приймаються особи, які здобули ступінь магістра
(освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).
Особа, яка раніше навчалася в аспірантурі за державним замовленням і не
захистилася або була відрахована достроково, має право на повторний вступ до
аспірантури за державним замовленням лише за умови відшкодування коштів,
витрачених на її підготовку, у визначеному Кабінетом Міністрів України
порядку.
До аспірантури Національної академії на очну (денну, вечірню) форму
навчання за державним замовленням на підставі рекомендацій приймаються
особи, які працюють:
в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, інших
державних органах;
у вищих навчальних закладах державної форми власності, які здійснюють
підготовку магістрів за спеціальністю “Публічне управління та
адміністрування” галузі знань “Публічне управління та адміністрування”;

- центрах перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів
державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств,
установ і організацій, закладах післядипломної освіти.
Організацію прийому вступників здійснює приймальна комісія
Національної академії, що діє на підставі Положення про приймальну комісію
Національної академії.
Усі питання, пов’язані з прийомом до аспірантури Національної академії,
вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної
комісії оприлюднюються на офіційному веб-сайті Національної академії.
Порядок, перелік і терміни подання документів
для вступу до аспірантури Національної академії
Прийом документів для вступу до аспірантури Національної академії
здійснюється в період з 13 серпня по 06 вересня 2018 року.
Порядок роботи Приймальної комісії: щодня, крім суботи та неділі, з 9.00
до 17.00 за адресою: м. Київ, вул. Антона Цедіка, 20.
Вступники до аспірантури подають до приймальної комісії Національної
академії заяву в паперовій формі за встановленою формою, до якої додаються
такі документи:
- копія(-ї) диплома(-ів) магістра (спеціаліста) з додатком (-ми), які
засвідчуються за оригіналами приймальною комісією Національної академії;
- особова картка (для державних службовців, посадових осіб місцевого
самоврядування) або особовий листок з обліку кадрів;
- копія трудової книжки, засвідчена за місцем роботи;
- копія документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорта);
- копія реєстраційного номера облікової картки платника податків;
- чотири фотокартки розміром 3х4 см;
- медична довідка про стан здоров’я за встановленою формою;
- рекомендація органу державної влади, органу місцевого самоврядування,
іншого державного органу, установи, навчального закладу державної форми
власності, який здійснює підготовку магістрів за спеціальністю “Публічне
управління та адміністрування” галузі знань “Публічне управління та
адміністрування”;
- дослідницька пропозиція за встановленою формою;
- два конверти з марками по Україні.
Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.
Крім того, в разі наявності, вступники до аспірантури додатково подають:
мовою на рівні В2 (або вище) Загальноєвропейських рекомендацій з мовної
освіти, засвідченого в установленому порядку;
рекомендацію Вченої ради Національної академії, її регіональних
інститутів для вступу до аспірантури (для осіб, рекомендованих у поточному
році).
Усі необхідні документи згідно зі встановленим переліком вступники до
аспірантури подають до приймальної комісії особисто не пізніше ніж до 17 год
06 вересня 2018 року.

Зміст, форми і терміни вступних випробувань для конкурсного відбору
вступників до аспірантури Національної академії
До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі
необхідні для вступу документи згідно з переліком, визначеним цими
Правилами. Рішення про допуск до вступних випробувань до аспірантури
ухвалює приймальна комісія Національної академії.
Приймальна комісія Національної академії може відмовити особі в
допуску до вступних випробувань до аспірантури виключно у зв’язку з
неподанням в установлений термін документів, визначених Правилами
прийому.
Вступні випробування проводяться в період з 10 вересня по 21 вересня
2018 року.
Вступні випробування до аспірантури складаються з:
– вступного іспиту зі спеціальності (за програмою, затвердженою Вченою
радою Національної академії);
– вступного іспиту з іноземної мови в обсязі, який відповідає рівню B2
Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (за програмою,
затвердженою Вченою радою Національної академії);
– презентації дослідницької пропозиції (за вимогами, затвердженими
Вченою радою Національної академії).
Оцінювання результатів вступних випробувань до аспірантури
відбувається за 100-бальною шкалою (91–100 – “відмінно”, 71–90 – “добре”,
51–70 – “задовільно”, 0–50 – “незадовільно”):
– результати іспиту зі спеціальності (відповідь на кожне питання
екзаменаційного білета оцінюється в межах 100 балів, з урахуванням чого
визначається середній бал);
– результати іспиту з іноземної мови (письмовий переклад державною
мовою іншомовного тексту з фаху – 30 балів; реферативний усний переказ
іншомовного тексту з фаху іноземною мовою та бесіда за змістом прочитаного
– 30 балів; аудіювання – 20 балів; співбесіда в межах визначеної тематики – 20
балів). Вступник, який підтвердив свій рівень знання дійсним сертифікатом, що
засвідчує володіння іноземною мовою на рівні В2 (або вище)
Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти, звільняється від складання
вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу
зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з
іноземної мови з найвищим балом;
– результати презентації дослідницької пропозиції (70 балів – дослідницька
пропозиція та її презентація; 30 балів – відповіді на запитання).
Мінімальний бал, за яким вступник допускається до подальшої участі в
конкурсному відборі, – 51 (п’ятдесят один).
Зарахування до аспірантури Національної академії відбувається на підставі
рейтингу, що визначається відповідно до результатів вступних випробувань.
Під час розрахунку рейтингу вступника вага оцінки за іспит зі
спеціальності становить 0,4; вага оцінки за іспит з іноземної мови – 0,3; вага
оцінки за співбесіду з презентацією дослідницької пропозиції – 0,3.

Вступники, які не з’явилися на вступні випробування без поважних причин
у зазначений за розкладом час, до участі у подальших випробуваннях та до
участі у конкурсі не допускаються. За наявності поважних причин, які
підтверджені документально, вступники можуть допускатися до складання
пропущених вступних випробувань з дозволу голови приймальної комісії в
межах встановлених термінів проведення вступних випробувань.
Вступникам, які набрали кількість балів, що є нижчою за прохідний бал за
державним замовленням, може бути запропоновано участь у конкурсному
відборі до аспірантури на умовах контракту в межах ліцензованого обсягу.
За результатами проведення вступних випробувань до аспірантури
приймальна комісія приймає рішення щодо кожного вступника.
При прийнятті рішення щодо зарахування вступників до аспірантури, які
набрали однакову кількість балів, переважне право надається вступникам, які:
рекомендовані для вступу до аспірантури Вченою радою Національної
академії, її регіональних інститутів;
мають наукові публікації за напрямом дослідження у фахових виданнях з
державного управління.
Зарахування до аспірантури Національної академії – 1 жовтня 2018 року.
Накази про зарахування до аспірантури оприлюднюються на
інформаційному стенді та офіційному веб-сайті Національної академії. Про
зарахування або про відмову в зарахуванні до аспірантури вступник
повідомляється в п’ятиденний термін з дня прийняття приймальною комісією
відповідного рішення.

Орієнтовна структура

РЕКОМЕНДАЦІЯ
_______________________________________________________________________________
(найменування органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого
самоврядування, навчального закладу)

рекомендує для вступу до аспірантури Національної академії державного
управління при Президентові України за державним замовленням за
_______________________________________ формою навчання
очною (денною) / очною (вечірньою)

____________________________________________________________________,
(прізвище, ім’я та по батькові вступника до аспірантури)

який (яка) працює на посаді____________________________________________
____________________________________________________________________
(назва посади)

____________________________________________________________________
(назва структурного підрозділу)

__________________________
(посада керівника)

М.П.

________________________
(підпис)

_________________________
(ініціали та прізвище)

