ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Вченої ради
Національної академії
від 21 грудня 2017 року № 254/13-3
ПРАВИЛА
прийому до докторантури
Національної академії державного управління при Президентові України
за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування”
у 2018 році
Правила прийому до докторантури 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 докторантури Національної академії здійснюється на
конкурсній основі за очною (денною) формою навчання:
- за державним замовленням (за рахунок коштів державного бюджету);
- на умовах контракту (за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб).
До докторантури Національної академії приймаються особи з науковим
ступенем доктора філософії (кандидата наук), які в змозі на високому
науковому рівні проводити фундаментальні, пошукові та прикладні наукові
дослідження, мають наукові здобутки та опубліковані праці з обраної наукової
спеціальності (зокрема публікації в міжнародних реферованих журналах,
індексованих у наукометричних базах) і наукові результати, що потребують
завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової
доповіді за сукупністю статей.
Особа, яка раніше навчалася в докторантурі за державним замовленням і
не захистилася або була відрахована достроково, має право на повторний вступ
за державним замовленням лише за умови відшкодування коштів, витрачених
на її підготовку, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
До докторантури Національної академії за державним замовленням на
підставі рекомендацій приймаються особи, які працюють:
- в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, інших
державних органах;
- навчальних закладах, 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 докторантури 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 докторантури Національної академії
Прийом документів для вступу до докторантури 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 докторантури подають до приймальної комісії Національної
академії заяву в паперовій формі за встановленою формою, до якої додаються
такі документи:
- копія(-ї) диплома(-ів) магістра (спеціаліста) та копія(-ї) диплома доктора
філософії (кандидата наук), атестата про присвоєння вченого звання, засвідчені
відповідно до оригіналів приймальною комісією;
- 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”;
- письмова характеристика наукової діяльності вступника, підготовлена
передбачуваним науковим консультантом;
- 2 конверти з марками по Україні.
Усі необхідні документи згідно зі встановленим переліком вступники до
докторантури подають до приймальної комісії особисто не пізніше ніж до
17 год 06 вересня 2018 року.
До конкурсного відбору допускаються особи, які вчасно подали всі
необхідні для вступу документи згідно з переліком, визначеним цими
Правилами.

Приймальна комісія Національної академії може відмовити особі в
конкурсному відборі до докторантури виключно у зв’язку з неподанням в
установлений термін документів, визначених Правилами прийому.
Вступник до докторантури не менш ніж за два місяці до вступу подає на
кафедру Національної академії розгорнуту пропозицію, в якій міститься план
дослідницької роботи та/або інформація про обсяг наукової роботи, необхідної
для підготовки результатів проведених досліджень до захисту. Після
надходження документів кафедра заслуховує наукові доповіді вступників і
шляхом голосування визначає можливість зарахування кожного з них до
докторантури та подає висновки на розгляд Вченої ради Національної академії.
Письмова характеристика наукової діяльності вступника готується
доктором наук, який є штатним науково-педагогічним працівником
Національної академії (із згодою на здійснення наукового консультування в
разі вступу цієї особи до докторантури).
Вчена рада Національної академії розглядає висновки кафедр 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
працівників Національної академії із ступенем доктора наук з відповідної
спеціальності. Рішення Вченої ради затверджується і оформляється наказом
президента Національної академії.
Зарахування до докторантури Національної академії – 1 жовтня 2018 року.
Накази про зарахування до докторантури оприлюднюються на
інформаційному стенді та офіційному веб-сайті Національної академії. Про
зарахування або про відмову в зарахуванні до докторантури вступник
повідомляється в п’ятиденний термін з дня прийняття Вченою радою
Національної академії відповідного рішення.

Орієнтовна структура
РЕКОМЕНДАЦІЯ

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

рекомендує для вступу до докторантури Національної академії державного
управління при Президентові України за державним замовленням
____________________________________________________________________,
(прізвище, ім’я та по батькові вступника до докторантури)

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

____________________________________________________________________
(назва структурного підрозділу)

__________________________
(посада керівника)

М.П.

________________________
(підпис)

_________________________
(ініціали та прізвище)

