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у 2016 році
1. Загальні положення
1.1. Підставою для оголошення прийому для здобуття вищої освіти за
ступенем доктора наук є накази Міністерства освіти і науки України від
24.02.2004 № 139; від 25.04.2007 № 328.
1.2. Прийом до докторантури проводиться за галузями знань та
спеціальностями згідно з Переліком галузей знань і спеціальностей, за якими
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженим постановою
Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266:
05 Соціальні та поведінкові науки - 051 Економіка;
17 Електроніка та телекомунікації - 172 Телекомунікації та
радіотехніка.
1.3. Підготовка громадян України в докторантурі здійснюється за
рахунок коштів державного бюджету України (за державним замовленням)
або за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту).
Підготовка іноземців та осіб без громадянства в докторантурі
здійснюється:
на підставі міжнародних договорів України та / або міжнародних
програм обміну чи мобільності;
на підставі договорів, укладених між ОНАЗ ім. О.С. Попова та вищими
навчальними закладами (науковими установами) інших країн, щодо обміну
вченими чи академічної мобільності;
за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту).
1.4. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту
за ступенем доктора наук на конкурсній основі відповідно до стандартів
вищої освіти, якщо ступінь доктора наук громадянин здобуває вперше за
кошти державного бюджету.

1.5. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в
Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують
додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус
закордонного українця і які перебувають в Україні на законних підставах,
мають право на здобуття вищої освіти за ступенем доктора наук нарівні з
громадянами України.
Усі особи, які здобувають вищу освіту за ступенем доктора наук в
ОНАЗ ім. О.С. Попова, мають рівні права та обов’язки.
1.6. Прийом до докторантури для здобуття вищої освіти за ступенем
доктора наук здійснюється на конкурсній основі незалежно від джерел
фінансування навчання.
1.7. Забороняється одночасне навчання на очній (денній) формі
навчання за кількома спеціальностями або ступенями вищої освіти.
1.8. Нормативний термін підготовки доктора наук в докторантурі
становить два роки, протягом яких докторант зобов’язаний виконати всі
вимоги наукової програми, визначеної вищим навчальним закладом для
підготовки доктора наук з відповідної спеціальності, а також захистити в
установлений строк свої наукові досягнення у вигляді дисертації або
опублікованої монографії, або за сукупністю опублікованих у вітчизняних і
міжнародних рецензованих фахових виданнях статей у спеціалізованій вченій
раді.
1.9. На науковому рівні вищої освіти підготовка докторів наук в
докторантурі вищого навчального закладу здійснюється за очною (денною)
формою навчання.
1.10. Кількість докторантів, підготовка яких здійснюється поза
державним замовленням, визначається вченою радою академії з урахуванням
можливостей забезпечення кваліфікованого наукового консультування та
освітніх потреб докторантів.
2. Організація прийому до докторантури
2.1. Організацію прийому вступників до докторантури здійснюють
кафедри та вчена рада академії.
2.2. Ректор академії забезпечує дотримання законодавства України, в
тому числі цих правил прийому до докторантури ОНАЗ ім. О.С. Попова, а
також відкритість та прозорість прийому до докторантури.
2.3. Рішення вченої ради є підставою для видання відповідного наказу
ректором академії.

3. Порядок та умови вступу до докторантури
3.1.
До докторантури приймаються особи,' які мають ступінь докт
філософії (кандидата наук), 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.
3.2. Для вступу до докторантури вступник не менше ніж за два місяці
до вступу подає кафедрі 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 кафедра
заслуховує їх наукові доповіді і шляхом голосування визначає можливість
зачислення кожного вступника до докторантури та подає висновки на розгляд
вченої ради академії.
3.3. Вчена рада академії на засіданні 26.05.2016 р. приймає до розгляду
висновки кафедр щодо вступників до докторантури, які вчасно подали всі
необхідні документи для вступу згідно з правилами прийому до
докторантури. У разі неподанням у встановлений термін всіх або окремих
документів, визначених правилами прийому вчена рад академії може лишити
питання щодо вступу до докторантури без розгляду.
Перелік документів, необхідних для вступу до докторантури:
1) заява вступника;
2) особовий листок з обліку кадрів;
3) 2 фотокартки 3x4 см;
4) медична довідка про стан здоров’я за формою № 086-О (або за іншою
формою з аналогічним змістом, якщо вступник знаходиться за кордоном на
момент подачі документів для вступу в докторантуру);
5) копія диплома магістра (спеціаліста) з додатком із зазначенням
здобутої спеціальності. У разі якщо диплом магістра здобутий у іноземному
вищому навчальному закладі, вступник надає копію свідоцтва про визнання
іноземного документа про освіту, що здійснюється відповідно до Порядку
визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої
освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05
травня 2015 р. № 504, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27
травня 2015 р. за № 614/27059;
6) копія диплома доктора філософії або кандидата наук (у разі здобуття
відповідної освіти у іноземному вищому навчальному закладі, вступник
надає копію свідоцтва про визнання іноземного документа про освіту, що
здійснюється відповідно до Порядку визнання здобутих в іноземних вищих
навчальних закладах ступенів вищої освіти, затвердженого наказом
Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 р. № 504,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 р. за
№
614/27059). За відсутності свідоцтва про визнання іноземного документа про
освіту особа допускається до вступу. У разі позитивного рішення вченої ради
щодо зачислення такого вступника в докторантуру вчена рада академії
одночасно приймає рішення про визнання його диплома. У разі відмови вчена
рада академії надає вступнику обґрунтоване пояснення причин такої відмови;
7) копія диплома про присвоєння вченого звання доцента (за
наявності);

8) список опублікованих наукових праць і винаходів за тематикою
наукових досліджень з обраної спеціальності;
9) розгорнутий план дослідницької роботи;
10) наукова доповідь з інформацією про обсяг наукової роботи,
необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту;
11) письмова характеристика наукової діяльності вступника, складена
доктором наук, який є штатним працівником академії, із згодою бути
науковим консультантом в разі його вступу до докторантури;
12) витяг з протоколу засідання кафедри з висновками щодо
можливості зачислення вступника до докторантури;
13) автобіографія;
14) характеристика з місця роботи;
15) фотокопія паспорта (для іноземців - фотокопія закордонного
паспорта з перекладом українською, засвідченим нотаріально);
16) фотокопія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової
картки платника податків (Рнокпп).
Копії документа, що посвідчує особу та громадянство, військового
квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії
документів без пред'явлення оригіналів не приймаються.
3.3. Документи подаються до аспірантури ОНАЗ ім. О.С. Попова
(головний корпус, каб. 221) з 04 травня 2016 р. до 23 травня 2016 р.
4. Організація і проведення конкурсу
4.1. Вчена рада академії в місячний термін розглядає висновки кафедри
щодо кожного вступника і на засіданні 30.06.2016 р. приймає рішення про
його зачислення до докторантури та відповідно до наданої характеристики
наукової діяльності вступника призначає докторанту наукового консультанта
з числа штатних науково-педагогічних працівників академії із ступенем
доктора наук з відповідної спеціальності.
4.2. Зачислення до докторантури проводиться наказом ректора академії
на підставі рішення вченої ради. Кожному докторанту одночасно з його
зачисленням відповідним наказом ректора академії призначається науковий
консультант.
4.3. Договір із замовником щодо навчання за кошти фізичних та
юридичних осіб укладається після видання наказу про зачислення. Оплата
підготовки в докторантурі здійснюється згідно з договором, укладеним
сторонами.
4.4. Початок підготовки в докторантурі ОНАЗ ім. О.С. Попова 01 жовтня 2016 р.

Проректор з наукової роботи

В.А. Каптур

