Додаток 10 до Правил прийому до ОНАЗ ім. О.С. Попова в 2020 році
ПРАВИЛА
прийому до докторантури Одеської національної академії зв'язку
ім. О.С. Попова
у 2020 році
1. Загальні положення
1.1. Підставою для оголошення прийому для здобуття ступеня доктора наук
є рішення вченої ради ОНАЗ ім. О.С. Попова (протокол № 9 від 27.04.2016),
затверджене наказом ректора академії від 27.04.2016 р. № 01-15-18, та рішення
вченої ради ОНАЗ ім. О.С. Попова (протокол № 5 від 29.12.2016), затверджене
наказом ректора академії від 17.01.2017 р. № 01-15-05.
1.2. Підготовка здобувачів ступеня доктора наук здійснюється в
докторантурі закладу вищої освіти за очною (денною) формою навчання.
Нормативний строк підготовки доктора наук в докторантурі становить два
роки.
1.3. Прийом до докторантури здійснюється на конкурсній основі за
відповідними джерелами фінансування.
1.4. Організацію прийому вступників до докторантури здійснюють кафедри
та вчена рада академії, головою якої є ректор академії.
Ректор академії забезпечує дотримання законодавства України, в тому числі
Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2020 році, правил
прийому до докторантури ОНАЗ ім. О.С. Попова, а також відкритість та
прозорість прийому до докторантури.
Рішення вченої ради, прийняте в межах її повноважень, є підставою для
видання відповідного наказу ректором академії та/або виконання процедур
вступної кампанії.
1.5. Для здобуття ступеня доктора наук 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.
1.6. Прийом до докторантури проводиться за спеціальностями відповідно до
Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка
здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 29 квітня 2015 року № 266:
05 Соціальні та поведінкові науки - 051 Економіка;
12 Інформаційні технології - 125 Кібербезпека;
17 Електроніка та телекомунікації – 172 Телекомунікації та радіотехніка.
Прийом вступників до докторантури проводиться на конкурсні пропозиції,
які самостійно формує заклад вищої освіти.

2. Джерела фінансування підготовки здобувачів ступеня доктора наук
2.1. Фінансування підготовки здобувачів ступеня доктора наук здійснюється:
- за рахунок видатків державного бюджету у державних закладах вищої
освіти (державне замовлення);
- за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на умовах договору, зокрема за
кошти грантів, які отримав заклад вищої освіти на проведення наукових
досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня
доктора доктора наук).
2.2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в
державних закладах вищої освіти на конкурсній основі відповідно до стандартів
вищої освіти, якщо певний ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за
кошти державного бюджету.
2.3. Особи, які раніше навчалися в докторантурі за державним замовленням і
не захистилися або були відраховані з неї достроково, мають право на повторний
вступ до докторантури за державним замовленням лише за умови відшкодування
коштів, витрачених на їх підготовку, відповідно до Порядку відшкодування
коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з
підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
26 серпня 2015 року № 658.
2.4. 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
ступеня доктора наук нарівні з громадянами України.
2.5. Здобувати вищу освіту ступеня доктора наук безоплатно мають право
особи, які вперше проходять підготовку на науковому рівні вищої освіти за кошти
державного бюджету.
Не допускається одночасна підготовка за двома чи більше спеціальностями
за кошти державного бюджету.
3. Обсяги прийому та обсяги державного замовлення
3.1. Прийом на підготовку в докторантурі за державним замовленням
здійснюється на спеціальності, за якими воно сформовано Кабінетом Міністрів
України.
3.2. Державне замовлення на підготовку здобувача вищої освіти ступеня
доктора наук в докторантурі за спеціальностями розподіляється на конкурсній
основі між закладами вищої освіти та науковими установами, у яких діють
спеціалізовані вчені ради з відповідних спеціальностей.
3.3. Обсяг прийому на небюджетну конкурсну пропозицію визначається
закладом вищої освіти відповідно до можливостей забезпечення кваліфікованого
наукового консультування та задоволення освітніх потреб докторантів за
відповідною спеціальністю згідно із рішенням вченої ради.
4. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі
4.1. 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 зарахування кожного
вступника до докторантури та подає висновки на розгляд вченої ради академії.
4.2. Вчена рада академії на своєму засіданні 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 кольорові фотокартки 3х4 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 до докторантури);
5) копія диплома магістра (спеціаліста) з додатком із зазначенням здобутої
спеціальності. У разі якщо ступінь магістра вступник здобув за кордоном,
обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності диплома
магістра, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки
України від 05 травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання в Україні
іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 27 травня 2015 року за № 614/27059;
6) копія диплома доктора філософії або кандидата наук (у разі якщо
відповідний диплом видано іноземним закладом вищої освіти, вступник надає
копію свідоцтва про визнання документа про науковий ступінь, що здійснюється
відповідно до Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних
закладах наукових ступенів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки
України від 05 серпня 2016 р. № 952, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 26 серпня 2016 р. за № 1188/29318). За відсутності свідоцтва про
визнання документа про науковий ступінь особа допускається до вступу. У разі
позитивного рішення вченої ради щодо зарахування 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 атестата про присвоєння вченого звання доцента/професора (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
зарахування вступника до докторантури;
13) автобіографія;

14) характеристика з місця роботи;
15) фотокопія паспорта;
16) фотокопія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової
картки платника податків (РНОКПП);
17) Фотокопія військового квитка (посвідчення про приписку);
18) Згода на збір та обробку персональних даних.
Копії документа, що посвідчує особу та громадянство, військового квитка
(посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без
пред'явлення оригіналів не приймаються.
4.3. Факт ознайомлення вступника з Порядком підготовки здобувачів вищої
освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах
(наукових установах), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від
23 березня 2016 р. № 261, та з правилами прийому фіксуються в заяві вступника і
підтверджуються його особистим підписом при поданні заяви.
4.4. Вчена рада академії приймає до розгляду заяви для участі в
конкурсному відборі та документи вступників із висновками кафедр на
засіданнях:
21.05.2020 р. - на підготовку за очною (денною) формою навчання за
державним замовленням та поза державним замовленням;
22.10.2020 р. - на підготовку за очною (денною) формою навчання поза
державним замовленням.
4.5. Документи вступники подають до аспірантури ОНАЗ ім. О.С. Попова
(головний корпус, каб. 221) двома потоками:
- перший потік: з 02 березня 2020 р. до 11 травня 2020 р. - для участі в
конкурсному відборі на підготовку за очною (денною) формою навчання за
державним замовленням та поза державним замовленням;
- другий потік: з 14 вересня 2020 р. до 12 жовтня 2020 р. - для участі в
конкурсному відборі на підготовку за очною (денною) формою навчання поза
державним замовленням.
5. Організація і проведення конкурсного відбору
5.1. Вчена рада академії в місячний термін розглядає висновки кафедри
щодо кожного вступника і на своєму засіданні 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 академії із ступенем доктора наук з
відповідної спеціальності.
5.2. Вчена рада академії приймає рішення про зарахування до докторантури
на засіданнях:
25.06.2020 р. - вступників першого потоку конкурсного відбору на
підготовку за очною (денною) формою навчання за державним замовленням та
поза державним замовленням;
26.11.2020 р. - вступників другого потоку конкурсного відбору на
підготовку за очною (денною) формою навчання поза державним замовленням.
5.3. Зарахування до докторантури проводиться наказом ректора академії на
підставі рішення вченої ради.

5.4. Договір про надання освітніх послуг між закладом вищої освіти та
фізичною (юридичною) особою укладається після видання наказу про
зарахування. Якщо договір не буде укладено протягом двох тижнів з дати видання
наказу про зарахування, цей наказ скасовується в частині зарахування цієї особи.
Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.
5.5. Початок підготовки в докторантурі ОНАЗ ім. О.С. Попова:
- за очною (денною) формою навчання за державним замовленням та поза
державним замовленням для осіб, які вступали першим потоком - з 01 жовтня
2020 р.;
- за очною (денною) формою навчання поза державним замовленням для
осіб, які вступали другим потоком – з 01 грудня 2020 р.
6. Особливості прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства
до докторантури
6.1. Прийом на навчання до закладів вищої освіти іноземців та осіб без
громадянства здійснюється згідно із Законами України "Про вищу освіту", "Про
правовий статус іноземців та осіб без громадянства", "Про закордонних
українців", "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового
захисту", Указом Президента України від 03 червня 1994 року № 271 "Про заходи
щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними
областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями
Республіки Молдова", постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня
2013 року № 684 "Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без
громадянства", наказом Міністерства освіти і науки України від
01
листопада 2013 року № 1541 "Деякі питання організації набору та навчання
(стажування) іноземців та осіб без громадянства", зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536.
6.2. Іноземці та особи без громадянства (далі – іноземці) можуть здобувати
вищу освіту за кошти фізичних та/або юридичних осіб, якщо інше не передбачено
міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана
Верховною Радою України, законодавством або угодами між закладами вищої
освіти про міжнародну академічну мобільність.
6.3. Зарахування вступників з числа іноземців на навчання в докторантурі за
кошти фізичних та/або юридичних осіб може здійснюватися закладами вищої
освіти упродовж року.
Зарахування іноземців на навчання в докторантурі здійснюється за
результатами співбесіди щодо наукової діяльності вступника із науковим
консультантом, тестових випробувань з мови навчання, висновків кафедри та
рішення вченої ради академії щодо зарахування до докторантури та на підставі
академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про
здобутий рівень освіти в країні його походження.

6.4. Навчання іноземців в докторантурі здійснюється за очною (денною)
формою навчання.
6.5. Іноземці подають документи на розгляд та оцінювання до міжнародного
відділу академії з 02 березня 2020 р. згідно з підпунктами 1, 2, 3, 7, 8 пункту 6.6
цих правил прийому. Протягом місяця з моменту одержання документів
проводиться їх розгляд та оцінювання; співбесіда щодо наукової діяльності
вступника із науковим консультантом; тестові випробування з мови підготовки.
6.6. Для вступу до докторантури іноземець особисто подає до міжнародного
відділу академії заяву у паперовій формі.
До заяви іноземець додає:
1) документ (оригінал та його копію) про раніше здобутий освітній (освітньокваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;
2) додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий освітній
(освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (за
наявності);
3) копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без
громадянства;
4) поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними
договорами України;
5) 4 кольорові фотокартки розміром 30 х 40 мм;
6) копію посвідчення закордонного українця (за наявності);
7) копію диплома про присудження відповідного наукового ступеня;
8) розгорнутий план дослідницької роботи для здобуття наукового ступеня
доктора наук, наукову доповідь з інформацією про обсяг наукової роботи,
необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту,
завірений в установленому порядку за місцем роботи/навчання кандидата список
опублікованих наукових праць і винаходів за тематикою наукових досліджень з
обраної спеціальності українською або англійською мовою.
Документи, зазначені у підпунктах 1 – 3, 7 цього пункту, мають бути
перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.
Також документи, зазначені у підпунктах 1 – 2, 7 цього пункту, мають бути
засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні
для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною установою
України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.
Заява та документи, зазначені в цьому пункті, зберігаються в особовій справі
вступників у міжнародному відділі академії.
6.7. Після розгляду та оцінювання документів, проведення співбесіди із
науковим консультантом, тестових випробувань з мови навчання не менше ніж за
два місяці до вступу кафедрі подаються їх результати та розгорнута пропозиція, 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
зарахування кожного вступника до докторантури та подає висновки на розгляд
вченої ради академії.

6.8. Вчена рада академії на своєму засіданні 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.
Особова справа докторанта має бути укладена українською мовою та містити
такі документи:
1) заява вступника;
2) особовий листок з обліку кадрів;
3) 2 кольорові фотокартки 3х4 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 до докторантури);
5) копія диплома магістра (спеціаліста) з додатком із зазначенням здобутої
спеціальності. У разі якщо ступінь магістра вступник здобув за кордоном,
обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності диплома
магістра, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки
України від 05 травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання в Україні
іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 27 травня 2015 року за № 614/27059;
6) копія диплома доктора філософії або кандидата наук (у разі якщо
відповідний диплом видано іноземним закладом вищої освіти, вступник надає
копію свідоцтва про визнання документа про науковий ступінь, що здійснюється
відповідно до Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних
закладах наукових ступенів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки
України від 05 серпня 2016 р. № 952, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 26 серпня 2016 р. за № 1188/29318). За відсутності свідоцтва про
визнання документа про науковий ступінь особа допускається до вступу. У разі
позитивного рішення вченої ради щодо зарахування 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) засвідчений в установленому порядку за місцем роботи/навчання
вступника список опублікованих наукових праць і винаходів за тематикою
наукових досліджень з обраної спеціальності українською або англійською
мовою;
8) розгорнутий план дослідницької роботи;
9) наукова доповідь з інформацією про обсяг наукової роботи, необхідної
для підготовки результатів проведених досліджень до захисту;
10) письмова характеристика наукової діяльності вступника, складена
доктором наук, який є штатним працівником академії, із згодою бути науковим
консультантом в разі його вступу до докторантури;
11) витяг з протоколу засідання кафедри з висновками щодо можливості
зарахування вступника до докторантури;
12) автобіографія;

13) фотокопія закордонного паспорта з перекладом українською,
засвідченим нотаріально;
14) Згода на збір та обробку персональних даних.
6.9. Вчена рада академії в місячний термін розглядає висновки кафедри
щодо кожного вступника і на своєму засіданні 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 академії із ступенем доктора наук з
відповідної спеціальності.
6.10. Усі категорії іноземців, які вступають до докторантури, зараховуються
до закладів вищої освіти України згідно з рішенням вченої ради на підставі
наказів про зарахування, що формуються в Єдиній базі.
6.11. Строки проведення вступної кампанії до докторантури для іноземців:
Етапи
1-й потік
2-й потік
3-й потік
Подання документів на розгляд до 01.04.2020 до 01.06.2020 до 01.09.2020
та оцінювання до міжнародного
відділу
Розгляд та оцінювання
01.04.2020 – 01.06.2020 – 01.09.2020 –
документів; співбесіда щодо
30.04.2020
30.06.2020
30.09.2020
наукової діяльності вступника
із науковим консультантом;
тестові випробування з мови
підготовки
Надання на кафедру результатів 01.05.2020 – 01.09.2020 – 01.10.2020 –
оцінювання вступних
18.05.2020
21.09.2020
19.10.2020
випробувань та розгорнутої
пропозиції, в якій міститься
план дослідницької роботи
та/або інформація про обсяг
наукової роботи, необхідної для
підготовки результатів
проведених досліджень до
захисту. Заслуховування
наукових доповідей вступників
на кафедрі. Надання кафедрою
висновків на розгляд вченої
ради академії. Надання
особової справи до аспірантури
ОНАЗ ім. О.С. Попова
Вчена рада академії на своєму
21.05.2020
24.09.2020
22.10.2020
засіданні приймає до розгляду
висновки кафедр щодо
вступників до докторантури
Розгляд вченою радою академії 22.05.2020 – 25.09.2020 – 23.10.2020 –
висновків кафедри
25.06.2020
22.10.2020
26.11.2020
Прийняття рішення про
25.06.2020
22.10.2020
26.11.2020

зарахування до докторантури
на засіданні вченої ради
Початок підготовки в
докторантурі

з 01.09.2020

з 01.11.2020

з 01.12.2020

7. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до
докторантури
7.1. Правила прийому, відомості про обсяг прийому за державним
замовленням за кожною конкурсною пропозицією оприлюднюються на
офіційному веб-сайті академії не пізніше робочого дня, наступного після
затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.
7.2. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних
відомостей про здобуту раніше освіту є підставою для скасування наказу про
зарахування, в частині, що стосується цього вступника.
8. Правила прийому до докторантури затверджує вчена рада академії як
додаток до Правил прийому. Затверджені правила прийому до докторантури
діють протягом календарного року.

Проректор з наукової роботи

В.А. Каптур

