ЗАТВЕРДЖЕНО
на засіданні вченої ради
Одеської національної академії зв’язку

ПРАВИЛА ТА ПРОЦЕДУРА
прикріплення до ОНАЗ ім. О.С. Попова осіб, які мають право здобувати вищу
освіту ступеня доктора філософії поза аспірантурою,
у 2020 році

1. Загальні положення
1.1. Підставою для прикріплення осіб, які професійно провадять наукову,
науково-технічну або науково-педагогічну діяльність в ОНАЗ ім. О.С. Попова,
є наказ Міністерства освіти і науки України від 08.07.2016 р. № 816 “Про
ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні”,
згідно з яким Одеській національній академії зв'язку ім. О.С. Попова розширено
провадження освітньої діяльності.
1.2. Особи, які професійно провадять наукову, науково-технічну або
науково-педагогічну діяльність, прикріплюються строком до п’яти років до
ОНАЗ ім. О.С. Попова. У разі звільнення з роботи особа втрачає право
здобувати вищу освіту ступеня доктора філософії поза аспірантурою в ОНАЗ
ім. О.С. Попова та має право:
- продовжити свою підготовку для здобуття ступеня докгора філософи поза
аспірантурою у закладі вищої освіти (науковій установі), до якого особа
зарахована на посаду науково-педагогічного чи наукового працівника (за умови
прийняття відповідного рішення таким закладом вищої освіти (науковою
установою));
- вступити до аспірантури (ад’юнктури) закладу вищої освіти (наукової
установи) для здобуття відповідного ступеня за очною (денною, вечірньою) або
заочною (дистанційною) формою навчання і зарахування їй відповідних
кредитів ЄКТС, здобутих поза аспірантурою.
1.3. Організацію прикріплення осіб, підготовка яких здійснюється поза
аспірантурою, здійснює приймальна комісія з прийому до аспірантури ОНАЗ
ім. О.С. Попова, склад якої затверджується наказом ректора академії, який є її
головою.

Ректор академії забезпечує дотримання законодавства України, в тому
числі цих правил та процедури прикріплення до ОНАЗ ім. О.С. Попова осіб, які
мають право здобувати вищу освіту ступеня доктора філософії поза
аспірантурою, а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії.
Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є
підставою для видання відповідного наказу ректором академії.
Усі питання, пов’язані з прикріпленням осіб для підготовки поза
аспірантурою, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях.
1.4. На навчання для здобуття ступеня доктора філософії приймаються
особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень
спеціаліста).
1.5. Навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти осіб,
які прикріплені до ОНАЗ ім. О.С. Попова, 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:__________ ________________
Код та найменування галузі Шифр на найменування Ліцензований
спеціальності
обсяг (особи)
знать
13
05 Соціальні та поведінкові 051 Економіка
науки
125 Кібербезпека
13
12 Інформаційні технології
10
15
Автоматизація
та 151 Автоматизація та
комп'ютерно-інтегровані
приладобудування
технології
41
17
Електроніка
та 172 Телекомунікації та
радіотехніка
телекомунікації
Ліцензований обсяг при зарахуванні для здобуття вищої освіти для кожної
спеціальності обліковується за календарний рік, який триває з 01 січня по 31
грудня.
1.6. Особи, прикріплені до ОНАЗ ім. О.С. Попова з метою здобуття вищої
освіти ступеня доктора філософії поза аспірантурою, мають рівні права та
обов’язки. Здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії поза аспірантурою
передбачає повне та успішне виконання відповідної освітньо-наукової
програми та навчального плану аспірантури згідно із затвердженими протягом
одного місяця з дня прикріплення індивідуальним навчальним планом та
індивідуальним планом наукової роботи прикріпленої особи та публічний
захист дисертації у спеціалізованій вченій раді.
1.7. Навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти осіб,
які прикріплені до ОНАЗ ім. О.С. Попова для реалізації свого права на здобуття
вищої освіти ступеня доктора філософії поза аспірантурою, а також їх наукове
керівництво здійснюється на безоплатній основі.
1.8. Кількість прикріплених осіб, підготовка яких здійснюється поза
аспірантурою, визначається з урахуванням можливостей забезпечення
кваліфікованого наукового керівництва та задоволення освітніх потреб осіб, які

професійно провадять наукову, науково-технічну або науково-педагогічну
діяльність в ОНАЗ ім. О.С. Попова, за відповідною спеціальністю.
2. Процедура прикріплення для підготовки поза аспірантурою
2.1.
Для прикріплення рекомендуються особи, які вчасно подали всі
необхідні документи для вступу згідно з правилами та процедурою
прикріплення до ОНАЗ ім. О.С. Попова осіб, які мають право здобувати вищу
освіту ступеня доктора філософії поза аспірантурою. Приймальна комісія може
відмовити особі у рекомендації для прикріплення виключно у зв’язку з
неподанням у встановлений термін всіх або окремих документів, визначених
правилами та процедурою прикріплення, або у разі наявності трьох здобувачів
у наукового керівника, який має ступінь доктора філософії, та п’ятьох
здобувачів у наукового керівника, який має ступінь доктора наук.
Перелік документів, необхідних для прикріплення:
1) заява вступника;
2) особовий листок з обліку кадрів;
3) 2 кольорові 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 до аспірантури);
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) список і фотокопії опублікованих наукових праць і винаходів та/або
науковий текст (доповідь, реферат, дослідницька пропозиція, проект) з обраної
спеціальності;
7) письмовий висновок передбачуваного наукового керівника із
результатами співбесіди щодо публікацій та/або наукових текстів вступника і
характеристикою наукової діяльності;
8) витяг з протоколу засідання кафедри, на якій працює передбачуваний
науковий керівник, з висновками щодо прикріплення особи, яка професійно
провадить наукову, науково-технічну або науково-педагогічну діяльність в
ОНАЗ ім. О.С. Попова;
9) автобіографія;
10) характеристика з місця роботи;
11) фотокопія паспорта;
12) Згода на збір та обробку персональних даних.
Копії документа, що посвідчує особу та громадянство, не підлягають
засвідченню.

2.2. Документи подаються до аспірантури ОНАЗ ім. О.С. Попова
(головний корпус, каб. 221) з 02 березня 2020 р. до 06 листопада 2020 р.
2.3. Прикріплення до ОНАЗ ім. О.С. Попова проводиться наказом ректора
академії на підставі рішення приймальної комісії. Кожній прикріпленій особі
одночасно із її прикріпленням відповідним наказом ректора академії
призначається науковий керівник - науковий або науково-педагогічний
працівник з науковим ступенем.
2.4. Про прикріплення до академії або про відмову в прикріпленні
вступнику повідомляється в п’ятиденний строк з дня прийняття приймальною
комісією відповідного рішення.
Повідомлення про прикріплення вступникам можуть надсилатись
засобами електронного та мобільного зв'язку відповідно.
2.5.
Початок навчання для осіб, прикріплених до ОНАЗ ім. О.С. Попова,
01.12.2020 р.

Проректор з наукової роботи

В.А. Каптур

