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ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ПІДГОТОВКУ В НАЦІОНАЛЬНІЙ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОЇ
ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ІМЕНІ БОГДАНА
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СТУПЕНЯ
ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ ПОЗА АД’ЮНКТУРОЮ
1. Загальні положення
1.1. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про
затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора
філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)»
від 23 березня 2016 року № 261 особи, які професійно провадять наукову,
науково-технічну або науково-педагогічну діяльність за основним місцем
роботи, мають право здобувати вищу освіту ступеня доктора філософії поза
аспірантурою (ад’юнктурою) у відповідному вищому навчальному закладі
(науковій установі) без переривання трудової діяльності або під час
перебування у творчій відпустці.
1.2. Прикріплення здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії
поза ад’юнктурою (далі – здобувачів) до Національної академії Державної
прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького (далі –
Національної академії) здійснюється за спеціальностями, на які Національна
академія має ліцензію на провадження освітньої діяльності на третьому
(освітньо-науковому) рівні вищої освіти, з урахуванням ліцензійного обсягу.
1.3. У разі звільнення з роботи особа втрачає право здобувати вищу освіту
ступеня доктора філософії поза ад’юнктурою у Національній академії, але
може:
продовжити свою підготовку у вищому навчальному закладі або науковій
установі, до якого особа зарахована на посаду науково-педагогічного або
наукового працівника;
вступити до аспірантури (ад’юнктури) вищого навчального закладу або
наукової установи, які мають ліцензію на провадження освітньої діяльності на
третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти з відповідної спеціальності.
При цьому особі за рішенням вченої ради відповідного закладу або
установи може бути зараховано набуті нею в Національній академії кредити
ЄКТС.
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1.4. Особа, яка зарахована на посаду науково-педагогічного або
наукового працівника в Національну академію та має набуті кредити ЄКТС в
іншому закладі або установі, має право на зарахування цих кредитів за умови
прикріплення до Національної академії для здобуття вищої освіти ступеня
доктора філософії поза ад’юнктурою.
2. Процедура прикріплення до Національної академії
для здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії поза ад’юнктурою
2.1. Для прикріплення до Національної академії для здобуття вищої
освіти ступеня доктора філософії поза ад’юнктурою здобувач пише рапорт (для
цивільних осіб – заява) за командою та отримує рекомендацію кафедри на
прикріплення, погоджену рішенням вченої ради факультету.
2.2. Після отримання цих документів здобувач подає секретарю
міжкафедрального постійно діючого наукового семінару Національної академії
(далі – Наукового семінару) з відповідного напрямку досліджень такі
документи:
рапорт на прикріплення (для цивільних осіб – заява) за командою;
ксерокопія першої сторінки паспорта;
ксерокопії диплому магістра (спеціаліста) та додатку до нього;
дослідницька пропозиція з обраної спеціальності (науковий текст обсягом
до 10 сторінок, підготовлений здобувачем, в якому обґрунтовується тематика
майбутнього дисертаційного дослідження, його актуальність, стан розробки у
вітчизняній та зарубіжній науці; можливі шляхи вирішення поставлених задач;
об’єкт, предмет, задачі дослідження, зміст дослідження (назви розділів та
підрозділів) тощо. Вимоги до дослідницьких пропозицій формують факультети
відповідно до особливостей кожної обраної вступником спеціальності);
ксерокопії публікацій в наукових фахових збірниках або матеріалах
наукових конференцій (мінімальна кількість – одна публікація);
ксерокопії патентів на винаходи (авторських свідоцтв про винаходи) за
обраною спеціальністю (за наявності);
рекомендація кафедри на прикріплення здобувача до Національної
академії для здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії поза
ад’юнктурою, погоджена рішенням вченої ради факультету;
рекомендаційний лист передбачуваного наукового керівника (двох
наукових керівників), який є штатним науково-педагогічним або науковим
працівником Національної академії, з оцінкою здобувача та його наукової
діяльності;
інші докази наукової спроможності здобувача проводити наукові
дослідження за обраною спеціальністю (науково-дослідні роботи, навчальнометодичні посібники, нагороди на конкурсах наукових робіт тощо).
2.3. Науковий семінар упродовж місяця з дня надходження документів від
усіх претендентів заслуховує наукові доповіді здобувачів та розглядає їх
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документи. На підставі оцінки дослідницьких проектів, вивчення поданих
документів та з урахуванням ліцензійного обсягу члени Наукового семінару
таємним або відкритим голосуванням приймають рішення щодо клопотання
про їх прикріплення до Національної академії для здобуття вищої освіти
ступеня доктора філософії поза ад’юнктурою та призначення наукових
керівників або відмовляють у прикріпленні. У першому випадку рішення
Наукового семінару та документи ухвалених претендентів подаються до вченої
ради Національної академії.
2.4. Вчена рада Національної академії на підставі розгляду поданих
документів ухвалює рішення Наукового семінару або відхиляє його. Рішення
вченої ради Національної академії затверджується і оформляється наказом
ректора Національної академії із зазначенням відомостей про прикріплення
здобувачів до Національної академії з 1 вересня поточного року та призначення
їм наукових керівників.
2.5. Етапи процедури прикріплення здобувача до Національної академії
для здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії та терміни їх
проходження
Етапи прикріплення
Рекомендація кафедри на прикріплення здобувача до
Національної академії
Погодження рішення кафедри вченою радою факультету
Прийом документів та заяв секретарем Наукового семінару
Робота Наукового семінару щодо заслуховування доповідей та
розгляду справ претендентів
Ухвалення вченою радою Національної академії рішення про
прикріплення здобувачів та призначення їм наукових керівників
Початок навчання здобувачів

Терміни проходження
лютий – березень
лютий – березень
березень – квітень
травень
червень
1 вересня

3. Зміст підготовки здобувачів
3.1. Здобувачі прикріпляються до Національної академії терміном до
п’яти років. Упродовж цього періоду здобувач повинен опанувати освітньонаукову програму ад’юнктури та захистити дисертацію.
3.2. Освітньо-наукова програма складається з освітньої та наукової
складових. Вона є основою для формування здобувачем індивідуального
навчального плану та індивідуального плану наукової роботи, які
погоджуються з науковим керівником та затверджуються вченою радою
Національної академії впродовж двох місяців з дня прикріплення здобувача (до
1 листопада поточного року). Дата затвердження планів буде вважатись датою
затвердження теми дисертації на здобуття вищої освіти ступеня доктора
філософії.
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Здобувач має право змінювати індивідуальний навчальний план та
індивідуальний план наукової роботи за погодженням із своїм науковим
керівником. Змінені плани необхідно затвердити на вченій раді Національної
академії. Про отримане рішення здобувач повинен повідомити начальника
ад’юнктури.
3.3. Освітня складова реалізується шляхом опанування навчальної
програми ад’юнктури з відповідної спеціальності (упродовж двох років) та
виконання індивідуального навчального плану. Засвоєння здобувачем
навчальних дисциплін може відбуватись як на базі Національної академії, так і
в межах реалізації права на академічну мобільність – на базі інших вищих
навчальних закладів (наукових установ). В останньому випадку зарахування
кредитів ЄКТС відбувається на підставі рішення вченої ради Національної
академії.
Здобувач, який підтвердив рівень свого знання іноземної мови, зокрема
англійської, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English
Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language
Assessment, на рівні С1 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти,
має право:
на зарахування відповідних кредитів, як таких, що виконані у повному
обсязі;
на використання обсягу навчального навантаження, передбаченого для
набуття мовних компетентностей, для здобуття інших компетентностей (за
погодженням з науковим керівником).
3.4. Наукова складова освітньо-наукової програми передбачає проведення
власного наукового дослідження під керівництвом наукового керівника та
оформлення його результатів у вигляді дисертації.
Наукова складова оформляється у вигляді індивідуального плану
наукової роботи здобувача.
3.5. Здобувачі зараховуються у навчальні групи разом з ад’юнктами
першого курсу. Усі здобувачі зобов’язані проходити всі форми поточного та
підсумкового контролю, передбачені індивідуальним навчальним планом
здобувача.
4. Прикінцеві положення
4.1. Зміни й доповнення до цього Положення розробляються начальником
науково-дослідного відділу та вносяться на підставі рішення вченої ради
Національної академії.

