Правила прийому до ад’юнктури академії
1. Загальні положення
Правила прийому до ад’юнктури Національної академії Державної
прикордонної служби України імені Б. Хмельницького (далі – академія)
розроблено відповідно до 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, затверджених Міністерством освіти і науки
України.
Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в
ад’юнктурі академії здійснюється за очною (денною) формою навчання за
рахунок коштів державного бюджету України (за державним замовленням).
Строк підготовки становить чотири роки і завершується захистом наукових
досягнень ад’юнкта у спеціалізованій вченій раді.
У 2018 році в ад’юнктурі буде здійснюватись підготовка за такими
науковими спеціальностями:
252 «Безпека державного кордону»;
011 «Науки про освіту»;
081 «Право»;
053 «Психологія».
Набір ад’юнктів здійснюється окремо за кожною
спеціальністю.
Початок навчання в ад’юнктурі – 1 вересня 2018 року.
Термін навчання – 4 роки.

науковою

2. Умови прийому
2.1. До ад’юнктури академії на конкурсній основі приймають офіцерів
Державної прикордонної служби України, які мають повну вищу освіту з
освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» або «магістр», виявили
здібності до педагогічної та наукової роботи та мають досвід служби у
Державній прикордонній службі України не менше п’яти років.
2.2. Офіцери, які бажають вступити до ад’юнктури, подають рапорти за
підпорядкованістю до 1 березня року вступу. У рапорті зазначається
прохання щодо вступу до ад’юнктури на конкурсній основі, наукова
спеціальність, на яку планується вступ, іноземна мова, що вивчав кандидат.
До рапорту додають:
анкету (особовий листок з обліку кадрів);
медичну довідку про стан здоров’я із зазначенням можливості
навчання в ад’юнктурі;
кольорові фотокартки розміром 3×4 см (4 шт.);
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копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із
зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра;
службову характеристику;
копію службової картки;
витяг з протоколу засідання атестаційної комісії з рекомендацією щодо
вступу до ад’юнктури;
диплом про вищу освіту (подається вступником особисто).
2.3. Керівники органів Державної прикордонної служби України
рапорти офіцерів зі своїми висновками і документи, зазначені в п. 2.2 цих
Правил прийому, разом з особовими справами вступників до ад’юнктури
надсилають до академії не пізніше 15 квітня поточного року.
2.4. У разі несвоєчасного подання всіх або окремих документів
приймальна комісія приймає рішення про відмову кандидату у допуску до
складання вступних іспитів. Рішення комісії затверджує ректор академії.
Рішення про допуск до складання вступних іспитів до ад’юнктури
ухвалює приймальна комісія академії за результатами вивчення особових
справ кандидатів та подає на затвердження атестаційної комісії Адміністрації
Державної прикордонної служби України до 1 травня.
2.5. Інформацію кандидатам для вступу до ад’юнктури про термін та
місце прибуття для складання вступних іспитів повідомляє Адміністрація
Державної прикордонної служби України з подання ректора академії через
кадрові органи регіональних управлінь, керівників структурних підрозділів
центрального підпорядкування до 1 червня року вступу.
2.6. Чергову відпустку кандидати до ад’юнктури, які допущені до
складання вступних іспитів, повинні використати до початку навчання в
ад’юнктурі.
2.7. Вступні випробування до ад’юнктури академії проводяться в
термін з 1 по 6 серпня 2018 року та складаються з: письмового іспиту з
спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра за відповідною
спеціальністю);
іспиту з іноземної мови (за вибором вченої ради академії в обсязі, який
відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти).
Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови,
дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language
Testing System, або сертифікатом Cambridge English Language Assessment,
звільняється від складення вступного іспиту з іноземної мови. Під час
визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до
результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом;
співбесіди.
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2.8. Результати конкурсу відображають у протокольному листі
приймальної комісії.
Результати вступних іспитів до ад’юнктури дійсні впродовж
календарного року.
2.9. Кандидатів для вступу до ад’юнктури, які отримали незадовільну
оцінку з одного з вступних іспитів, або тих, які не з’явилися без поважних
причин на іспит чи відмовилися від складання іспитів, до подальшого
складання іспитів не допускають.
Про неможливість складання вступних іспитів за станом здоров’я або з
інших поважних причин, які підтверджено відповідними документами,
кандидат зобов’язаний доповісти у вигляді рапорту на голову приймальної
комісії до початку іспиту.
2.10. На підставі отриманих результатів вступних іспитів до
ад’юнктури приймальна комісія ухвалює рішення щодо рекомендування до
зарахування стосовно кожного кандидата.
Зарахування до ад’юнктури здійснюється наказом Голови Державної
прикордонної служби України.
2.11. На час підготовки та складання вступних іспитів кандидати для
вступу до ад’юнктури підпорядковуються начальнику ад’юнктури –
старшому науковому співробітнику академії.
2.12. Кандидати, що прибувають в академію для складання вступних
іспитів до ад’юнктури, повинні з собою мати:
посвідчення офіцера;
припис про відрядження у двох примірниках;
оригінали документів про вищу освіту;
медичну книжку;
літню повсякденну форму одягу.

