Правила прийому до докторантури академії
1. Загальні положення
Правила прийому до докторантури 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.
До докторантури академії вступають з метою завершення роботи над
науковими дослідженнями та оформлення їх результатів. Строк підготовки
складає два роки. Упродовж цього строку докторант зобов’язаний захистити
результати своїх наукових досягнень у вигляді дисертації або опублікованої
монографії, або наукової доповіді за сукупністю статей, опублікованих у
вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, перелік яких
затверджується Міністерством освіти і науки України, у спеціалізованій
вченій раді.
Здобувач ступеня доктора наук у дисертації (монографії, сукупності
наукових робіт) повинен подати узагальнення самостійних досліджень
стосовно актуальної наукової проблеми (групи проблем) у межах однієї або
кількох галузей знань, результати яких забезпечують вирішення важливої
теоретичної або прикладної проблеми, мають загальнонаціональне або
світове значення, є достовірними та пройшли широку апробацію.
Підготовка в докторантурі академії здійснюється за очною (денною)
формою навчання за рахунок коштів державного бюджету України (за
державним замовленням).
Академія у 2018 році має право готувати у докторантурі здобувачів
вищої освіти ступеня доктора наук за спеціальностями:
252 «Безпека державного кордону»;
255 «Озброєння та військова техніка»;
053 «Психологія»;
011 «Освітні, педагогічні науки»;
081 «Право»;
074 «Публічне управління та адміністрування».
Докторантура відкривається на два роки за умови наявності кандидатів
за рішенням вченої ради академії, що затверджується наказом ректора
академії.
2. Вимоги до вступників
До докторантури зараховуються особи, які мають науковий ступінь
доктора філософії (кандидата наук), опубліковані наукові статті (не менше
15) за темою докторської дисертації, у яких подано наукові результати
(зокрема публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих у
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наукометричних базах, згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб,
які здобувають наукові ступені), а також наукові результати, що потребують
завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової
доповіді за сукупністю статей.
3. Порядок прийому рапортів і документів, конкурсного відбору
та зарахування до докторантури
3.1. Рапорт про вступ до докторантури вступники подають за
підпорядкованістю. У рапорті зазначається прохання щодо вступу до
докторантури на конкурсній основі, наукова спеціальність, на яку планується
вступ. До рапорту додають:
розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора
наук з указанням термінів відпрацювання окремих етапів та дати захисту
докторської дисертації;
список та ксерокопії опублікованих наукових праць і винаходів (за
встановленим зразком з визначенням фахових видань за спеціальністю
передбачуваної дисертації);
засвідчену письмову характеристику наукової діяльності вступника,
складену доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або
науковим працівником академії, зі згодою бути науковим консультантом у
разі зарахування вступника до докторантури;
засвідчену копію диплома про присудження наукового ступеня
кандидата наук (доктора філософії);
засвідчену копію диплома про закінчення вищого навчального закладу
(із додатком до диплома про вищу освіту);
засвідчену копію атестата про присвоєння вченого звання доцента
(професора, старшого дослідника, старшого наукового співробітника) (за
наявності);
особовий листок з обліку кадрів;
медичну довідку про стан здоров’я із зазначенням можливості
навчання в докторантурі;
фотокартки кольорові розміром 3х4 см – 4 шт. (без головного убору).
Диплом про присудження наукового ступеня кандидата наук (доктора
філософії) та диплом про вищу освіту вступник подає особисто.
3.2. Заступник ректора (проректор) академії з наукової діяльності
направляє особові справи для розгляду головам наукових семінарів академії
за вказаною у рапорті спеціальністю.
3.3. Наукові семінари впродовж місяця з часу отримання документів
розглядають особові справи та заслуховують наукові доповіді вступників до
докторантури, визначають ступень готовності вступників, відкритим
голосуванням визначають можливості їх зарахування до докторантури та
подають висновки на розгляд вченої ради академії.
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3.4. Вчена рада академії впродовж місяця розглядає висновки наукових
семінарів щодо вступників та приймає рішення про зарахування (або
відмовляє у зарахуванні) до докторантури кожного вступника.
3.5. За поданням ректора академії зарахування до докторантури
здійснюється наказом Голови Державної прикордонної служби України.
3.6. Етапи вступної кампанії та терміни їх проходження
Етапи вступної кампанії

Прийом рапортів і документів
Робота наукових семінарів щодо
заслуховування доповідей та розгляду
справ вступників
Робота вченої ради академії щодо
розгляду висновків наукових семінарів та
прийняття рішень про зарахування до
докторантури
Терміни зарахування вступників
Початок навчання у докторантурі

Терміни проведення

1 травня – 1 червня 2018 року
1 червня – 1 липня 2018 року
1 липня – 1 серпня 2018 року

До 1 вересня 2018 року
1 вересня 2018 року

