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ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
до ад’юнктури Національної академії Державної прикордонної служби
України імені Б. Хмельницького у 2021 році

І. Загальні положення
Правила прийому до ад’юнктури Національної академії Державної
прикордонної служби України імені Б. Хмельницького (далі – академія)
розроблено відповідно до вимог Порядку підготовки здобувачів вищої освіти
ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових
установах), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23
березня 2016 року № 261 та Умов прийому на навчання для здобуття вищої
освіти в 2021 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України
від 15 жовтня 2020 року № 1274, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України
09 грудня 2020 року.
ІІ. Прийом на навчання для здобуття вищої освіти
Для здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії до ад’юнктури
академії на конкурсній основі приймаються особи офіцерського складу
Державної прикордонної служби України, які здобули ступінь магістра
(освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) та мають досвід служби не менше
двох років. Кандидатури вступників затверджуються рішенням вищої
атестаційної комісії Адміністрації Державної прикордонної служби України.
Прийом на навчання проводиться за спеціальностями 252 «Безпека
державного кордону», 011 «Освітні, педагогічні науки», 081 «Право» (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).
III. Джерела фінансування здобуття вищої освіти
Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в академії
здійснюється за денною формою навчання за рахунок видатків державного
бюджету (державне замовлення).
IV. Обсяги прийому та обсяги державного замовлення
Прийом на навчання за державним замовленням (за кошти державного
бюджету) здійснюється за обсягами, спеціальностями та формами здобуття
освіти, відповідно за якими воно сформовано Кабінетом Міністрів України та
доведено до академії державним замовником.
Обсяги державного замовлення оголошуються в тижневий строк після
доведення їх державним замовником.
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V. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та
зарахування на навчання
Особи офіцерського складу Державної прикордонної служби України, які
бажають вступити на навчання для здобуття вищої освіти ступеня доктора
філософії, подають рапорти за підпорядкованістю з 01 лютого до 01 квітня 2021
року із зазначенням здобутого ступеня вищої освіти, спеціальності та іноземної
мови, що вивчалася.
Прийом навчальних справ, вступні іспити, конкурсний відбір та
зарахування на навчання для здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії в
академії проводяться в такі терміни:
Етапи вступної кампанії

Термін проведення

Термін прийому рапортів та формування
з 01 лютого до 01 квітня
навчальних справ в органах
2021 року
Терміни
прийому
навчальних
справ
до 01 травня 2021 року
приймальною комісією
Прийом заяв та документів – реєстрація
з 12 липня 2021 року
(відповідно до окремого плану)
Заходи конкурсного відбору
з 13 липня 2021 року
(відповідно до окремого плану)
Оприлюднення рейтингового списку із
17 липня 2021 року
зазначенням рекомендованих до зарахування
Виконання вимог до зарахування
не пізніше 19 липня 2021 року
обмежений датою видання наказу
Термін зарахування вступників
Адміністрації Державної прикордонної служби України про зарахування
на навчання

VI. Порядок прийому документів для участі
у конкурсному відборі для здобуття вищої освіти
Навчальні справи кандидатів для здобуття ступеня вищої освіти доктора
філософії оформляють кадрові підрозділи органів Держприкордонслужби. До
навчальної справи додаються:
рапорт;
копія документа державного зразка про раніше здобутий ступінь вищої
освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ і
додаток до нього;
службова характеристика;
витяг з послужного списку;
витяг з протоколу засідання атестаційної комісії органу Державної
прикордонної служби України з рекомендацією щодо вступу до ад’юнктури;
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довідка (форма 14) про надання допуску до державної таємниці форм 2 або
3 (для осіб, яким його надано), відповідно до Порядку організації та забезпечення
режиму секретності в державних органах, в органах місцевого самоврядування,
на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого Постановою
Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 року № 939;
чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
копії документів, які підтверджують право вступника на додаткові бали за
навчальні та наукові досягнення;
дослідницька пропозиція (реферат) з обраної спеціальності обсягом до 5
сторінок, підготовлену вступником, в якій обґрунтовується тематика
майбутнього дисертаційного дослідження, його актуальність, стан розробки у
вітчизняній та зарубіжній науці, можливі шляхи розв’язання поставлених задач
тощо.
Усі копії документів, включених у навчальну справу, засвідчуються
підписом і скріплюються печаткою керівниками кадрових підрозділів органів
Державної прикордонної служби України за місцем її оформлення.
Уразі неподання або подання не повного переліку документів у
встановлений строк приймальна комісія приймає рішення про відмову кандидату
в допуску на вступ на навчання для здобуття вищої освіти ступеня доктора
філософії.
Під час прийому заяв та документів, вступник особисто пред'являє
оригінали документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого
Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи,
що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
документа (державного зразка) про раніше здобутий ступінь вищої освіти
(освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ і додаток
до нього.
VII. Конкурсний відбір, його організація та проведення
Вступникам, які вступають на навчання для здобуття вищої освіти ступеня
доктора філософії з іншої галузі знань (спеціальності), ніж та, яка зазначена в їх
дипломі магістра (спеціаліста), призначається додаткове фахове випробування,
яке передує заходам конкурсного відбору.
Додаткове фахове випробування проводиться у формі тесту, має
кваліфікаційний характер та оцінюється: «зараховано» або «не зараховано». У
тому випадку, коли за додаткове фахове випробування вступник отримав оцінку
«не зараховано», він не допускається до вступних іспитів і подальшої участі в
конкурсному відборі.
Вступники складають вступні іспити:
із іноземної мови (англійської або німецької, або французької) в обсязі, який
відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.
зі спеціальності (в обсязі освітньою-професійної програми підготовки
магістра зі спеціальності, яку прагне отримати здобувач) із презентацією
дослідницької пропозиції.
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Вступні іспити оцінюються за 100-бальною шкалою.
Вступники, які набрали на вступному іспиті зі спеціальності менш як 60
балів, позбавляються права участі в конкурсі.
Для конкурсного відбору осіб, які вступають на навчання для здобуття
ступеня доктора філософії, конкурсний бал (КБ) обчислюється за формулою:
КБ = С + ІМ + ДБ,
де: С – результат вступного іспиту зі спеціальності;
ІМ – результат вступного іспиту з іноземної мови;
ДБ – додаткові бали за навчальні та наукові досягнення (за 2018, 2019, 2020,
2021 роки).
Додаткові бали за навчальні та наукові досягнення
Навчальні та наукові досягнення
Код
Кількість балів
Диплом магістра (спеціаліста) з відзнакою
Диплом переможця та призера конкурсу наукових
студентських робіт Міністерства освіти та науки
України зі спеціальності під час навчання в
магістратурі
Стаття в науковому фаховому виданні України, в
якому
можуть
публікуватися
результати
дисертаційних робіт на здобуття наукового
ступеня доктора і кандидата наук за обраною
спеціальністю
Стаття у виданні, яке входить до міжнародних
наукометричних баз (Scopus, Web of Science) за
обраною спеціальністю
Участь у науковій всеукраїнській конференції за
обраною спеціальністю (за умови опублікування
тез доповіді)
Участь у науковій міжнародній конференції за
обраною спеціальністю (за умови опублікування
тез доповіді)
Патент або авторське свідоцтво

ДБ 1
ДБ 2

3
5 (перше місце)
4 (друге місце)
3 (третє місце)

ДБ 3

3 (кожна стаття)

ДБ 4

5 (кожна стаття)

ДБ 5

1 (кожна теза)

ДБ 6

2 (кожна теза)

ДБ 7

3

Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови, дійсним
сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System,
або сертифікатом Сambridge English Language Assessmen або англійської,
німецької, французької мови дійсним сертифікатом тестів СМР-2
(Функціональний) за стандартом НАТО STANAG-6001 (не нижче рівня В2
Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня),
звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час
визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до
результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом.
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Перескладання вступних іспитів не допускається. Апеляції на результати
вступних іспитів для вступу до ад’юнктури академії розглядає апеляційна
комісія, склад і порядок роботи якої затверджуються наказом ректора академії.
На час проведення вступних випробувань вступники до ад’юнктури
академії підпорядковуються начальнику відділення докторантури і ад’юнктури –
старшому науковому співробітнику науково-організаційного відділу.
VIII. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування
За результатами проведення вступних випробувань приймальною комісією
формується та оприлюднюється рейтинговий список вступників. У
рейтинговому списку вступників зазначаються: прізвище, ім’я та по батькові
вступника; конкурсний бал вступника.
Рейтингові списки вступників формуються для кожної конкурсної
пропозиції окремо та впорядковуються:
за конкурсним балом від більшого до меншого
за наявністю диплому магістра з відзнакою зі спеціальності, за якою
вступають до ад’юнктури;
за вищою сумою додаткових балів, нарахованих за навчальні та наукові
досягнення;
за вищим балом результату вступного іспиту зі спеціальності.
На підставі рейтингового списку приймальна комісія ухвалює рішення щодо
рекомендування до зарахування на навчання кандидатів в межах визначених
обсягів державного замовлення. Рейтингові списки та списки, рекомендованих
до зарахування оприлюднюються на інформаційних стендах приймальної
комісії.
Наказ про зарахування на навчання для здобуття вищої освіти ступеня
доктора філософії видається Адміністрацією Державної прикордонної служби
України на підставі рішення приймальної комісії.
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ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
до докторантури Національної академії Державної прикордонної служби
України імені Б. Хмельницького у 2021 році

І. Загальні положення
Правила прийому до докторантури Національної академії Державної
прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького (далі – академія)
розроблено відповідно до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня
доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах),
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року
№ 261 та Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2021
році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня
2020 року № 1274, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 09 грудня 2020
року.
ІІ. Прийом на навчання для здобуття вищої освіти
Для здобуття вищої освіти ступеня доктора наук до докторантури академії
на конкурсній основі приймаються особи, які мають ступінь доктора філософії
(науковий ступінь кандидата наук), затверджену тему дисертації, опубліковані
наукові статті (не менше 15) за темою докторської дисертації 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) та наукові результати, що
потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи
наукової доповіді за сукупністю статей.
Прийом на навчання проводиться зі спеціальності 252 «Безпека
державного кордону» (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).
III. Джерела фінансування здобуття вищої освіти
Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук в академії
здійснюється за денною формою навчання за рахунок видатків державного
бюджету України (за державним замовленням).
IV. Обсяги прийому та обсяги державного замовлення
Прийом на навчання за державним замовленням (за кошти державного
бюджету) здійснюється за обсягами, спеціальностями та формами здобуття
освіти, відповідно за якими воно сформовано Кабінетом Міністрів України та
доведено до академії державним замовником.
Обсяги державного замовлення оголошуються в тижневий строк після їх
доведення державним замовником.
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V. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору
Особи офіцерського складу Державної прикордонної служби України, для
здобуття вищої освіти ступеня доктора наук з 01 лютого по 01 квітня 2021 року
подають рапорти за підпорядкованістю із зазначенням здобутого ступеня вищої
освіти та спеціальності.
Прийом навчальних справ, конкурсний відбір та зарахування на навчання
для здобуття вищої освіти ступеня доктора наук проводяться у такі терміни:
Етапи вступної кампанії

Термін проведення

Термін прийому рапортів та формування
навчальних справ
Терміни прийому навчальних справ
приймальною комісією
Прийом заяв та документів – реєстрація
(відповідно до окремого плану)
Проведення наукового семінару
(відповідно до окремого плану)
Засідання вченої ради академії
Термін зарахування вступників

з 01 лютого до 01 квітня
2021 року
до 01 травня 2021 року
з 13 червня 2021 року
14-18 червня 2021 року
до 01 липня 2021 року
обмежений датою видання наказу
Адміністрації Держприкордонслужби
України про зарахування на навчання

VI. Порядок прийому документів для участі у конкурсному відборі
Навчальні справи кандидатів на навчання для здобуття ступеня вищої освіти
доктора наук оформляють кадрові підрозділи органів Держприкордонслужби. До
навчальної справи додаються:
рапорт;
розгорнутий план дисертації на здобуття ступеня доктора наук із
зазначенням термінів відпрацювання окремих етапів та захисту докторської
дисертації;
список і ксерокопії опублікованих наукових праць за темою дисертації з
визначенням фахових видань за спеціальністю;
письмова характеристика наукової діяльності вступника, складена доктором
наук із зазначенням згоди на наукове консультування в разі зарахування
вступника до докторантури;
копії документа державного зразка про:
раніше здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) і
додаток до нього;
раніше здобутий освітньо-науковий рівень вищої освіти (присудження
наукового ступеня кандидата наук);
про присвоєння вченого звання (за наявності);
особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій
вступник до докторантури проходить службу;
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довідка (форма 14) про надання допуску до державної таємниці форм 2 або
3 (для осіб, яким його надано) відповідно до Порядку організації та забезпечення
режиму секретності в державних органах, в органах місцевого самоврядування,
на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 року № 939;
кольорові фотокартки розміром 3х4 см – 4 шт.
Усі копії документів, включених у навчальну справу, засвідчуються
підписом і скріплюються печаткою керівниками кадрових підрозділів органів
Державної прикордонної служби України за місцем її оформлення.
У разі неподання або подання не повного переліку документів у
встановлений строк, приймальна комісія приймає рішення про відмову
кандидату в допуску на вступ на навчання для здобуття ступеня вищої освіти
доктора наук.
Під час прийому заяв та документів, вступник особисто пред'являє
оригінали документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого
Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи,
що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
документа (державного зразка) про раніше здобутий ступінь вищої освіти
(освітньо-кваліфікаційний рівень) і додаток до нього; документа державного
зразка про раніше здобутий освітньо-науковий рівень вищої освіти (присудження
наукового ступеня кандидата наук); документа державного зразка про
присвоєння вченого звання (за наявності).
VIІ. Конкурсний відбір, його організація та проведення
На засіданні наукового семінару відбувається заслуховування кандидатів на
вступ на навчання для здобуття ступеня вищої освіти доктора наук, за
результатами засідання якого приймається рішення щодо розгляду на засіданні
вченої ради академії обраних кандидатів.
Вчена рада академії на засіданні розглядає висновки наукового семінару
щодо кожного кандидата і за процедурою таємного голосування затверджує
кандидатів для зарахування на навчання для здобуття ступеня вищої освіти
доктора наук та відповідно до наданої характеристики наукової діяльності
кандидата, призначає йому наукового консультанта з числа штатних науковопедагогічних або наукових працівників академії зі ступенем доктора наук.
За поданням Голови Приймальної комісії академії зарахування на навчання
для здобуття ступеня вищої освіти доктора наук здійснюється наказом
Адміністрації Державної прикордонної служби України.
На час проведення конкурсного відбору вступники до докторантури
академії підпорядковуються начальнику відділення докторантури і ад’юнктури
– старшому науковому співробітнику науково-організаційного відділу.

