Додаток 9
до Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти
у Вищому навчальному закладі «Національна
академія управління» у 2022 році

Правила прийому до аспірантури та докторантури
Вищого навчального закладу «Національна академія управління»
1. Загальні положення
1. Прийом до аспірантури Вищого навчального закладу "Національна
академія управління" (далі – ВНЗ «НАУ») за очною (денною та вечірньою) та
заочною формами навчання для здобуття ступеня доктора філософії та доктора
наук здійснюється на підставі ліцензії Міністерства освіти і науки України
щодо надання відповідних освітніх послуг (наказ МОН № 53-л від 26.04.2021
р., доступ за посиланням:
https://mon.gov.ua/ua/ministerstvo/poslugi/licenzuvannya/vidomosti-pro-pravozdijsnennya-osvitnoyi-diyalnosti/vidomosti-pro-pravo-zdijsnennya-osvitnoyidiyalnosti-u-sveri-vischoi-osviti/vidomosti-temp-l), виданої в установленому
законодавством порядку.
2. На науковому рівні вищої освіти підготовка докторів наук здійснюється
ВНЗ «НАУ» без отримання ліцензії.
Докторантура з відповідної спеціальності відкривається за рішенням
Вченої ради ВНЗ «НАУ» (далі – Вчена рада), що затверджується наказом
ректора ВНЗ «НАУ», за умови наявності трьох штатних працівників – докторів
наук, які мають наукову кваліфікацію, що відповідає цій спеціальності, та
ліцензії на провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-науковому)
рівні вищої освіти з відповідної спеціальності.
Кваліфікація особи, що відповідає спеціальності, з якої відкрито
докторантуру, визначається за критеріями, визначеними в абзацах третьому –
дванадцятому пункті 38 Порядку підготовки.
3. Правила прийому до аспірантури та докторантури (далі – Правила
прийому) розроблені відповідно до Порядку прийому на навчання для здобуття
вищої освіти в 2022 році (далі – Порядок прийому), затвердженого Наказом
Міністерства освіти і науки України 27 квітня 2022 року № 392 (зі змінами,
внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 02 травня 2022 року
№ 400), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 травня 2022 року за
№ 488/37824, та Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора
філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах) (далі –
Порядок підготовки), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 23 березня 2016 року No 261, і є додатком до Правил прийому на навчання
для здобуття вищої освіти у ВНЗ «НАУ» у 2022 році.
4. Прийом здійснюється за спеціальностями згідно з Постановою Кабінету
Міністрів України № 674 від 27 вересня 2016 року та № 53 від 1 лютого 2017
року.
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5. Затверджені Вченою радою Правила прийому до аспірантури діють
протягом 2022 року.
6. Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та
доктора наук у ВНЗ «НАУ» здійснюється на конкурсній основі.
7. Нормативний строк підготовки в аспірантурі для здобуття ступеня
доктора філософії становить чотири роки (обов’язкова освітня складова –
2 роки).
8. Нормативнийстрок підготовки доктора наук у докторантурі становить
2 роки.
2. Джерела фінансування здобуття вищої освіти
ступеня доктора філософії
1. Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора
філософії та доктора наук у ВНЗ «НАУ» здійснюється за кошти фізичних та/або
юридичних осіб (на умовах договору про навчання/надання освітніх послуг).
3. Прийом на навчання для здобуття ступеня доктора філософії
та доктора наук

1. Для здобуття ступеня доктора філософії приймаються особи, які здобули
повну вищу освіту: ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень
спеціаліста).
2. Особа може вступити до ВНЗ «НАУ» для здобуття ступеня доктора
філософії на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня
спеціаліста), здобутого за іншою галуззю знань (спеціальністю), за умови
успішного проходження додаткових вступних випробувань.
Для такої категорії осіб можуть встановлюватися додаткові вимоги щодо
строків навчання, включення додаткових обов’язкових навчальних компонентів
до індивідуального навчального плану та обмеження щодо можливого
поєднання спеціальностей різних галузей.
3. До докторантури ВНЗ «НАУ» приймаються особи, які мають ступінь
доктора філософії (кандидата наук), наукові здобутки та опубліковані праці 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) і які мають наукові
результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації,
монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.
4. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору
та зарахування
1. У період роботи приймальної комісії встановлюється такий графік:
понеділок – п’ятниця – з 10.00 до 17.00;
субота (у разі необхідності) – з 10.00 до 14.00;
неділя та загальнодержавні свята – вихідні дні.
Обідня перерва: з 13.00 до 13.30, окрім суботи.
2. Для вступу до аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії

за всіма формами навчання встановлюється такий графік:
Етапи вступної кампанії
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Очна (денна та вечірня) та заочна форми
здобуття освіти

Прийом заяв та документів

11 липня – 15 серпня 2022 р.
03 жовтня – 23 листопада 2022 р.

Вступні випробування

16 серпня – 22 серпня 2022 р.
24 листопада – 28 листопада 2022 р.

Конкурсний відбір та зарахування

до 31 серпня 2022 р.
до 30 листопада 2022 р.

3. Прийом документів, конкурсний відбір та зарахування до докторантури
для здобуття ступеня доктора наук здійснюється протягом року.
5. Порядок прийому заяв та документів для участі
в конкурсному відборі
1. Вступники для здобуття ступеня доктора філософії та доктора наук
подають заяви в паперовій формі.
2. Заява встановленого зразка в паперовій або електронній формі
подається вступником до приймальної комісії Вищого навчального закладу
«Національна академія управління», або завантажується з офіційного сайту
ВНЗ «НАУ» та підписана сканована копія надсилається на офіційну електронну
пошту приймальної комісії office@nam.kiev.ua, або в електронній формі
шляхом заповнення відповідної гугл-форми на офіційному веб-сайті ВНЗ
«НАУ». Відомості кожної заяви реєструються уповноваженою особою
приймальної комісії в день прийняття заяви. У разі подання сканованої копії
заяви на офіційну електронну пошту ВНЗ «НАУ», в темі листа обов’язково
вказується «Заява на вступ до аспірантури (докторантури), а також прізвище
та ім’я вступника».
3. У заяві вступники вказують спеціальність та форму здобуття освіти.
Для участі в конкурсі для вступу за різними формами здобуття освіти
вступники подають окремі заяви.
4. Під час подання заяви в паперовому вигляді вступник пред’являє
особисто оригінали таких документів:
– 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»;
– військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військового
квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників
– посвідчення про приписку до призовних дільниць);
– документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь
(освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і
додаток до нього.

4

У разі подання заяви в електронному вигляді (шляхом надсилання заяви
на електронну пошту або шляхом заповнення гугл-форми відповідної заяви на
сайті), скановані копії документів, зазначених у п. 5 цих Правил прийому,
вступник надсилає на офіційну електронну пошту приймальної комісії
office@nam.kiev.ua
5. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
– копію 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»;
– копію військово-облікового документа (у військовозобов’язаних –
військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а для
призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);
– копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній
ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ,
і додаток до нього;
– чотири кольорові фотокартки розміром 3 × 4 см;
– особовий листок з обліку кадрів;
– копію трудової книжки (за наявності);
– список та копії опублікованих наукових праць і винаходів або науковий
текст (доповідь, дослідницька пропозиція, проєкт) з обраної спеціальності;
– згоду передбачуваного наукового керівника на здійснення наукового
керівництва дослідження здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії;
– у разі потреби документ про визнання особи органами медико-соціальної
експертизи особою з інвалідністю.
6. Вступники до докторантури додатково подають:
– згоду передбачуваного наукового консультатнта на здійснення наукового
консультування дослідження здобувача вищої освіти ступеня доктора наук у
разі його вступу до докторантури;
– копію диплома доктора філософії (кандидата наук);
– згоду передбачуваного наукового консультанта на здійснення наукового
консультування наукового дослідження здобувача вищої освіти ступеня
доктора наук у разі втупу до докторантури;
- інші документи (за необхідності) – копії свідоцтва про укладення шлюбу,
зміну імені тощо.
7. Особа, яка подає для вступу до аспірантури диплом, що виданий
іноземним закладом вищої освіти, допускається до вступних випробувань
нарівні з іншими особами.
Зарахування такого вступника здійснюється в разі успішного складення
ним вступних випробувань та прийняття Вченою радою рішення про визнання
його диплома.
8. Особа, яка подає для вступу до докторантури диплом, що виданий
іноземним закладом вищої совіти, допускається до вступу нарівні з іншими
особами.
У разі позитивного рішення Вченої ради щодо зарахування такого
вступника до докторантури, Вчена рада одночасно приймає рішення про
визнання його документа про освіту. У разі відмови Вчена рада надає
вступнику обґрунтоване пояснення щодо причин такої відмови.

6. Конкурсний відбір, його організація та проведення
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1. Для конкурсного відбору осіб, які вступають на навчання для здобуття
ступеня доктора філософії, зараховуються бали вступних іспитів із
спеціальності та іноземної мови, а також результати презентації дослідницьких
пропозицій чи досягнень з обраної спеціальності, що полягає в заслуховуванні
та обговоренні наукового повідомлення вступника.
Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним
сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing System
або сертифікатом Cambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2
Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня);
німецької мови – дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче рівня B2
Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня);
французької мови – дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче
рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або 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.
2. Особам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань
(спеціальності), ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста),
призначаються додаткові вступні випробування у формі тесту.
3. Вступні випробування проводяться в дистанційному режимі.
4. Конкурсний бал для здобуття ступеня доктора філософії розраховується
за формулою:
1) Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + П3,
де П1 – оцінка вступного іспиту з іноземної мови, П2 – оцінка вступного
іспиту зі спеціальності, П3 – оцінка презентації дослідницьких пропозицій чи
досягнень.
2) для вступу на навчання на основі освітнього ступеня (освітньокваліфікаційного рівня), здобутого за іншою галуззю знань (спеціальністю),
додаткове вступне випробування має кваліфікаційний характер та оцінюється
за двобальною шкалою: склав / не склав. Якщо абітурієнт не склав додаткове
вступне випробування, він втрачає право брати участь у конкурсному відборі на
цю освітню програму/спеціальність.
5. Оцінювання вступників проводять за чотирибальною шкалою:
«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно». Незадовільна оцінка з будьякого вступного іспиту або презентації дослідницьких пропозицій чи досягнень
є підставою для відмови вступникові в допуску до подальших вступних
випробувань / конкурсного відбору. Оцінка «задовільно» за іспит зі
спеціальності є підставою для відмови вступникові у зарахуванні на всі форми
навчання.
6. Особам, допущеним за рішенням Приймальної комісії до складання
вступних випробувань до аспірантури, надається відпустка для підготовки та
складання вступних іспитів згідно з чинним законодавством України.
7. Вступні випробування для осіб з особливими освітніми потребами
проводяться з урахуванням особливих освітніх потреб, зазначених у заяві
вступника, та рекомендацій медико-соціальної експертизи.

7. Рейтинг вступників та зарахування
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1. Рейтинговий список вступників формується на підставі сумарного
конкурсного бала, який є результатом двох вступних іспитів та оцінкою за
презентацію дослідницьких пропозицій чи досягнень.
2. У випадку, коли сумарний рейтинг двох або більше вступників на певну
спеціальність за результатами вступних випробувань є однаковим,, перевага
при зарахуванні до аспірантури надається вступникові, який:
- отримав вищу оцінку з вступного іспиту зі спеціальності;
- має публікації за обраною спеціальністю;
- має виступи на всеукраїнських / міжнародних наукових конференціях з
фаху;
- має диплом призера/переможця всеукраїнської студентської олімпіади /
конкурсу студентських наукових робіт з фаху;
- має документ про вищу освіту з відзнакою;
- має ступінь магістра.
3. Рішення про зарахування до аспірантури ухвалюється Приймальною
комісією та оформлюється протоколом. На підставі рішення Приймальної
комісії ректор ВНЗ «НАУ» видає наказ про зарахування.
4. Вчена рада в місячний строк розглядає висновки кафедри щодо
кожного вступника до докторантури і приймає рішення про його зарахування
до докторантури та відповідно до наданої характеристики наукової діяльності
вступника призначає докторанту наукового консультанта з числа штатних
науково-педагогічних або наукових працівників ВНЗ «НАУ» із ступенем
доктора наук з відповідної спеціальності. Рішення Вченої ради затверджується і
оформлюється наказом ректора ВНЗ «НАУ».

