Прийом до докторантури Одеського регіонального інституту
державного управління Національної академії державного управління при
Президентові України (далі – Інститут) здійснюється відповідно до
ст. 44 Закону України «Про вищу освіту» від 01 липня 2014 року № 1556-VII
(зі змінами), Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження
Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та
доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)»
від 23 березня 2016 року № 261 (зі змінами), 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.
Підготовка в докторантурі Інституту здійснюється за спеціальністю
281 «Публічне управління та адміністрування». До докторантури
приймаються особи, які мають ступінь доктора філософії або науковий
ступінь кандидата наук, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної
наукової 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 та які в
змозі на високому науковому рівні проводити фундаментальні, пошукові та
прикладні наукові дослідження.
Нормативний строк підготовки в докторантурі – два роки. Форма
навчання – очна.
Прийом до докторантури Інституту здійснюється на конкурсній основі:
- за державним замовленням - за рекомендацією;
- понад державне замовлення - на умовах контракту.
Для осіб, які вступають до докторантури за договором на умовах
контракту вартість одного року підготовки становить
– 20 000
грн.(Відповідно до кошторису 2020 року).
На підготовку в докторантурі Інституту за державним замовленням
приймаються особи, які працюють:
- в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, інших
органах, установах, організаціях, на які поширюється дія законів України
"Про державну службу" і "Про службу в органах місцевого самоврядування";
- у державних наукових установах, закладах вищої освіти
державної форми власності.
Перелік документів, які подають вступники
до докторантури Інституту
1. Заява на ім'я директора за встановленою формою.
2. Письмова характеристика наукової діяльності вступника, складена
доктором наук, із згодою бути в подальшому науковим консультантом у разі
вступу до докторантури.

3. Чотири фотокартки розміром 3 х 4 см.
4. Рекомендація до докторантури від органу державної влади, органу
місцевого самоврядування, іншого органу, установи, на які поширюється дія
законів України "Про державну службу" та "Про службу в органах місцевого
самоврядування" (далі – орган, установа) або державної наукової установи,
закладу вищої освіти державної форми власності (далі – заклад), які
забезпечують працевлаштування особи після закінчення докторантури.
Рекомендація приймається за підписом керівника органу, установи, закладу,
який направляє особу на навчання за державним замовленням.
5. Список (за встановленою формою) і копії публікацій у наукових
фахових виданнях України за обраною науковою спеціальністю, оформлені
відповідно до встановлених вимог.
6. Розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора
наук.
7. Копія(ї) диплома(мів) з додатком(ами) про ступінь доктора філософії
або наукового ступеня кандидата наук завірені нотаріально. Особа, яка подає
для вступу до докторантури диплом, що виданий іноземним закладом вищої
освіти, допускається до вступу на рівні з іншими вступниками. У разі
позитивного рішення Вченої ради Інституту щодо зарахування такого
вступника до докторантури Вчена рада одночасно приймає рішення про
визнання даного диплома.
8. Витяг з протоколу кафедри за встановленою формою.
9. Копія трудової книжки, засвідчена в установленому порядку.
10. Копія паспорта (2 примірники) та ідентифікаційного коду
(2 примірники).
11. 2 конверти з марками по Україні.
Для вступу до докторантури вступник не менш ніж за два місяці до
вступу подає на відповідну кафедру розгорнуту пропозицію, в якій міститься
план дослідницької роботи та/або інформація про обсяг наукової роботи,
необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту.
Протягом місяця з дня надходження документів від усіх вступників кафедри
заслуховують наукові доповіді і шляхом голосування визначають можливість
зарахування кожного вступника до докторантури та подають висновки на
розгляд Вченої ради.
Вчена рада Інституту в місячний строк розглядає висновки кафедр щодо
кожного вступника і приймає рішення про його зарахування до докторантури і
відповідно до наданої характеристики наукової діяльності вступника
призначає докторанту наукового консультанта з числа штатних науковопедагогічних або наукових працівників Інституту із ступенем доктора наук з
відповідної спеціальності. Рішення Вченої Ради затверджується і
оформлюється наказом директора Інституту.
Списки зарахованих оприлюднюються для загального ознайомлення на
офіційному сайті Інституту.

Повідомлення про зарахування до складу докторантів Інституту
надсилається особисто вступникам у письмовому вигляді.
Особи, які раніше пройшли повний курс навчання в докторантурі за
державним замовленням, а також відраховані з неї достроково за вчинення
протиправних дій або невиконання індивідуального плану роботи, не мають
права повторного вступу до докторантури за державним замовленням.
Усі необхідні документи вступник до докторантури подає особисто
(згідно зі встановленим переліком) не пізніше 09 вересня 2021 року.

