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П Р А В И Л А   П Р И Й О М У  
до аспірантури Одеського регіонального інституту державного 

управління Національної академії державного управління  
при Президентові України у 2019 році 

 

1. Прийом до аспірантури Одеського регіонального інституту 
державного управління Національної академії державного управління при 
Президентові України (далі – Інститут) здійснюється за спеціальністю 281 
«Публічне управління та адміністрування» відповідно до Закону України 
«Про вищу освіту» від 01 липня 2014 року за № 1556-VII, Постанови 
Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку підготовки 
здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих 
навчальних закладах (наукових установах)» від 23 березня 2016 року № 261, 
Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України у 2019 році, 
затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 
2018 року № 1096. 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про 
ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні» від 
10.06.2016 року № 655 ліцензійний обсяг освітньої послуги Інституту –  
30 осіб: 

  

  

2. Інститут приймає на навчання для здобуття ступеня доктора 
філософії осіб, які здобули ступінь магістра (спеціаліста).  

3. Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за 
державним замовленням здійснюється виключно в аспірантурі за очною 
(денною, вечірньою) формою навчання. Нормативний строк підготовки 
доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки за всіма формами 
навчання.  

На навчання для здобуття доктора філософії за державним 
замовленням на очну форму навчання приймаються особи, які працюють: 

- в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, інших 
державних та муніципальних органах, установах та організаціях; 

- у державних наукових установах, закладах вищої освіти, закладах 
післядипломної освіти державної форми власності. 

Особа, яка раніше навчалася в аспірантурі за державним замовленням і 
не захистилася або була відрахована достроково, має право на повторний 
вступ за державним замовленням лише за умови відшкодування коштів, 
витрачених на її підготовку, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів 
України. 

Для осіб, які вступають до аспірантури на умовах контракту вартість 
одного року навчання становить: 

- денна – 14 060 грн. 
- вечірня – 12 900 грн. 
- заочна – 11 600 грн. 

Відповідно до кошторису 2018 року 

денна форма навчання - 8 
вечірня форма навчання – 8 
заочна форма навчання - 14 



 
4. Під час прийому документів, проведення екзаменів, конкурсного 

відбору та зарахування до аспірантури приймальна комісія працюватиме за 
наступним розкладом: 

Понеділок - четвер:  з 9.00 до 17.00. 
П’ятниця: з 9.00 до 16.00. 
Засідання приймальної комісії відбуватимуться відповідно до основних 

етапів вступної кампанії (графіку прийому документів, проведення вступних 
екзаменів, видання наказів про зарахування тощо), а також за необхідністю. 

 
Прийом документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та 

зарахування на навчання до аспірантури проводиться в такі строки: 
 

 
- прийом документів до аспірантури              - 19 серпня – 12 вересня 
- проведення вступних іспитів     - 16 вересня – 25 вересня 
- оприлюднення рейтингового списку вступників  
із зазначенням рекомендованих до зарахування      - не пізніше 27 вересня 
- зарахування до аспірантури              - 01 жовтня 
 
 

5. Вступники до аспірантури Інституту подають заяву на ім’я директора 
в паперовій формі. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає: 
- особову картку (для державних службовців і посадових осіб місцевого 
самоврядування) або особовий листок з обліку кадрів (для осіб, які не 
перебувають на державній службі або службі в органах місцевого 
самоврядування); 
- чотири фотокартки розміром 3 х 4 см; 
- рекомендацію від органу державної влади, органу місцевого самоврядування, 
інших державних та муніципальних органів, установи, організації, державної 
наукової установи, закладу вищої освіти, закладу післядипломної освіти 
державної форми власності. Рекомендація приймається за підписом керівника 
органу, установи, організації, закладу, який направляє особу на навчання за 
державним замовленням; 
- дослідницьку пропозицію за встановленою формою;  
- копію (ї) диплому (ів) з додатком (ами) про вищу освіту й наявність 
кваліфікації спеціаліста або магістра. 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 Інституту рішення про 
визнання його диплома; 
- копію військового квитка; 
- копію трудової книжки; 
- копію паспорта, ідентифікаційного коду; 
- 2 конверти з марками по Україні. 
 Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною 
комісією закладу вищої освіти, до якого вони подаються, або в установленому 



законодавством порядку. Копії документів, що посвідчують особу та 
громадянство, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають 
засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються. 
 Усі необхідні документи вступник до аспірантури подає особисто.  
 6. Не пізніше як у тижневий строк після закінчення терміну прийому 
документів приймальна комісія приймає рішення і повідомляє вступників у 
письмовій формі про допуск до вступних іспитів та умови участі у конкурсі. 
 Приймальна комісія може відмовити вступнику у допуску до складання 
вступних іспитів до аспірантури у зв’язку з неподанням у встановлений термін 
(з 19 серпня по 12 вересня) всіх або окремих документів. 
 7. Вступні випробування на навчання для здобуття доктора філософії 
складаються з: 
- вступного іспиту зі спеціальності 281 «Публічне управління та 
адміністрування»; 
- вступного іспиту з іноземної мови (англійської/німецької/французької в 
обсязі, який відповідає рівню В2 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 Сambridge English Language Assessment, 
звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. При визначенні 
результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів 
вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом; 
- співбесіди з презентацією дослідницьких пропозицій. 
 Оцінювання результатів вступних іспитів оцінюються за 100-бальною 
шкалою (91-100 – «відмінно», 71-90 – «добре», 51-70 – «задовільно», 0-50 – 
«незадовільно»). 
 Вага балів вступних випробувань на навчання для здобуття доктора 
філософії: 
 
вступний іспит зі спеціальності 281 «Публічне управління та 
адміністрування» 

0,5 

вступний іспит з іноземної мови 0,25 
співбесіда з презентацією дослідницьких пропозицій 0,25 
 
 Вступники, які отримали незадовільну оцінку (менше 51 бала) під час 
складання одного з вступних іспитів, не допускаються до складання 
наступного вступного іспиту та взагалі до участі у конкурсному відборі за 
результатами  вступних іспитів. 
 Вступники, які не з’явилися на вступні іспити без поважних причин у 
зазначений за розкладом час, до участі у подальших іспитах та до участі у 
конкурсі не допускаються. За наявності поважних причин, які підтверджені 
документально, вступники можуть допускатися до складання пропущених 
вступних іспитів з дозволу голови приймальної комісії в межах встановлених 
термінів проведення іспитів. 
 Перескладання вступних іспитів не дозволяється. 



Результати вступних екзаменiв до аспiрантури Iнституту дiйснi Для

вступу протягом 12 мiсяцiв.
8. Зарахування всryпникiв до аспiрантури Iнституту здiйснюеться в

порядку зменшення набраних балiв за формами конкурсу.
При прийняттi рiшення щодо зарахування встуlтникiв до аспiрантури, якi

набрали однакову кiлькiсть балiв, переважне право надаетъся вступникам, якi:
- рекомендованi до вступу до аспiрантури Вченою радою ОРIДУ

НАДУ при Президентовi УкраiЪи з числа осiб, якi успiшно закiнчили

магiстратуру (у поточному роцi);
_ мають HayKoBi публiкацii за напрямом дослiдження у фахових

виданнях з державного управлiння.
Вступникам, якi набрали кiлькiоть балiв, що е нижчою за прохiдний за

державним замовленням, може бути запропоновано у{астъ у конкурсноМУ
вiдборi до аспiрантури на умовах контракту в межах лiцензованого обсягу.

9. Рiшення щодо пропозицiй про зарахування вступникiв до аспiрантури
Iнституту приймаеться на засiданнi приймальноi KoMicii.

Пропозицii приймалъноi KoMicii Iнституту про зарахування до складу
аспiрантiв оформлюеться протоколом, у якому вк€вуються умови та пiДставИ

для зарахування.
Рiшення приймалъноi KoMicii про зарахуваннrI до аспiрантури

затверджусться наказом директора Iнституту.
Списки зарахованих оприлюднюються для загапъного ознайомлення на

офiцiйному сайтi Iнституту.
ПовiдомленIuI про зарахування до скJIаду аспiрантiв IнститУтУ

надсиласться особисто вступникам у письмовому виглядi.

застчпник голови
приймальноТ KoMicii

фfu М.П. Попов

ИZ',tпа".kшс--f
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