ПОЛОЖЕННЯ
про відділ аспірантури та докторантури
Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Відділ аспірантури та докторантури Національної академії керівних кадрів
культури і мистецтв (надалі – Відділ) є структурним підрозділом Академії.
1.2. Відділ організовує підготовку наукових та науково-педагогічних кадрів вищої
кваліфікації на третьому освітньо-науковому та науковому рівнях вищої освіти у
відповідності до Закону України «Про вищу освіту», Постанови Кабінету Міністрів
України від 23 березня 2016 р. № 261 «Про затвердження Порядку підготовки
здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих
навчальних закладах (наукових установах)».
1.3. Відділ бере участь у розробці нормативних документів з питань організації
підготовки докторів філософії та докторів наук.
1.4. У своїй діяльності Відділ керується чинним законодавством України,
відповідними постановами Кабінету Міністрів України, наказами та інструкціями
Міністерства освіти і науки України та Міністерства культури України, рішеннями
вченої ради, наказами ректора Національної академії керівних кадрів культури і
мистецтв (надалі – Академії), статутом Академії та цим Положенням.
1.5. Підготовка докторів філософії відповідає третьому освітньо-науковому рівню
вищої освіти і передбачає здобуття особою теоретичних знань, умінь, навичок та
інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання
комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної
діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а також
проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову
новизну, теоретичне та практичне значення.
1.6. Підготовка докторів наук відповідає науковому рівню вищої освіти і
передбачає набуття компетентностей з розроблення і впровадження методології та
методики дослідницької роботи, створення нових системоутворюючих знань та/або
прогресивних технологій, розв’язання важливої наукової або прикладної проблеми, яка
має загальнонаціональне або світове значення.
1.7. Усі особи, які здобувають вищу освіту у вищих навчальних закладах, мають
рівні права та обов’язки.
1.8. Організаційна структура Відділу визначається штатним розписом.

1.9. Фінансування діяльності Відділу з підготовки докторів філософії і докторів наук
здійснюється за рахунок видатків державного бюджету (за державним замовленням,
за кошти державного бюджету) та за кошти фізичних та юридичних осіб.
1.10. Керує діяльністю Відділу завідувач, який призначається на посаду за конкурсом
відповідно до рішення Вченої ради Академії та звільняється з посади ректором
Академії згідно з чинним законодавством.
1.11. Завідувач Відділу відноситься до числа науково-педагогічних працівників і
безпосередньо підпорядковується проректорові з наукової роботи та міжнародних
зв’язків Академії.
1.12. Загальне керівництво та організацію наукової підготовки аспірантів та
докторантів здійснює проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків Академії.
1.13. Контроль за підготовкою наукових та науково-педагогічних кадрів вищої
кваліфікації здійснює ректор Академії.
2. ПРИЙОМ НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ
2.1. Прийом вступників проводиться відповідно до Правил прийому до Академії,
затверджених Вченою радою та уведених в дію наказом ректора Академії, та Правил
прийому до аспірантури, як додатку до них.
2.2. Підставою для оголошення прийому для здобуття вищої освіти за ступенем
доктора філософії є ліцензія (наказ) Міністерства освіти і науки України щодо надання
відповідних освітніх послуг, видана в порядку, встановленому законодавством.
2.3. Академія розміщує в засобах масової інформації оголошення про конкурсний
прийом до аспірантури не пізніше, ніж за місяць до початку прийому із зазначенням
наукових спеціальностей, термінів та умов прийому, переліку необхідних документів.
2.4. До участі у конкурсному відборі на вступ до аспірантури приймаються особи,
які мають вищу освіту і кваліфікацію магістра (спеціаліста).
3. НАВЧАННЯ ТА ПІДГОТОВКА ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ
3.1. Відділ забезпечує належну організацію навчання та підготовки докторів
філософії у відповідності до «Положення про організацію освітнього процесу в
Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв».
3.2. Відділ організовує підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора
філософії за очною (денною) та заочною формами навчання.
3.3. Відділ здійснює контроль за надходженням коштів від юридичних чи фізичних
осіб за навчання відповідно до укладених угод.
3.4. Упродовж нормативного строку навчання аспіранта, відділ здійснює моніторинг
виконання вимог освітньо-наукової програми та проведення наукового долідження.
3.6. Відділ проводить консультації з підготовки аспірантів до захисту дисертації у
спеціалізованій вченій раді.
4. ПРИЙОМ ДО ДОКТОРАНТУРИ
4.1. Докторантура відкривається за рішенням Вченої ради Академії, що
затверджується наказом ректора, за умови наявності трьох штатних працівників
докторів наук з відповідної або суміжної спеціальності. Наявність підстав для
відкриття докторантури перевіряється державним замовником під час проведення
конкурсу на розміщення державного замовлення.

4.2. До докторантури приймаються особи, які мають ступінь доктора філософії,
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.
4.3. Прийом до докторантури здійснюється на конкурсній основі незалежно від
джерел фінансування.
5. ПІДГОТОВКА ДОКТОРІВ НАУК
5.1. Підготовка науковців в докторантурі здійснюється з відривом від виробництва
(очна форма) за рахунок коштів державного бюджету (за державним замовленням), а
також юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту).
5.2. Для надання допомоги докторанту в написанні дисертації Відділ добирає з
числа висококваліфікованих науково-педагогічних і наукових кадрів (докторів наук)
Академії наукових консультантів. Науковими консультантами можуть призначатися
також провідні вчені (доктори наук) сторонніх організацій.
5.3. Щороку докторанти подають до Вченої ради Академії, після попереднього
обговорення на кафедрі, звіт про виконання наукової програми, за результатами якого
проводиться їх атестація і приймається рішення про подальше перебування в
докторантурі.
5.4. Упродовж нормативного строку підготовки Відділ здійснює моніторинг
виконання докторантами наукової програми та організовує їх атестацію. Результати
атестації затверджуються ректором Академії.
5.5. Відділ проводить консультації з підготовки докторантів до захисту дисертації
у спеціалізованій вченій раді.
6. ВИПУСК З АСПІРАНТУРИ ТА ДОКТОРАНТУРИ
6.1. Випуск з аспірантури та докторантури проводиться по завершенні строку
навчання, що оформлюється наказом ректора Академії.
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