
Підготовка в аспірантурі Інституту здійснюється за спеціальністю  

«Публічне управління та адміністрування» за наступними формами 

навчання: очна (денна, вечірня) та заочна. 

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 органах, установах та підприємствах; 

- у державних наукових установах, вищих навчальних закладах ІІІ-ІV 

рівнів акредитації 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. 

Прийом документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та 

зарахування на навчання до аспірантури проводиться в такі строки: 

 

прийом документів 15 серпня – 14 вересня 2017р. 

вступні іспити 15 вересня – 25 вересня 2017р. 

оприлюднення 

рейтингового списку 

вступників 

не пізніше 27 вересня 2017р. 

зарахування до 

аспірантури 

з 1 жовтня 2017р. 

 

 

 Перелік необхідних документів для вступу до аспірантури: 

 

- заява на ім’я директора за встановленою формою; 

- особова картка (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; 

- рекомендація від органу державної влади, органу місцевого 

самоврядування, іншого державного органу, установи, або державної 

наукової установи, вищого навчального закладу ІІІ-ІV рівнів акредитації 

державної форми власності. Рекомендація приймається за підписом 

керівника органу, установи, закладу, який направляє особу на навчання за 

державним замовленням; 



- список (за встановленою формою) і копії публікацій у наукових 

фахових виданнях України з державного управління;  

- дослідницьку пропозицію за встановленою формою;  

- медична довідка про стан здоров’я за встановленою формою; 

- копія (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 вищим навчальним закладом, 

допускається до вступних випробувань нарівні з іншими особами. 

Зарахування такого вступника здійснюється у разі успішного складення ним 

вступних випробувань  та прийняття Вченою радою Інституту рішення про 

визнання його диплома; 

- копія трудової книжки; 

- копія паспорта, ідентифікаційного коду; 

- 2 конверти з марками по Україні. 

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною 

комісією вищого навчального закладу, 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 подає особисто до сектору 

підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України за адресою: 

65009, м. Одеса, вул. Генуезька, 22, хол 4 поверху гуртожитку. 

Телефон для довідок: 048-705-97-43. 

 

 

 

 
 


