Додаток 10
до Правил прийому до Університету
Правила прийому
до докторантури та ад’юнктури Харківського національного університету
Повітряних Сил імені Івана Кожедуба у 2021 році
Правила прийому до докторантури та ад’юнктури Харківського
національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба у 2021 році
розроблені відповідно до Закону України "Про вищу освіту" від 01.07.2014
№1556-VII, "Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора
філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових
установах)", що затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від
23.03.2016 № 261, наказу Міністерства освіти і науки України від 15.10.2020
№ 1274 "Про затвердження Умов прийому на навчання для здобуття вищої
освіти в 2021 році", наказу Міністерства освіти і науки України від 23.06.2016
№707 "Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому
рівні", "Особливостей підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора
філософії та доктора наук у вищих військових навчальних закладах (науководослідних установах) Міністерства оборони України", що затверджені наказом
Міністерства оборони України від 24.02.2017 № 115.
І. Загальні положення
1.1. Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана
Кожедуба оголошує набір в докторантуру та ад'юнктуру.
1.2. Підготовка здобувачів наукового ступеня доктора наук
здійснюється в докторантурі університету за очною формою.
Підготовка здобувачів наукового ступеня доктора філософії
здійснюється в ад'юнктурі університету за очною формою навчання за
державним замовленням.
1.3. Університет проваджує освітню діяльність на третьому освітньонауковому рівні вищої освіти відповідно до отриманої ліцензії (додаток 12.1).
1.4. Прийом до докторантури та ад'юнктури у 2021 році проводиться
відповідно до Плану прийому до докторантур та ад’юнктур вищих військових
навчальних закладів і науково-дослідних установ Збройних Сил України на
2021 рік, що затверджений Міністром оборони України (додаток 12.2).
1.5. Вступ до ад'юнктури та докторантури здійснюється на конкурсній
основі. При рівності набраних конкурсних балів перевага надається офіцерам,
які брали участь в операції об'єднаних сил (антитерористичній операції) та у
миротворчих операціях.

1.6. Підготовка ад’юнктів та докторантів здійснюється для заміщення
посад науково-педагогічних та наукових кадрів з науковим ступенем в
університеті.
1.7. Строк підготовки в ад’юнктурі становить чотири роки, в
докторантурі – два роки.
1.8. Початок навчання в ад'юнктурі та докторантурі університету
встановлюється з 1 вересня 2021 року.
1.9. Фінансування підготовки здобувачів в ад’юнктурі та докторантурі
здійснюється за рахунок коштів державного бюджету України (за державним
замовленням).
II. Організація прийому до докторантури та ад’юнктури університету
2.1. До докторантури приймаються особи офіцерського складу віком не
старше 47 років, які мають науковий ступінь доктора філософії (кандидата
наук), наукові здобутки, 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 наукові результати, що потребують
завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової
доповіді за сукупністю статей.
До докторантури для розробки докторських дисертацій за галуззю знань
"Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону (з питань
стратегічної та оперативної тематики) можуть прийматися офіцери віком до
50 років.
Вік осіб офіцерського складу, зазначений у цьому та наступних
пунктах умов прийому, визначається станом на 31 грудня 2021 року.
2.2. До ад'юнктури на конкурсній основі приймаються офіцери віком до
45 років включно, які перебувають на військовій службі, здобули вищу освіту
ступеня магістра (спеціаліста), виявили здібності до педагогічної або науководослідної роботи та мають досвід служби у військах (силах) не менше 2 років.
2.3. Офіцери, які вступають до ад’юнктури університету за
спеціальністю 253 Військове управління (за видами збройних сил) повинні
мати оперативно-стратегічний або оперативно-тактичний рівень військової
освіти.
2.4. За рекомендаціями вчених рад ВВНЗ та після погодження із
замовниками на підготовку відповідних військових фахівців з вищою освітою
до ад'юнктури приймаються офіцери безпосередньо після закінчення навчання
у ВВНЗ та отримання ними вищої освіти оперативно-стратегічного (віком до
47 років) або оперативно-тактичного рівня за умови, що вони виявили відмінні
здібності в навчанні та схильність до педагогічної або науково-дослідної
роботи.

IІІ. Перелік і строки подання документів для вступу
до докторантури та ад’юнктури університету
3.1. Рапорт на вступ до докторантури та ад'юнктури університету
подається особисто вступником за підпорядкованістю до 1 лютого 2021 року.
Разом з рапортом подаються:
для докторантури:
розгорнута пропозиція, що містить план дослідницької роботи та
інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів
проведених досліджень, проведених до захисту;
копія диплома про присудження наукового ступеня доктора філософії
(кандидата наук), у разі здобуття наукового ступеня за кордоном – копія
нострифікованого диплома;
список опублікованих наукових праць і винаходів;
копія диплома про закінчення вищого навчального закладу із
зазначенням здобутого рівня вищої освіти (особи, які здобули відповідну
освіту за кордоном, подають копію в установленому порядку визнаного в
Україні диплома);
службова характеристика;
письмова характеристика наукової діяльності кандидата, складена
доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим
працівником університету, із згодою бути науковим консультантом у разі його
вступу до докторантури;
витяг з протоколу засідання вченої (наукової, науково-технічної) ради
ВВНЗ (НДУ) за основним місцем службової діяльності про доцільність
підготовки в докторантурі.
Диплом про присудження ступеня доктора філософії (кандидата наук) і
диплом про вищу освіту після прибуття до університету подаються
вступником особисто.
для ад’юнктури:
список опублікованих наукових праць і винаходів, їх фотокопії, які не
містять таємну та службову інформацію (не завіряються), а також розгорнутий
огляд праць з обмеженим доступом (у разі їх відсутності подаються наукові
доповіді або реферати з обраної спеціальності);
копія диплома магістра (спеціаліста) із зазначенням здобутої
спеціальності (кваліфікації). Особи, які здобули відповідну освіту за
кордоном, подають копію нострифікованого диплома;
службова характеристика;
копія службової картки;
для офіцерів, які вступають до ад’юнктури безпосередньо після
закінчення навчального закладу, який здійснює підготовку за оперативностратегічним та (або) оперативно-тактичними рівнями, – витяг з протоколу
засідання вченої ради ВВНЗ (НДУ).

Диплом про вищу освіту та медична книжка подаються вступником
особисто під час прибуття до університету для складання вступних іспитів.
Наукова доповідь (реферат) з обраної спеціальності – це стисле
викладення наукової концепції науково-дослідної роботи обсягом
20-25 сторінок тексту формату А4.
Реферат має таку структуру:
титульна сторінка, що містить назву роботи, дані про виконавця;
зміст;
список умовних позначень та скорочень;
вступ, у якому аналізується стан наукових досліджень щодо обраної
теми, наводяться мета та задачі дослідження на основі аналізу науковолітературних джерел;
теоретично-експериментальна частина, в якій формулюється наукова
концепція роботи, а також актуальність, наукова новизна та практична
значимість;
науково обґрунтовані висновки;
бібліографія роботи.
Реферат подається українською мовою у надрукованому вигляді, кегль
шрифту – 14, міжрядковий інтервал – 1,5.
3.2. Особові справи офіцерів, які затверджені кандидатами для вступу
до ад’юнктури або докторантури, їх службові картки та картки медичного
огляду, документи відповідно до пункту 3.1 цих умов подаються за
підпорядкованістю через кадрові органи до військових рад (атестаційних
комісій) видів Збройних Сил України, структурних підрозділів апарату
Міністерства оборони України або Генерального штабу Збройних Сил
України до 01 березня 2021 року.
3.3. Рішення про допуск до вступних випробувань виноситься
приймальною комісією університету за результатами розгляду наукової
доповіді або реферату (списку опублікованих наукових праць і винаходів)
приймальна комісія може відмовити особі в допуску у зв'язку з неподанням у
встановлений термін всіх або окремих документів, зазначених у пункті 3.1 цих
умов прийому, або поданням їх після встановленого строку.
3.4. Рішення про допуск до складання вступних іспитів до ад’юнктури
університету доводиться до кандидата не пізніше 30 квітня 2021 року.
IV. Зміст, форма і строки вступних іспитів для конкурсного відбору
в ад'юнктуру
4.1. Вступні іспити до ад'юнктури проводяться з 1 до 20 липня
2021 року.
4.2. Вступники до ад’юнктури складають вступні випробування з:
вступного іспиту зі спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти
магістра з відповідної спеціальності);

вступного іспиту з іноземної мови на вибір (англійської, німецької,
французької) в обсязі, який відповідає рівню B2 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 Cambridge
English Language Assessment, звільняється від складення вступного іспиту з
іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені
сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з
іноземної мови з найвищим балом;
вступного іспиту з філософії (в обсязі навчальної програми для вищих
навчальних закладів IV рівня акредитації).
4.3. На підставі результатів вступних іспитів до ад’юнктури
приймальна комісія приймає рішення щодо кожного вступника.
4.4. Для конкурсного відбору офіцерів на навчання в ад’юнктурі
конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів вступних іспитів,
помножених на вагові коефіцієнти.
Конкурсний бал обчислюється за формулою:
КБ = С*Кс+ І*Кі + Ф*Кф,
де КБ – конкурсний бал;
С – оцінка за результатами вступного іспиту зі спеціальності за 5 –
бальною шкалою;
І – оцінка за результатами вступного іспиту з іноземної мови за 5 –
бальною шкалою;
Ф – оцінка за результатами вступного іспиту з філософії за 5 – бальною
шкалою;
Кс – ваговий коефіцієнт для вступного іспиту зі спеціальності, для
Університету дорівнює 0,5;
Кі – ваговий коефіцієнт для вступного іспиту з іноземної мови, для
Університету дорівнює 0,25;
Кф – ваговий коефіцієнт для вступного іспиту з філософії, для
Університету дорівнює 0,25.
4.5. У разі одержання однакових балів переважне право при
зарахуванні до ад’юнктури мають вступники, які:
брали участь в антитерористичній операції (Операції об’єднаних сил)
та (або) миротворчих операціях;
мають диплом з відзнакою.
4.6. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні іспити у
визначений розкладом час або отримали незадовільну оцінку до участі в
наступних вступних іспитах та у конкурсному відборі не допускаються.
4.7. Апеляції на результати вступних іспитів розглядаються
апеляційною комісією університету.

4.8. У день оголошення результатів вступного іспиту вступник, якщо
він не згоден з оцінкою, має право подати апеляцію на ім’я голови апеляційної
комісії. Апеляція розглядається на засіданні апеляційної комісії не пізніше
наступного робочого дня після її подання у присутності вступника.
Апеляційна комісія має право затвердити або уточнити оцінку за результатами
перевірки членами комісії.
4.9. Перескладання вступних іспитів за результатами розгляду скарг
(апеляцій) не допускається.
V. Зарахування поза конкурсом
Не допускається вступ поза конкурсом для здобуття ступеня доктора
філософії або доктора наук.
VІ. Наказ про зарахування та зберігання робіт вступників
6.1. За поданням начальника університету, погодженим з керівником
органу військового управління, якому підпорядкований університет,
зарахування до докторантури та ад'юнктури здійснюється наказом Міністра
оборони України.
6.2. Про включення в наказ Міністра оборони про зарахування до
докторантури (ад’юнктури) або про відмову в зарахуванні до докторантури
(ад’юнктури) вступнику повідомляється в п'ятиденний термін з дня прийняття
відповідного рішення.
6.3. Подання вступником недостовірних персональних даних,
недостовірних відомостей про здобуту раніше освіту, є підставою для
скасування рішення Приймальної комісії про зарахування, в частині, що
стосується цього вступника.
6.4. Роботи вступників, виконані ними на вступних іспитах,
зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається
акт.
VIІ. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому
до університету
7.1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми
представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного
засобу масової інформації).
7.2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і
науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за
роботою приймальної комісії. Громадські організації, яким таке право надано
Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання

приймальних комісій своїх спостерігачів. Приймальна комісія зобов’язана
створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх
засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення до засідання з
документами, що надаються членам приймальної комісії.
7.3. Університет зобов'язаний створити умови для ознайомлення
вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності. Правила прийому,
відомості про обсяг прийому за кошти державного бюджету за кожною
спеціальністю та освітньо-науковим (науковим) рівнем оприлюднюються на
веб-сайті університету не пізніше робочого дня, наступного після
затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.
7.4. Голова приймальної комісії оголошує про засідання комісії не
пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках – не пізніше ніж
за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку
денного засідання оприлюднюється на офіційному веб-сайті закладу вищої
освіти.
Заступник начальника Харківського національного
університету Повітряних Сил з наукової роботи
полковник
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Додаток 10.1
до Правила прийому до докторантури та ад’юнктури університету

Перелік акредитованих та неакредитованих освітніх програм, за якими здійснюється прийом на навчання,
ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання
Освітньо-кваліфікаційний рівень доктор філософії
(за рахунок видатків державного бюджету)
Шифр та найменування галузі знань
Код
12
17
25
27

Назва
Інформаційні технології
Електроніка та телекомунікації
Воєнні науки, національна безпека,
безпека державного кордону
Транспорт

Заступник начальника Харківського національного
університету Повітряних Сил з наукової роботи
полковник

Код та найменування спеціальності
Код
123
172
253
255
272

Назва
Комп’ютерна інженерія
Телекомунікації та радіотехніка
Військове управління (за видами збройних сил)
Озброєння та військова техніка
Авіаційний транспорт

Геннадій ПЄВЦОВ

Нормативні
терміни
навчання
Денна форма навчання
5
4 роки
5
4 роки
5
4 роки
5
4 роки
5
4 роки

Ліцензовані
обсяги

Додаток 10.2
до Правила прийому до докторантури та ад’юнктури університету

Перелік наукових спеціальностей, за якими здійснюється
прийом до докторантури Харківського національного університету
Повітряних Сил у 2021 році
Науковий рівень доктор наук
(за рахунок видатків державного бюджету)
Шифр
спеціальності
123
255

Спеціальність

Обсяги

Комп'ютерна інженерія
Озброєння та військова техніка

1
1

Перелік наукових спеціальностей, за якими здійснюється прийом до
ад’юнктури Харківського національного університету Повітряних Сил
у 2021 році
Освітньо-науковий рівень доктор філософії
(за рахунок видатків державного бюджету)
Шифр
спеціальності
123
253
255
272

Спеціальність
Комп'ютерна інженерія
Військове управління (за видами
збройних сил)
Озброєння та військова техніка
Авіаційний транспорт

Заступник начальника Харківського національного
університету Повітряних Сил з наукової роботи
полковник

Обсяги
1
1
2
1
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