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ПОЛОЖЕННЯ 

про докторантуру, ад'юнктуру (аспірантуру) 
Національного університету цивільного захисту України 

 
1. Загальні положення 
Це положення визначає правовий статус докторантури, ад'юнктури 

(аспірантуру) – (далі докторантура, ад'юнктура) Національного університету 
цивільного захисту України, його права, завдання, функції і структуру. 

Докторантура, ад’юнктура є структурним підрозділом  Національного 
університету цивільного захисту України. 

Докторантура, ад’юнктура безпосередньо підпорядковується проректору 
університету з наукової роботи. 

У своїй діяльності докторантура, ад’юнктура керується Конституцією та 
законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради 
України, наказами Міністерства освіти і науки України, Міністерства 
внутрішніх справ України, Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій, Статутом університету, іншими нормативно-правовими актами, а 
також цим Положенням. 

 
2. Основні завдання 
Основними завданнями докторантури, ад'юнктури є: 
- організація діяльності докторантури, ад'юнктури з метою реалізації 

вимог до третього (освітньо-наукового) та наукового рівнів вищої освіти, які 
відповідають восьмому та дев'ятому кваліфікаційним рівням Національної 
рамки кваліфікацій; 

- забезпечення якості освітньої діяльності університету у частині 
підготовки докторів філософії та докторів наук; 

- забезпечення наявності повного спектру наукових спеціальностей з 
відповідністю (за їх спрямованістю) до кожної навчальної спеціальності 
(спеціалізації) та профілю діяльності кожної кафедри університету через 
розширення переліку наукових спеціальностей підготовки у ад'юнктурі і 
докторантурі, збільшення кількості спеціальностей у спеціалізованих вчених 
радах університету; 

- збільшення контингенту здобувачів вищої освіти, у тому числі за 
рахунок підготовки через докторантуру і ад'юнктуру на умовах повного 
відшкодування вартості навчання вітчизняних та іноземних громадян; 

- розвиток співробітництва з вітчизняними та закордонними ВНЗ і 
науковими установами, у частині підготовки докторів філософії і докторів наук. 

 
3. Функції 
Докторантура, ад'юнктура НУЦЗ України в межах реалізації основних 

завдань та створення відповідних умов для підготовки кафедрами, 
лабораторіями і відділами університету науково-педагогічних і наукових 
працівників (НПіНП) та здобуття громадянами України наукового ступеня 



доктора філософії або доктора наук має наступні загальні функції: 
- організаційне та методичне забезпечення управління процесом 

функціонування ад'юнктури і докторантури, здійснення координації діяльності 
структурних підрозділів університету за напрямом роботи докторантури, 
ад'юнктури; 

- організація та координація роботи зі створення освітньо-наукових 
програм, структурованих навчальних планів і програм навчальних курсів з 
підготовки докторів філософії, які передбачають викладання фахових 
спецкурсів, міждисциплінарних курсів з методології наукових досліджень, 
педагогічної майстерності та педагогічних інновацій, управління проектами, 
англійського академічного письма, здобуття ад’юнктом (аспірантом) 
теоретичних знань, умінь, навичок та проведення власного наукового 
дослідження тощо; 

- організація роботи зі створення наукових програм з підготовки докторів 
наук, які передбачають набуття докторантом компетентностей з розроблення і 
впровадження методології та методики дослідницької роботи, створення нових 
системоутворюючих знань та/або прогресивних технологій, розв'язання 
важливих наукових або прикладних проблем, які мають загальнонаціональне 
або світове значення; 

- здійснення контролю за навчальним процесом ад’юнктів в цілому та за 
виконанням навчальних планів і програм навчальних дисциплін; 

- забезпечення якості освітньої діяльності на третьому (освітньо-
науковому) та науковому рівнях вищої освіти шляхом здійснення моніторингу 
та періодичного перегляду освітньо-наукових програм, навчальних планів і 
програм дисциплін, проведення опитувань, анкетувань, аналізу ефективності 
підготовки докторів філософії і докторів наук тощо; 

- супроводження та розвиток діяльності ад'юнктури і докторантури за 
спільними програмами з закордонними ВНЗ і науковими установами; 

- організація та супроводження процесів акредитації і ліцензування 
спеціальностей аспірантури і докторантури; 

- формування контингенту докторантів, аспірантів та здобувачів, які 
навчаються в університеті (організація та проведення вступної кампанії до 
ад'юнктури і докторантури відповідно до правил прийому, проведення 
профорієнтаційної роботи щодо вступу до ад'юнктури і докторантури, у тому 
числі і серед іноземних громадян); 

- підготовка і складання відповідної звітності. 
 
4. Права та обов’язки  
Права та обов'язки начальника докторантури, ад'юнктури визначаються 

відповідно до вимог законодавчих актів, наказів ДСНС України і ректора 
університету, цього положення, функціональних обов'язків та встановлених 
інструкцій. 

Докторанти, ад'юнкти і здобувачі користуються правами і виконують 
обов'язки відповідно до вимог законодавчих актів, наказів ДСНС України і 
ректора університету, методичних документів та цього Положення.  

Начальник докторантури, ад’юнктури має право: 
- вносити пропозиції керівництву університету по вдосконаленню 

науково-дослідної діяльності; 
вносити пропозиції щодо комплектування штату та матеріальної бази 



докторантури та ад'юнктури; 
- вносити пропозиції по заохоченню та накладенню стягнень на 

докторантів, ад'юнктів та здобувачів університету, а також щодо їх призначення 
або звільнення; 

- у встановленому порядку підвищувати свою службову та науково-
педагогічну кваліфікацію. 

 
5. Керівництво 
Докторантуру, ад'юнктуру очолює начальник докторантури, ад'юнктури. 

Посада начальника докторантури і ад'юнктури визначається штатом НУЦЗ 
України. Підлягає заміщенню особою начальницького складу ДСНС України.  

Призначення на посаду відбувається наказом ректора університету по 
особовому складу за поданням проректора з наукової роботи та здійснюється з 
додержанням таких вимог: 

– посада комплектується шляхом професійного відбору; 
– посада заміщується особою з числа начальницького складу ДСНС 

України, яка має освітню кваліфікацію спеціаліста або магістра та науковий 
ступінь (кандидат наук). 

 
6.  Організація роботи 
Структура та штат докторантури, ад’юнктури затверджуються наказом 

ДСНС України. Положення про докторантуру, ад’юнктуру затверджується 
наказом ректора. Посадові інструкції керівника докторантури, ад’юнктури 
затверджуються ректором. 

Докторантура, ад’юнктура у встановленому порядку забезпечується 
надання університетом нижчеперелічепих платних послуг для сторонніх 
організацій та фізичних осіб: 

–  підготовка ад’юнктів і докторантів понад державне замовлення в 
межах ліцензійного обсягу відповідно до договорів, укладених з фізичними та 
юридичними особами; 

– навчання аспірантів, докторантів з числа іноземців, осіб без 
громадянства, які постійно проживають в Україні; осіб, яким надано статус 
біженця в Україні; осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту; 
осіб, яким надано статус закордонного українця і які перебувають в Україні на 
законних підставах; 

–  прийом кандидатських іспитів; 
–  проведення консультацій з питань наукових досліджень (у тому 

числі дисертаційних), їх організації та наукового обслуговування; 
–  забезпечення оформлення посвідчення про складання 

кандидатських іспитів випускниками минулих років; 
Також докторантурою, ад’юнктурою у встановленому порядку, можуть 

надаватися інші платні послуги не заборонені чинним законодавством. 
 
7. «Взаємодія (службові зв’язки) з іншими структурними 
підрозділами» 
Докторанти і ад'юнкти денної форми навчання підпорядковуються 

начальнику докторантури, ад'юнктури з питань організації навчального 
процесу. Організаційно-правові засади підготовки наукових і науково-
технічних працівників в докторантурі і ад'юнктурі забезпечує начальник 



докторантури, ад'юнктури, як безпосередній начальник структурного 
підрозділу перемінного складу університету. 

Безпосередній контроль та відповідальність за якість і терміни підготовки 
дисертацій докторантами, ад’юнктами, здобувачами, покладається на наукових 
керівників (консультантів). Науковий керівник ад’юнкта (здобувача) здійснює 
наукове керівництво роботою над дисертацією, контролює  виконання 
затвердженого ним індивідуального плану, щоденне навантаження у 
відповідності до плану дисертаційних досліджень та несе особисту 
відповідальність за якість і терміни підготовки ад'юнктом дисертації. 

Безпосередній контроль та відповідальність за організацію і хід 
підготовки науково-педагогічних кадрів, наукову і педагогічну складову 
підготовки ад'юнкта, докторанта, здобувача покладається на начальників 
кафедр (центрів, відділів, лабораторій), як безпосередніх начальників наукового 
керівника ад'юнкта, докторанта, здобувача. 

Відповідно до наказів ректора університету про закріплення ад'юнктів за 
відповідними кафедрами  начальники кафедр (центрів,відділів, лабораторій) та 
наукові керівники відповідають за проведення индивідуально-виховної роботи 
та профілактичних заходів, стан дисципліни та законності з ад'юнктами денної 
форми навчання, охорону праці на робочих місцях, організацію і хід  виконання 
планів підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів.  

На ад'юнктів з числа особового складу ДСНС України, що навчаються за 
державним замовленням, у повному обсязі поширюється дія Положення про 
порядок проходження служби особами рядового і начальницького складу 
органів і підрозділів цивільного захисту та Дисциплінарного статуту. 

Покладання на ад'юнктів та докторантів обов'язків, не пов'язаних з 
підготовкою дисертації забороняється. 

Як виняток, дозволяється залучення докторантів і ад'юнктів університету 
до виконання службових обов'язків, не пов'язаних з їхніми дисертаційними 
дослідженнями, тільки з дозволу ректора університету, за погодженням з 
проректором університету з наукової роботи. 

 
 

Начальник докторантури, ад’юнктури 
майор служби цивільного захисту                                      А.О. Михайлюк 
 
ПОГОДЖЕНО: 
 
Проректор з наукової роботи 
полковник служби цивільного захисту         В.А. Андронов 
 
Начальник відділу  
організаційно-контрольної роботи 
підполковник служби цивільного захисту                   С.С. Щербак 
 
Начальник юридичного сектору  
майор служби цивільного захисту                                      В.Д. Тогобицька


