
Додаток  

до наказу ДДУВС 

від ___ _____ № ___ 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про відділ докторантури та аспірантуру  

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 

 

1. Загальні положення 

1.1. Відділ докторантури та аспірантури Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ (далі – університет) є самостійним структурним 

підрозділом, який підпорядковується проректорові за напрямом роботи. 

1.2. Робота відділу докторантури та аспірантури ґрунтується на принципах 

науковості, демократизму, персональної відповідальності й гласності обговорення 

питань, що віднесені до його компетенції. 

1.3. Відділ докторантури та аспірантури у своїй діяльності керується 

Конституцією України, законами України, указами та розпорядженнями 

Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, нормативно-

правовими актами Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і 

науки України, Статутом університету, Положенням про Вчену раду університету, 

Положенням про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та 

доктора наук у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ та 

даним Положенням. 

1.4. Відділ докторантури та аспірантури здійснює свою роботу в тісному 

контакті та взаємодії з керівництвом університету, Вченою радою університету  та 

структурними підрозділами університету, спеціалізованими вченими радами, а 

також з підрозділами Міністерства внутрішніх справ України. 

1.5. Штатна чисельність відділу докторантури та аспірантури визначається 

штатом університету. До її складу входять: 

1. Начальник відділу докторантури та аспірантури; 

2. Провідний фахівець відділу докторантури та аспірантури (3 посади); 

3. Фахівець відділу докторантури та аспірантури (2 посади); 

4. Старший інспектор відділу докторантури та аспірантури (2 посади). 

1.6. Права та обов’язки співробітників відділу визначаються у затверджених 

ректором університету посадових інструкціях, розроблених відповідно до цього 

Положення та норм чинного законодавства України.  

1.7.  Діяльність відділу докторантури та аспірантури здійснюється відповідно 

до плану роботи докторантури та аспірантури на навчальний рік, плану основних 

заходів Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ на 

навчальний рік, який затверджується ректором. Плани роботи докторантури та 

аспірантури складаються на підставі керівних документів, які визначають зміст 

підготовки науково педагогічних і наукових кадрів в системі МВС України, 

календарних планів основних заходів ДДУВС який повинен передбачати конкретні 

заходи (виконавців, терміни виконання) з організаційно-управлінської діяльності, 

кадрової роботи, професійної підготовки, виховної роботи, соціально-

психологічної роботи, дисципліни та законності, дотримання вимог 
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антикорупційного законодавства і антикорупційної програми ДДУВС, навчально-

методичної роботи, науково-дослідної роботи, організації служби та внутрішнього 

порядку, культурно-масової роботи, тощо.  

1.8. Підрозділ має свою печатку, яка зберігається у начальника відділу 

докторантури та аспірантури і використовується для документів, що мають 

інформаційний характер (довідки, витяги з наказів, тощо). 

 

2. Основні завдання відділу докторантури та аспірантури 

2.1. Основними завданнями відділ докторантури та аспірантури є: 

2.1.1. Організація підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів за 

різними формами навчання для навчальних закладів, науково-дослідних установ, 

органів внутрішніх справ та органів державної влади. 

2.1.2. Поглиблення теоретичної, практичної та спеціальної підготовки 

науково-педагогічних кадрів. 

2.1.3. Планування і організація поточного та підсумкового контролів у 

ад’юнктів (аспірантів) та здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії, які 

професійно провадять наукову, науково-педагогічну діяльність за основним місцем 

роботи у ДДУВС (далі - здобувачі поза аспірантурою). 

2.1.4. Забезпечення належного рівня фундаментальних та прикладних 

наукових досліджень в університеті, їх інтеграції з навчальним процесом і 

практичною діяльністю правоохоронних органів, розвитку наукових досліджень, їх 

планування, організації проведення, а також упровадження результатів останніх у 

практику і навчальний процес. 

 

3. Функції відділу докторантури та аспірантури 

3.1. На відділ докторантури та аспірантури покладаються такі функції: 

3.1.1. Розробка проектів річних планів прийому до аспірантури (ад’юнктури) 

та докторантури та подання їх на затвердження у Міністерство внутрішніх справ 

України. 

3.1.2. Підготовка оголошення про конкурсний прийом до аспірантури 

(ад’юнктури) та докторантури для розміщення в засобах масової інформації. 

3.1.3. Розробка щорічних планів підготовки наукових і науково-педагогічних 

кадрів, подання їх на затвердження в установленому порядку та контроль за 

безумовним їх виконанням. 

3.1.4. Організація відбору та прийому на навчання кандидатів для вступу до 

аспірантури (ад’юнктури) та докторантури університету спільно з керівниками 

факультетів, кафедр та науковими керівниками. 

3.1.5. Формування за погодженням з Приймальною комісією університету та 

кафедрами, складу предметних комісій щодо приймання вступних випробувань у 

ад’юнктів (аспірантів).  

3.1.6. Організація приймання вступних випробувань до ад’юнктури 

(аспірантури) спільно з Приймальною комісією університету. 

3.1.7. Організація проведення занять з ад’юнктами (аспірантами), контроль за 

відвідуванням занять. 



 3 

3.1.8. Підготовка і подання матеріалів для затвердження тем дисертацій та 

індивідуальних планів наукової роботи докторантів, ад’юнктів (аспірантів), 

здобувачів поза аспірантурою на Вченій раді університету. 

3.1.9. Контроль за виконанням освітньо-наукової програми та індивідуальних 

планів наукової роботи докторантів, ад’юнктів (аспірантів), здобувачів поза 

аспірантурою. 

3.1.10. Підготовка наказів про зарахування і відрахування із докторантури та 

ад’юнктури (аспірантури) докторантів, ад’юнктів (аспірантів), здобувачів поза 

аспірантурою. 

3.1.11. Організація укладання договорів з докторантами, аспірантами 

(ад’юнктами) та здобувачами поза аспірантурою для виконання освітньо-наукової 

програми. 

3.1.12. Складання звітів за визначеними формами для подання до МВС 

України, Міністерства освіти і науки України. 

3.1.13. Організація і проведення атестації ад’юнктів (аспірантів) 1 раз на рік; 

звітування двічі на рік: 1-30 червня та 1-30 січня. 

3.1.14. Організація проходження педагогічної і науково-дослідної практики 

ад’юнктами (аспірантами), їх звітування на кафедрах (лабораторіях) про результати 

її виконання. 

3.1.15. Залучення докторантів, ад’юнктів (аспірантів) та здобувачів поза 

аспірантурою, до участі у наукових конференціях, семінарах, круглих столах та 

інших заходах наукового характеру, що проводяться на базі університету та інших 

навчальних закладів і наукових установ. 

3.1.16. Створення належних умов для навчання докторантів, ад’юнктів 

(аспірантів). 

3.1.17. Погодження с державним секретарем МВС тематики дисертаційних 

досліджень ад’юнктів, здобувачів поза аспірантурою, докторантів, підготовка 

яких здійснюється за державним замовленням. 
3.1.18. Підготовка персонального розподілу випускників ад’юнктури 

(аспірантури) і докторантури, навчання яких здійснювалося за державним 

замовленням. 

3.1.20. Ведення реєстрації захисту кандидатських дисертацій докторантами, 

ад’юнктами (аспірантами), здобувачів поза аспірантурою університету. 

3.1.21. Подання, підготовка замовлень на виготовлення диплому доктора 

філософії та додатку до нього європейського зразка. 

3.1.22. Внесення достовірної інформації, яка надається для друку диплома 

доктора філософії та додатку до диплома доктора філософії європейського зразка. 

3.1.23. Подання на розгляд Вченій раді університету проєкту рішення про 

видачу диплома доктора філософії. 

3.1.24. Оформлення і здача до архіву особистих справ докторантів, ад’юнктів 

(аспірантів), здобувачів поза аспірантурою. 

3.1.25. Дотримання вимог Закону України «Про запобігання корупції» та 

Антикорупційної програми Дніпропетровського державного університету 

внутрішніх справ. 
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3.1.26. Дотримання принципів академічної доброчесності як невід’ємної 

складової системи забезпечення якості вищої освіти та наукової діяльності у 

Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ. 

3.1.27. Розробка проєктів наказів, розпоряджень, методичних рекомендацій та 

інших документів з питань забезпечення діяльності відділу докторантури та 

аспірантури. 

 

4. Права і обов’язки відділу докторантури та аспірантури 

4.1. Відділ докторантури та аспірантура має право: 

4.1.1. Отримувати від працівників Університету відомості, які необхідні для 

виконання відділом своїх функцій. 

4.1.2. Одержувати від керівників факультетів, керівників кафедр, наукових 

керівників рекомендацій щодо укладання проєкту плану прийому докторантів, 

ад’юнктів (аспірантів) на навчальний рік. 

4.1.3. Надавати структурним підрозділам Університету рекомендації з питань, 

що входять до компетенції відділу. 

4.1.4. Брати участь у засіданнях колегіальних органів, нарадах та інших 

заходах, що проводяться в Університеті, у разі розгляду на них питань, що 

стосуються діяльності відділу. 

4.1.5. Інформувати ректорат Університету про стан справ з питань підготовки 

в Університеті здобувачів вищої освіти ступенів доктора філософії та доктора наук 

та вносити пропозиції щодо поліпшення ефективності діяльності.  

4.1.6. Надавати науковим консультантам докторантів, та науковим керівникам 

ад’юнктів (аспірантів), здобувачів поза аспірантурою, вказівки щодо усунення 

недоліків у їх роботі. 

4.1.7. Подавати керівництву університету пропозиції щодо: 

- відрахування докторантів, ад’юнктів (аспірантів) за власним бажанням, за 

невиконання індивідуального плану роботи без поважних причин, за несплату 

освітньої послуги, за грубе порушення правил внутрішнього розпорядку в 

університеті та по закінченню терміну навчання; 

- заохочення наукових консультантів докторантів, та наукових керівників 

ад’юнктів (аспірантів) за значні результати в роботі з підготовки науково-

педагогічних кадрів. 

4.1.8. За дорученням ректора і проректора за напрямом роботи вести 

листування з питань підготовки науково-педагогічних кадрів. 

4.2. До обов’язків відділу докторантури та аспірантури належать: 

4.2.1. Виконання наказів, і доручень ректора, проректора за напрямом роботи 

університету, пов’язаних із реалізацією професійних обов'язків та покладених 

завдань на відділ в цілому. 

 

5. Відповідальність відділу докторантури та аспірантури 

5.1. Відділ докторантури та аспірантури несе відповідальність за невиконання 

або неналежне виконання поставлених завдань та функцій, передбачених даним 

Положенням та іншими нормативно-правовими актами. 
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6. Керівництво відділу докторантури та аспірантури 

6.1. Відділ докторантури та аспірантури очолює начальник, який 

призначається на посаду та звільняється з посади наказом ректора університету за 

поданням проректора за напрямом роботи у встановленому порядку. 

6.2. На посаду начальника призначається особа, яка має повну вищу освіту, 

науковий ступінь кандидата або доктора наук та стаж науково-педагогічної або 

практичної роботи в органах внутрішніх справ не менше 5 років та вільно володіє 

українською мовою.  

6.3. Начальник відділу докторантури та аспірантури підпорядковується 

проректорові за напрямом роботи за посадою, а в питаннях підготовки науково-

педагогічних та наукових кадрів – ректорові університету. 

6.4. У разі тимчасової відсутності начальника (відрядження, відпустка, 

тимчасова втрата працездатності, тощо) виконання його обов’язків покладається на 

особу яка визначається ректором університету. 

6.5. Начальник відділу докторантури та аспірантури: 

6.5.1. Організовує та планує роботу відділу.  

6.5.2 Звітує про роботу відділу.  

6.5.3. Здійснює керівництво підпорядкованими працівниками. 

6.5.4. Розподіляє обов’язки між співробітниками відділу. 

6.5.5. Визначає питання, які входять до обов’язків працівників відділу. 

6.5.6. Формує та погоджує посадові інструкції співробітників відділу. 

6.5.7. Несе відповідальність за дотриманням підлеглими дисципліни і 

законності. 

6.6. Начальник відділу докторантури та аспірантури має право: 

6.6.1. Давати доручення, які є обов’язковими для виконання працівниками 

відділу та докторантами, ад’юнктами (аспірантами), здобувачами поза 

аспірантурою.  

6.6.2. Вносити на розгляд керівництва університету пропозиції щодо 

вдосконалення науково-дослідної діяльності відділу.  

6.6.3. У встановленому порядку вимагати та отримувати від структурних 

підрозділів університету звіти та іншу необхідну інформацію з питань, що 

стосуються діяльності відділу. 

6.6.4. У випадку службової необхідності порушувати питання перед 

ректором, проректором за напрямом роботи про залучення до виконання 

покладених на докторантуру та ад’юнктуру (аспірантуру) завдань 

співробітників інших підрозділів університету.  

6.6.5. Здійснювати у разі необхідності наставництво за окремими 

співробітниками відділу. 

6.6.6. Брати участь в засіданнях кафедр та їх секцій і обговорювати 

теоретичні та навчально-методичні проблеми подальшого покращання навчання 

та виховання ад’юнктів (аспірантів). 

6.6.7. Контролювати стан діловодства відділу. 

6.6.8. Стежити за станом службових приміщень відділу, виконанням правил 

протипожежної безпеки, підтримувати внутрішній порядок у підрозділі. 

6.6.9. Подавати керівництву університету матеріали по призначенню, 




