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1. Загальпа частипа
1.1 Аспiршrгура Подiльського державного аграрно-технiчного

унiверслrгету (далi унiверситет) с структурним пiдроздiлом, який е основною
фоРмою пiдготовки здобувачiв ступеня доктора фiлософii на третьому
(освiтrъою-науковому) piBHi вlдцоi освiти.

1,2. АспiраIrгура у своiй дiяльностi керусгься вимог€lми законiв УкраТни
кПро вLшду ocBiTy> (01.07.2014 Ns1556-VID, Постанови КМУ Jф261 вц 23
беРеЗня 20lб р кПро порядок пiдготовки здобувачiв вlдцоi освiти ступенrI
ДОКТОРа фiлософii та доктора наую), itшlих нормативно-iнструктивнlD(
ДОКУмеrrгiв, рiшеtъ, наказiв MiHicTepcTBa освiти i науки Украi'rпа та
.Щержавноi атестацiйноI KoMicii Украiни з IIитань пiдготовки та атестацii
НаУКОВО-ПеДагогiчrпrх i HayKoBlD( кадрiв, наказiв ректора, рiшеrъ вченоi ради,
розпорялжень проректора з нzlвч€lльноi, науково-iнновацiйноi та мiжнародноi
дlяJIьностr.
(гý,tlкт зi змiналли протокол Nq 3. вц 2020 р.)

1.3. Пiдготовка здобувачiв вищоi освiти ступенrI доктора фiлософii
здiйсrшосться за очною (денною i вечiрньою) формою навчilння.

- За РаХУНОК ВИДаткiв держiLвного бюджету (за державним замовленням);
- За рахунок коштiв юридиtIних чи фiзичнlо< осiб (на умовах контракту).
1.4. НаУкОво-методиttне забезпеченнrI та органiзацiю дiяльностi

аспiрантури здiЙсrпос завiдувач аспiрантури, докторантури та вчена рада
унiверсlтгету

ДЛЯ ВРеГУJIювання вiдносшl мiж аспiраrrтом та унiверсl,rгетом
укJIадаеться угода.

1,5. Вступ до аспiратrгури здiйснюеться на конкурснiй ocHoBi вiдповiдно
ДО IФОго Положення, Умов приЙому на навчання до закладiв вищоi освiти,
затверджених МОН, та Правил прrлlому ло унiверситету.

1.6. Норматлвний строк пiдготовки доктора фiлософii в аспiраrrгурi
становить чотири роки, доктора наук - два роки.

Т.7. Здобугтя ступенrI доктора фiлософii передбачае набуття особою
теоретичних знанъ, yMiнb, навичок та iншш< компетентностей, достатнiх для
ПРОДУКУВаННrI нОВих iдеЙ, розвязЕlшul комlrлексних гтроблем у галрi
пРОфесiЙноi таlабо дослiдницько-iнновацiйноТ дiяльностi, оволодiшrя
МеТОДОЛОгiСю HayKoBoi та педагогiчноi дiяльностi, а також проведеннrt
ВЛаСнОгО наукового дослiдкення, результати якого м€lють наукову новизну,
TeopeTшIHe та практичне значеш{rI i виконуеться здобувачем вiдповiдно
ocBiTrrbo-HayKoBoT прогрilми за спецiальнiстю.

1.8. Аспiранти проводять HayKoBi дослiдкеннrl згiдно з iндlвiдуальним
IШulНОМ НаУКОвОi роботи, в якому визначаються змiст, строки викон€lння та
ОбСЯг наУкових робiт, а також з€lплzlноваrшй строк захисту дисертацiТ
протягом строку пiдготовки в аспiраrrгурi.

Irцшiдуальнlй план науковоi роботи погоджу€ться здобувачем з його
НаУкОВим керiвником та затверджусться на вченiЙ радi факулътету цротягом
трьох мiсяцiв з дня зарахування здобувача до унiверситету.

29 жовтня
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Iндшiдуальнlй план науковоТ роботи е обов'язковим до виконанIuI

ЗдОбУвачем вiдповiдного ступенrI i вшсористову€ться для оцilловання
успiшностi запланованоТ HayKoBoi роботи.

Порушення cTpoKiB викон€lння iндивiдуального tшану науковоi роботи
без поважних пршIин, передбачешоr законодЕlвством, може бути пiдставою
для ухваленIuI вченою радою рiшення про вiдрахуванIuI аспiранта.

Особа, яка ранiше навчалася в аспiршlтурi за державним зitмовленням i
не зitхистилася або була вiдрахована з Hei достроково, мае право на
ПОвтОрrпЙ вступ до аспiраrrгури за державним замовленнrIм лише за умови
вiдшкодувtLнIuI коштiв, витраченlD( на if пiдготовку, у визначеному
Кабiнетом MiHicTpiB Украlrrи порядку.

t.9. Пiдготовка в аспiраrrгурi завершусться зЕlхистом HayKoBID( досягненъ
аспiралrга у спецiалiзованiй вченiй радi. Здобувачi вшцоi освiти мають право
на вибiр спецiалiзованоI вченоi ради.

1.10. Аспiраrrг, який захистився до закiнчеrтня строку пiдготовки в
аспiраrrгурi, мае право за власним вибором:

- отримати однорilзову виIIлату в cyMi залшllку стипендii, передбаченоi
у бюджетi унiверсrгету на вiдповiдний календаршlй piK, та за власною
зiulвою буги вiдрахованим з аспiрантури;

- оТримати за власною зzulвою оплачувану академiчну вiдгlустку на
СТрок, що з€lJIишився до завершеншI нормативного строку пiдготовки в
acпiparrTypi.

Якщо аспiранг зЕlхистив дисертацiю на дру.ому чи третъому роцi
пiдготовки в аспiраrrгурi та був обранrй за конкурсом на вiдповiдну посаду
наУкового працiвника в унiверслrгетi, то загttлъна сума залишку стипендiI
нарахову€ться йому як щомiсяtlна надбавка до заробiтноi плати.

2. Права та обов'язки аспiрантiв, докгорантiв
2.Т, Аспiранти i докторанти користуються правами здобувачiв вtцlдоi

освiти, визначеними Законом Украi'ни кПро вищу ocBiTy>. З метою
нilJIежного проведеншI HayKoBIаl( дослiдженъ аспiранти i докторЕtнти тuжож
м€lють право на:

- вiльнlЙ доступ до Bcix видiв вiдкриlгоi HayKoBoi iнформацii, наявноi у
вI,пцих навчаJIън}D( закJIадах (наукових устшrовах), бiблiотеках i
державних apxiBax Украiни;
- отриманшI методиЕIного i змiстовного наукового консультуваннrI
щодо власного дослiдження вiд наукового керiвника, для аспiрантiв _

на чiткиЙ розподiл обов'язкiв мiж науковими керiвниками у разi
цризначеннrI вченою радою унiверсIтгету двох KepiBHlпciB,
- безпечнi та нешкiдливi умови дJuI проведенtul наукових дослiджель,
забезпеченIuI належно обладнаrrим мiсцем дш HayкoBoi роботи;
- акаДеМiчну мобiльнiсть, що реtlлiзуеться вiдповiдно до Положеrпrя
lтро порядок реilJliзацii права на академiчну мобiльнiсть, затвердженого
постановою Кабiнету MiHicTpiB Украirп.I вИ 12 сершrll 20l5 р. JФ 579;
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- академiчну вiдrryстку, зокрема за станом здоров'я, у зв'язку з
вагiтнiотю та пологами, дJUI догляду за дитиною до досягненнrI нею
трирiчного BiKy, вiдповiдно до законодавства;
- ТРУДОВУ ДiЯЛьнiСтЬ У позulнавчальшй час вiдповiдно до законод€lвства.

2.2. АСПiРШrги i докторанти зобов'язанi вrлсонувати Bci обов'язки
здобувачiв вlшIоI освiти, визначенi Законом Украiни кПро вШЦу ocBiry>. З
метою забезпеченIlя належного проведеншl наукових доолiдкень аспiранти i
докторанти тiкож зобов' язанi :

- ДОТРиМуВатися принципiв академiчноi доброчесностi, морЕlлъно_
етиЕIнI/D( норм i стаrцартiв поведiки;
- ВИКОНУВаТИ iндlвiдуалъниЙ гшан науковоi роботи та систематиtIно
звiтувати про хiд його виконtlнIul на засiдшпri кафедри, вченоi Ради
факулътету (навчаlrьно-наукового iнститугу) ;

- подати до спецiалiзованоi вченоi Ради своi HaykoBi досягненнrI у
вlаглядi дисертаldi (для аспiрантiв) та у вшлядi дисертацii, або
опублiкованоi монографii, або за сукупнiстю опублiков€lних у
вiтчизняних i мiжнародних рецензованlD( фаховrоr видаш{rIх статей (для
докторантiв) у спецiалiзованiй вченiй радi.

2.З. Аспiраrrги мають право брати )л{асть у конкурсах на отримtlння
грантовоi пiдтримки HayKoBID( дослiджеrъ та стипендiй, заснов€lних на честь
ВИДаТНI{D( дiячiв науки, освiти, культури, громадських дiячiв, а т€кож
ЗаСНОВаниХ Президентом YKparrп,r, Кабiнетом MiHicTpiB Украiни, держitвними
чи недержавними оргсtнами, пiдприемствilми, установ€lми чи органiзацiями.

3. Порядок та yMoBIr вступу ло аспiрантурп
3.1..ЩО аСпiраrrгури унiверситету прийшr,rшоться громадяни Украi'rrи,

iНОЗеМЦi, а також особи без громадянств4 якi цроживtlють на територii
УКРаi'tП,t на З€коннIж пiдставах, м€lють вiдповiдний освiтнiй (ocBiTHbo_
квалiфiкацiйtrий) рiвеrъ та виявили бажанrrя здобути ступiнь доктора
фiЛОСОфii за очною (денною, вечiрllьою) формою навчаннrI за рахунок
ВИДаТКiВ ДеРжавного бюджету та за рахytrок коштiв юридичнIж, фiзичнtо<
осiб за освiтньо-науковою програмою доктора фiлософii, за спецiальностями:
а73 КМенеДжмент)), 051 KEKoHoMiKa>, 2l1r <<Ветеринарна медицина), 204
<Технологiя виробtп.tцгва та переробки продукцii рослинництва>), 201
кАгрономiя>, 05l кПрофесiйна ocBiTa>.

ДЛя Вступу до аспiраrrгури за спецiальнiстю 2Т1.- кВетеринарна
медиLина) вступник пода€ дшшом магiстра iз зазначенням вiдповiдноi
спецiа-гlьностi.

3.2. На навч€lнIuI для здобуття ступе}uI доктора фiлософiI прlймшоться
ОСОби, якi здобули ступilъ магiстра (освiтньо-квалiфiкацiйний рiвеrъ
спецiа-пiста).

3.3. ВСтУПник особисто подае ло прийма;rьноi KoMicii унiверсrrгету зilяву в
ПаПеРОвiЙ формi. Факт поданнrI зzиви в пilперовому виглядi рееструсться
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уповновФкеною особою приfu{альноi Koмicii в еДЕБО безпосередньо пiд час
прlлiняття заlIви.

3.4. Що зiulви, поданоi в п€шеровiй формi, встугпrик додае:
копiю диIшому магiстра (спецiалiста) iз зазначеш{ям здобутоi

спецiальностi (ква-пiфiкацii), на ocнoBi якого здiйсrшоеться вступ, i додаток до
нього;

копiю документ4 що посвiдчуе особу та громадянство,
копiю довiдки про призначення iдеrrгифiкацifoiого коду;
чотири кольоровi фотокартки розмiром 3 х 4 см.
плzlн-проспект дисертацii;
список огrублiкованих цраць (якщо е).

Оршiна-гlи докумеrrгiв при 1частi в коrпсурсi встуIшиком подЕlються
JIише один рtlз при виборi мiсця нulвч€lння.

3.5. Yci копii документiв засвiдчуються за оршiналами прlйм.tльною
комiсiею унiверсIтгету, або в уст€tновленому з€конодilвством порядку. Копii
докумеrrгу, що посвiдчуе особу та громадянство, вiйськового квитка
(посвiдчешц про приписку) не пiдлягtlють засвiдченrпо.

Копii докумеIIтiв без пред'явлення оригiналiв не гlрийплаються.
3.6. При приfurяттi на навчаннrI осiб, якi подають документ tIро здобугий

за кордоном ступitъ (рiвеrъ) освiти (далi .Щокумеrrг), обов'язковою е
процедура визнttнIц i встшrовлешul eKBiBalleHTHocTi ,Щокуметrга, що
здiйсrпоgгься вiдповiдно до Порядку визн€lння здобугlD( в iноземнlос випшх
нzlвч€шьнI/D( зulкJlадzж ступенiв вшцоi освiти, затвердженого наказом
MiHicTepcTBa освiти i науки YKpail*l вiд 05 травня 2015 року JS 504.
Процедура визнаш{rI ,Щокумеrrга з метою продовжеш{rI н€lвч€lн}ul здйсrпосться
унiверситетом до початку другого семестру першого року навчч}нIш його
власника.

З.7, Встушri випробувtlння на навчаннrI для здобуття ступешI доктора
фiлософii складшоться з:

- фахового iспиту зi спецiалъностi (практична та теоретиtIна частини);
- iноземноi мови (встушlшс, якlй пiдтвердlв piBeHb свого зн€lння
iноземноi мови, зокрема аrтлiйськоi, дiйсним сертифiкатом TecTiB
TOEFL, або lnternational English Language Testing System, або
сертифiкатом Cambridge English Language Assessment, звiльняегься вiд
скJIаденнII вступного iспlтгу з iноземноi мови. Пiд час визначеш{rI

результатiв конкурсу зазначенi сертифiкати гlрирiвнrоються до
резулътатiв встушrого iсгш,tту з iноземноi мови з найвшlrшл балом.
Особам, якi вступ€lють до аспiраrrгури з iншlоi галузi зн€lнь

(спецiальностi) нiж та, яка зЕвначена в ix д1,1гtломi магiстра можугь буги
призначенi додатковi в стушIi випробовув ання.

Встугпri випробовування для осiб з особллшшrли освiтнiми потребами
проводяться з урахуванням особливrоi ocBiTHix потреб, зазначенID( у заявi
вступник а, та рекомендацii медlжо-соцiальноi експертизи.
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3.8. Вага балiв з кожного вступного виtlробувашrя пiд час пiдрахуван}ul

результатiв коIжурсу визнача€ться в Правилах прlйому до унiверсrгету.
Результати BсTyIшID( випробувань до аспiрантури дiйснi дJuI встугtу до

унiверсrгету протягом одного кt}лендарного року.
З.9, ,.Щля проведеннrI фахових випробувt}нъ при вступi до аспiрантури

створюються предметнi KoMicii, до ск.iIаду яких входить, як црilвило, три -
п'ять осiб, якi призначаються Haкiuloм ректора.

До складу цредметнI/D( комiсiй вкJIюччlються доктори фiлософii та
доктори наук, якi цроводять HayKoBi дослiдження за вiдповiдною
спецiа-ltьнiстю та вiдповiдаrоть за виконанюI вiдповiдноi ocBiTHbo-HayKoBoi
програми.

,.Що скJIаду цредметноi KoMicii з iноземноi мови можуть включатися
також особи, якi не м€lють наукового ступеня i вченого званIш, Еlле вiльно
володiють вiдповiдною iноземною мовою i за рiшенIuIм вченоi ради можуть
ква-гriфiковано оцiттрrти piBerrb зн€lннrl вiдповiдноi мови вступником.

3.10. За результатами проведення встуIIних вl.шробувань до аспiраrrгури
приимztльна комlсш приймас рlшення щодо кожного
процедурою, визначеною Правилами прийому до унiверситету.

комiсiя приймае рiшення вступника за

Рiшеrшrя прlймаlrьноi KoMiciT про зарахуваш{я до аспiралтгури
затверджуеtься наказом ректора, якrй оприлюднюеться в устtlновленому
порядку.

3.1l. Аспiранту рiшенням вченоi ради Унiверситету та вiдповiдним
нzкzlзом ректора призначасться науковий керiвtплк з числа наукових або
науков о-педагогiчних працiвrпжiв якi мшоть науковlй ступiнь.

Науковий керiвник аспiраrrга здiйснюе наукове керiвництво роботою
над дисертацiею, надас консультацii щодо змiсту i методологii наукових
дослiджень аспiранта, контролюе виконанюI iндlшiдуального Iшану науковоi
роботи та iндив iдуаJь ного н€lвчЕlJIьного плану аспiр аrrга.

Науковий керiвник, який е доктором наук, може здiйсrповати одночасне
наукове керiвництво, як правило, не бiльше п'яти здобувачiв наукових
ступенiв, вкJIючаючи TlDq що здобр.tють науковий ступilъ доктора наук.

Науковий керiвник, яl<|dl ма€ ступiнь доктора фiлософii, може
здiйсr*овати одночасне наукове керiвницгво роботою над дисертацiями, як
правило, не бiльше трьох здобувачiв наукового ступешI доктора фiлософii.

На здiйсненнrl наукового керiвниtц,ва роботою над дисертацiсю одного
аспiранта науковому керiвrппсовi вiдводиться щороку 50 академiчrrих годин
нitвч€lпьного навантЕDкення. Вчена рада унiверсlrгету з урахуваIilrям потреб
аспiракга та ефективностi роботи наукового керiвника з пiдготовки докторiв
фiлософii може вiдвестlл бiльшу кiлькiсть годин нЕtвч€Lчьного навантiDкеншI
KepiBHlлtoBi з iх ошlатою за р€жуIIок коштiв спецiалъного фонду унiверситету.

Рiшенrrям вченоi ради аспiранту може бути призначено два наукових
керiвнIжи з вiдповiдним розподiлом годин навчаJIьного HaBaHTzDKeHHjI та
обов'язкiв мiж ними.



4. Пiдготовка здобувачiв вищоi освiтп ступеня доктора фiлософii
4.1. Пiдготовка здобувачiв вищоi освiти ступеюI доктора фiлософii (далi

здiйснюсться за освiтньо-науковою програмою та
затверджуються вченою радою унiверсlrгету для

- здобрач) в аспiрантурi
навчftльним пJIаном, що
кожноi спецiа-пьностi.

Протягом строку аспlрантур1 аспiрант зобов'язанийrlРОТЯГОМ СТРОкУ навчання В аспlрантур1 аспlрант зоОов'язанkй виконати
Bci вимоги ocBiTHbo-Hayкoвoi програми, зокрема здобуги теоретичнi знання,
умiнrrя, навиtIки та iншi компетентностi, достатнi для продукувшIня HoBIж
цеЙ, розв'язання комплекснlD( проблем у га"пузi професiйноi таlабо
дослiднtпIько-iнновацiйноi дiяльностi, оволодiти методологiею науковоТ та
педагогiчноi дiяльностi, а також провести власне наукове дослiдження,
результ€tти якого мають наукову новизну, теоретиtIне таlабо практиtIне
значення, та захистити дисертацiю.

4,2. OcBiTHbo-HayKoBa програма та навчальний Iшан аспiрантури
скJIадаються з ocBiTHboi та науковоi складових,

Навчальний гшан аспiраrrтури мiстить iнформацiю про перелiк та обсяг
нчlвчztльних дисцшшiн (60 кредитiв СвропеЙськоi кред}rгноi трансферно-
накопиtlувальноi системи (далi - СКТС), послiдовнiсть ix вивчення, форми
ПРОВеДенюt навЧ€lльнI/D( заIUIть, iх обсяг, графiк нtlвч€lдьного процесу, форми
поточного i пiдсумкового контролю.

OcBiTHbo-HayKoBa програма та навчitльшлй Imitн аспiраrrтури € основою
дJuI формуваr*rя
iндlвiдуального .

, аспiрантом iндивiдуального навчЕlльного плану та
плану HayKoBoi роботи, якi погоджуються з науковим

KepiBHlлcoм та вченою радою факулътету протягом двох - трьох мiсяцiв з дня
зарiжувilння особи до аспiрантури.

Засвосшrя аспiракгами навчальних дисlиплiн може вiдбуватися як на
базi унiверситету, так i в paмKitx реалiзацii права на академiчну мобiльнiсть -
на базi iншlо< закладiв вищоi освiти.

Аспiрант ма€ [p€lBo змirповати свiй iндl,шiдуальнtй навч€lJlьнrлl план за
погодкешIr[м iз своiм науковим KepiBt*lKoM.

Yci аспiраIIти незttJIежно вiд форми навчаннrI зобов'язанi вiдвiдувати
аудиторнi заняття i проходl.,rги Bci форми поточного та пiдсумкового
контроJIю, передбаченi iндивiдуа-lrьним навчЕLльним Iшаном аспiраrrта та
осв iTHb о-науков ою пр огр амою аспiр ангури yHiB ер ситету.

4.3. Освiтнъо-наукова програма аспiраIIтури вкJIючае не менше чотирьох
скJIадовID(, що передбачшоть :

здобугтя глибштrрпr знань iз спецiальностi, за якою аспiрант
проводить дослiджешul;

оволодiння зtгilльнонауковими (фiлософськими компетентностями,
спрямованими на формуваннrI системного наукового свiтогляду, професiйноi
етики та загального культурного кругозору;

- набугтя унiверсальнLD( навиtIок дослiднrжа, зокрема усноi та
письмовоi презекгацii результатiв власного наукового дослiджеl+lя
украiнською мовою, застосуваннrI су{асних iнформацiйних технологiй у
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науковiй дiяJIьностi, оргшriзшlii та проведення навччIJьнI,D( заIuIть, уrrравлiння
вауковими цроект€lми, ресстрацli гIрав iнгелектуальноi власностi;

_ здобуггя MoBHI,D( компетентностей, достатнiх для представлення Та

обговореr*rя результатiв cвoei HaykoBoi роботи iноземною мовою
(ашлiйською або ilшlою вiдповiдrо до специфi*" спецiшlьностi) в уснiй та
шlсьмовiй формi, а також дjIя повного розумil*lя ilшомовних HayKoBI,D(

TeKcTiB з вiдповiдноi спецiшlьностi.
ДспiраIтг, який пiдтверлив piBeHb свого знtlн}ul iноземноi мОви, ЗОкРеМа

аtглiйськоi, дiйснрtм сертифiкатом TecTiB TOEFL, або International English
Language Testing System, або сертифiкатом Cambridge English Language

дssessment, на piBHi Cl Зага.lrьноевроПейськrлr рекомендацiй з мовноi освiти,
*'u'_**o"u 

зарахуванюI вiдповiдtплх кредитiв, передбачен'D( ocBiTHbo-

науковою прогрtlмою аспiраrrгури, як такlDL що виконанi у ПОВнОМУ ОбСЯЗi;

_ на використtlння обсягу навчiLльного HaBaHT€DKeH}uI, передбачеНОГО

лля набугтя мовних компетентностей, для здобушя irшlих компетентностей
(за погодженIuIм з науковим KepiBHlлcoM).

4.4. Вчена рада унiверсlтгету мае прtlво прlйняти рiшенrrя про визн€lннrl

набугшt аспiраrrгом в irпrrих вищlD( навччl"льнtD( зtlкJlадutх компетекгностей з

однiсi чи декiлькох навччtльнlD( дисlцдгlrriн (зарахувати кредити СКТС),
обов'язкове здобу"гтя якpD( передбачено освiтrъо-науковою програмою

аспiраrrгури.
4.5. Дисертацiя на здобугтя ступеня доктора фiлософii с самостifoтИм

розгорнутIап,r дослiдденням, що пропонуе розв'язшIIUI Ектуального наукового

завд€lннrl в галузi знань, результати якого становлять орlгiнальrп,Iй внесок у
суму знань вiдповiдноi гшrузi та оприJlюднеrrтri у вiдповiдню( гlублiкацiЯх.

Наукова скJIадова ocBiTHbo-HayKoBoi програми оформля€ться У ВИГЛЯДi

iндlвцуального плану HaykoBoi роботи аспiраrrга i с невiд'смною частиною
н€tвч€lльного Iшану аспiраrrгури.

4.6. Дтестацiя здобувачiв вrшIоi освiтшл ступешI доктора фiлософii
здiйсr*остъся пocTiforo дiючою спецiа-iliзованою вченою радою абО РадОЮ

утвореною для проведенЕrl рtlзового захисту, Но пiдставi гryблiчного захисту
наукових досягнень у формi дисертацii.

Стан готовностi дисертацii аспiранта до зtlхисту визнача€ться наукОВим

кер iBHlжoM (або консенсусним рiшенням двох кер iBHlлciB).

обов'язковою умовою догrуску до зs}хисту с успiшне виконання

аспiраrrгом його iндивiдуа-пьного навччLльного IIлЕ}ну.

ЗдобуваЧi захrшI€lютЬ дисертацii, як црtlвило, у постiйно дiючiй
спецiа_ltiзованiй вченiй радi, де здiйстповаJIася пiдготовка аСпiРШrТа.

5. Порядок та умовш вступу до докторантурп
5.1 Вступ до доктораЕгури здiйстпоеться на конкурснiй ocHoBi вiдпОвiднО

до цього Положенrrя, Умов прийому на навчання до закладiв вищоi освiти,

та Правил прлйому до унiверситету.
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5.2. Правша прийому до докторантури затверджуються вченою радою

унiверсrтгету на ocHoBi Умов прийому на навччlння до зtlкJlадiв вищоТ освiти i
вiдповiдно до Постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 23 березня 201б р.
J\b26l кПорядок пiдготовки здобувачiв вищоi освiти ступешI доктора
фiлософii та доктора наук у з.lкJIадах вищоi освiти (наукових установах)> та
в установленi строки оприJIюднюються на офiфfoiому веб-сай,гi унiверситету
та дiють протягом вiдповiдного навчaLльного року,

5.3. Прийом до доктораt{тури або надан}uI творчоi вiдгrустки
здiЙсшоеться з урахуванням наукових, науково-технiчнш< досягненъ за
обраною спецiа-пьнiстю вiдповiдно до встановленlD( вимог.

5.4. ,Що докторантури приймаються особи, якi м€lють ступiнъ доктора
фiлософii (кшцидата rrayK), HayKoBi здобутки та опублiкованi працi з обршоi
спецiальностi (зокрема гrублiкацii в мiжнародних реф ероваrпж журн€lJI€lх,
iндексованих в наукометриIIнLD( базах, згiдно з вимогами до рiвня науковоi
квалiфiкацii осiб, якi здобувшоть HayKoBi ступенi) i якi мzlють HayKoBi
реЗулътати, що потребують завершеншI або оформленнrI у виглядi дисертацii,
монографii чи науковоi доповiдi за сукупнiстю статей.

5.5. !ля вступу до докторантури вступник не менше нiж за два мiсяцi до
встуtIу подас розгорнуrу пропозшдiю, в якiй мiститься план дослiдниlъкоТ
роботи таlабо iнформацiя про обсяг науковоi роботи, необхiдноi для
пiдготовки результатiв цроведених дослiдженъ до захисту на розгJuIд на
розширеному засiдаrтнi кафедр вiдповiдного факультету. Протягом мiсяця з
дюI надходженнrI документiв вiд ycix вступtтикiв на розширеному засiданнi
кафедр засJцry(овують Тх HayKoBi доповiдi i шляхом голосуванюI визнача€ться
можлrвiсть зарахуванIUI кожного вступника до докторантури та нада€ться
висновок на розгJuIд вченоi ради унiверситету. Вчена рада унiверситету
розгляда€ висновки розширеного засiдшrня кафедр факультету щодо кожного
вступника i приймае рiшенюI про його зарахування до докторантури та
вiдповiдно до наданоi характеристики HayKoBoi дiяльностi всryпника
призначае докторакгу наукового консультанта з числа штатних науково_
педагогiчrппс або HayKoBID( працiвникiв унiверситету iз ступенем доктора
наук з вiдповiдноi спецiальностi. Рiшеrшя вченоi ради унiверситету
затверджуеться i оформляеться наказом ректора.

5.6. Зарахування до докторitнтури визначаеться Правилtlми прийому до
унiверситету.

5.7, Перелiк та строк подашuI докумеrrгiв, необхiднLD( для вступу до
докторантури визначасться в правилах пршlому до унiверситету.

Перелiк документiв повинен вкJIючати:
1) заяву;
2) особовий листок з облiку кадрiв, засвiдчений у вiддiлi кадрiв за мiсцем

роботи або навчаrпrя, з вкJIееною фотокарткою розмiру 4хб см;
3) автобiографiю;
4) список опублiковt}них HayKoBID( праIF i винаходiв з обраноi

спецiальностi за вiдповiдною формою;
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5) засвiдчену копiю дшIдома фазом з додатком до tтього) гrро закiнченюt

виIцого нiвчilльного закJIаду iз зазначеннrIм одержtlноi квалiфiкацiТ
спецiалiста або магiстра (особи, якi здобули вiдповiдну ocBiTy за кордоном -
копiю нострифiкованого дl.шlrома);

б) витяг з протоколу вченоi ради унiверси:гету про затвердженЕя теми та
розгорнуtу пропозlлIiю, в якiй мiстlrгься rrлан дослiдrтицькоi роботи таlабо
iнформацiя про обсяг науковоi роботи, необхiдноi для пiдготовки результатiв
проведеш{я дослiджень до захисту;

7) експертне закJIюченшI KoMicii по розгJuIду матерiалiв щодо надання
права для зарахуванюI в докторtlнтуру;

8) копiю дшшома про присудженюI наукового ступешI доктора фiлософii
(кшцидата наук). Особи, якi здобули вiдповцтлу ocBiTy за кордоном подilють
дпIлом, Його перекJIад, завiренlЙ в установленому порядку та свiдоцтво про
його визнашr;l;

9) витяг з цротоколу засiдання кафедри, вченоi ради факультету про
рекомендацiю щодо зарахування до докторантури yHiBep ситету ;

10) рiшенIuI вченоi ради зtlкjlаду Blдlloi освiти про рекомендацiю щодо
зарiжрання до докторiшilури;

l1) фотокартку3х4;
12) копiю iдеrrгифiкацiйного коду;
13) копiю трудовоТ кнLDкки;

KpiM того, вступники мають право подавати додатковi докумекги, якi
характеризують iх HayKoBi здобрки:

l)копiю атестата про присво€ння вченого звання доцеIIта (професора,
старшого наукового спiвробiтника).

2) вiдгук про наукову лiяльнiсть з мiсця роботи, засвiдчену KepiBHlжoM
установи.

5.8. Yci копii докумеЕгiв засвiдцуloться за орrгiнал€tми в уст€lновленому
з€lконодавством порядку. Копii паспорта або документа, що посвiдчуе особу
та громадянство, вiйськового квитка (посвiдчешlя про приписку) не
пiдлягають заовiдченню. Копii документiв без пред'явленIIJI оригiналiв не
приймаються.

5.9. Трудова кнюкка iз заrисом про звiльнеr*rя з остtlннього мiсця роботи
у зв'язку iз вступом до докторilнтури та довiдка з мiсця роботи про
середньомiсячну заробiтну гuIату подаеться докторантом особисто пiсля
зарахрilння до докторilнтури.

5.10. Особа, яка подае дuI вступу до докторантури диплом, що видшrий
iноземним зtlкJIадом виrцоi освiти, догtускаеться до встугry HapiBHi з iншlдли
вст}iтIниками. У разi позrгивного рiшення вченоТ ради унiверситету щодо
зарахування т€lкого встуIIника в доктораЕгуру вчена рада унiверситету
одночасно прIймае рiшеrrня цро визнаннrI його диrrлома. У разi вiдмови
вчена рада надас всryпнику обЦрунтоване пояснення причин TaKoi вiдмови.

5.11. Вчена рада yHiBepcllTgTy в мiсячшtй TepMiH розгJIяда€ висновки
кафедри, вченоi ради факультету щодо кожного вступника i гryиfuлае рiшення
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про його зарtlхувilшul до докторантури та вiдповiдно до наданоi
характеристIц<и HayKoBoi дiяльностi встуIIника lrризначае доктораЕту
наукового консультанта з числа штатнID( науково-педагогiчrrrоr або наукових
працiвlплкiв унiверситету iз ступенем доктора наук з вiдпЪвiдноi
спецiальностi.

Рiшеrпrя вченоi Ради унiверситету затверджуеться i оформляеться
наказом ректора.

науковий консульт€lнт може здiйсrповати пiдготовку лише одного
докторанта.
фоздiл зi змiнами , цротокол ЛЬ 3 вiд 29 жоцтня 2020 р.)

6. ПiдгОтовка здобуваЧiв ступеНя доктоРа наук У Докторантурi
6. 1. з метою завершенЕrI роботи над науковими дослiдже"rой" та

оформленtrя iх результатiв таlабо для пiдготовки гryблiкацiй до захисту для
здобугтя ступенrI доктора наук особа мас право встуIIити до докторilнтури
унiверситету.

6.2. Протягом строку перебувашш в докторантурi докторант зобов'язаштй
з€tхистити резуJIътати cBoik HaYKOBI/D( досягнень у вигJIядi дисертацiI, або
опублiковаrrоi монографii, або науковоi доповiдi за сукупнiсiю статей,
опублiкованlD( у вiтчизняtлоl i мiжнародних рецензованих фахових
видашUIх, перелiк якIж затверджуеться MiHicTepcTBoM освiти i науки
УкраiЪи, у спецiалiзованiй вченiй радi.

6.З, Здобувач ступенrI доктора наук у дисертацii (монографii, сукугпrостi
HaYKOBI/D( робiт) повинен представити узагiulьненюt самостifoiих дослiджень
стосовно актуilльноi науковоi проблеми (групи гlроблем) у межах однiеТ або
кiлькох га_гrузей знань, ре3улътати яклж забезпечують роiв'яз€lннr1 важлlвоi
теоретичноi або гrршспадноi проблеми, мчlють загilльнонацiональне або
cBiToBe значешuI> е достовiрними та пройшли широку апробацiю.

6.4. Перебуванrrя в доктораlrтурi не е обов'язковою умовою для подання
HayKoBI,D( досягнень до спецiалiзованоi вченоi Ради та под€tльшого ix
гrублiчного зzlхистУ Для здобугтя ступенrI доктора наук.

б.5. Пiдготовка в доктораrпурi передбача€ виконанюt особою вiдповiдноi
науковоI прогрilми за певною спецiальнiстю та проведеш{rI власного
наукового дослiдженнrl. Невiд'емною скJIадовою ocBiTtъo-HayKoBoi прогрilми
аспiраlrтури та HayKoBoi програми доктор€lнтури € пiдготовкu,u .rуЬлiкацiя
наукових статей.

6.б. .ЩокТор{lнтИ проводяТь HayKoBi дослiдЖенIUI згiдно з iндлшiдуrrльним
Iшаном науковоi роботи, в якому визначаються змiст, строки виконаннrI та
обсяГ HayKoBID( робiт, а тiкож заIIJIанований строк зztхисту дисертацii
цротягом строку пiдготовки в доктораrrгурi.

6.7. Iндивiдуальrпrй гшан HayKoBoi роботи е обов'язковим до виконання
здобувачем вйповiдного ступеня i вlпсористовуеться дJIя оцil*овання
успiшностi загшанованоi науковоi роботи.



6.8. Порушення cTpoKiB виконання iндlазiдуального гша}ry HayKoBoi
РОбОти без поважних причин, передбаченIlD( зzlконодавством, може буrи
пiдставою дjul ухвitпеншI вченою радою рiшення про вiдрахуваннjl
докторанта.

6.9. Атестацiя докторilнта здiйсr*о€ться постiйlrодiючою спецiа_пiзовitною
вченою радою з вiдповiдноi спецiа_гlьностi, яка функцiонус в унiверсrгетi, до
якого зарахований докторант. Якщо в унiверсrтгетi, до якого зарахований
докторант, не функцiонуе спецiа-пiзована вчена рада з вiдповiдноi
спецiальностi, атестацiю доктор€lнта може здiйснювати постiйнодiюча
спецiапiзована вчена рада з вiдповiдrоi спецiа_пьностi ilшlого випIого
навчЕLльного закJIаду (HayKoBoi установи) за кJIопотанням унiверситету, що
зДiЙсrповав пiдготовку здобувача вшrlоi освiти ступеня доктора наук, або за
з€lявою докторанта.

6.10. Пiдготовка в доктораrrгурi завершусться зчlхистом наукових
досягнень докторанта у спецiалiзованiй вченiй радi. Здобрачi мшоть цраво
на вибiр спецiалiзованоi вченоi ради.

б.l1. !Октораlrг, якlй захистився до закiнчення строку пiдготовки в
докторантурi, мае право за власним вибором:

- отримати однорz}зову виIшату в cyMi за-ilшrrку стипендii, передбаченоi у
бюджетi унiверсrгету на вiдповiдний календарнIй piK, та за власною зiulвою
бу.и вiдро<ованим з доктор:ш{гури;

- отримати за власною зiulвою оIшачувану ак4демiчну
строк, що зalJIишився до завершенIUI нормативного строку
доктораlrгурi.

7. Вiлрахуваttня, перерпвання навчаншя, поновJIення i переведення
аспiраптiв та докгорантiв'l.|. Пiдставами для вiдрахуванrrя аспiрангiв та докторшlтiв е:

1) завершеншI н{lвчаннrl за вiдповiдною освiтrьо_науковою
(науковою) гlрогрilмою;

2) власне бшсшпrя;
3) переведеннrI до iшrrого зilкJIаду вищоi освiти;
4) невшсон€lнtul навччшьного Iшану (для докторiв фiлософii);
5) порушення умов договору (коrrгракту), укJIаденого мiж

унiверситетом та особою, яка навчаеться, або фiзичною (юриличною)
особою, яка оIшачуе Tttкe навчаш{rI;

б) ilmri випацки, передбаченi законом.
7.2. Здобувачi вlдцоi освiти Mo)Iq/Tb переривати н€tвчtlннrl (з наданrrям

академiчноi вiдпустки) у зв'язку iз обставrанами, якi унеможJIивJIюють
виконашuI irцивiдуального плану роботи:

-за станом здоров'я;
- пеРебування у вiдпустцi у зв'язку з вагiтнiстю та пологами, догJuIдом за

|2
вiдгrустку на
пiдготовки в

дитиною до досягненIuI нею трирiчного BiKy;



-призовом на строкову вiйськову службу у разi втрати права на
вiдстрочку вiд Hei;

-сiмейнипли обставrтrами;
-навчанIuIм чи cT€DKyBaHIuIM в ocBiTHix i HayKoBI/D( ycTaнoвzlx (у тому

числi iноземrптх держав).
7.3. Загальrппl TepMiH перериванIul у навчанrri у зв'язку з хворобою не

може перевипIувати один piK.
Здобувачам, призвilним на вiйсъкову службу у зв'язку з оголошешlrlм

мо бiлiз ацii, гар аrrгуеть ся з береженrrя мiсця нzlвчаншI та стипендii.
Здобувачам, якi реа-пiзують пpilBo на tкадемiчну мобiльнiсть, протягом

н{lвчtlння, ст€Dкування чи здiйсненшI HayKoBoi дiяльностi в iншому закладi
вшrIоI освiти (науковiЙ ycTarroBi) на територii Украiни чи поза [t межаlrли
гарантуеться збереженю[ мiсця навччlш{я та виIшата стипендii вiдповiдно до
положенIuI про порядок реалiзацii права на iкадемiчпу мобiльнiсть. TaKi
особи не вiдраховуються зi складу здобрачiв.

7.4. Щля оформлешilI академiчноi вцгrустки аспiраrrг/доктораIlт не пiзнiше
нiж за п'ятнадцять днiв до початку бажаного TepMiHy перерив.lння пода€ на
iм'я ректора зffIву, погоджену з науковим KepiBHlmoM (консулътаrrтом),
завiдувачем кафедри та дек€tном факультету (лиректором iнститугу). До
ЗЕuIви повшrнi додаватися докумеltти, якi пiдтверджують обцрунтованiсть
цриtIини перериванIя (офiцiйне запрошення на cT€DKyB€lHIul, пiдтверджеш{rl

отримашuI гранту, лiкарнянi листи, довiдка ЛКК, свiдоцгво про народженшl
дитини тощо).

7.5. ПерериваннrI та продовженIuI н€Iвччlння в аспiраrrгурi або перебування
у доктораrrгурi оформлюсться вiдповiдтшм наказом. Перiод перериван}uI не
вкJIючаеться до TepMiHy навчанюI в аспiрантурi або перебування у
дОкторантурi. Стшrендiя на перiод перериванюI н€lвчtlншI сIшачу€:гъся за
винятковIж обставин, передбаченi Iц{I\4 положеннrIм та з€жонодавством.

'1.6. У випадку, якщо аспiрант/доктораIIт пiсля закirтченrrя TepMiHy
академiчноi вiдгryстки не поновlш свiй статус, тобто не заресстррався у
завiдулочого аспiршrгури гIротягом десяти днiв, то BiH/BoHa пiдлягае
вiдрахранню з останнього дня перерив€lннJI навчання в аспiршrгурi або
перебування у докторtlнтурi, зазначеного у наказi.

8. Порядок розгляду апеляцiй
8.1, Головне з€lвдitшul атrеляцiйноi процедури - подолЕlнЕя елемеrrгiв

суб'ективiзму при оцirпованнi зншъ здобувачiв, унlжненюI непорозумiнъ та
спiрнlж сlтгуацiй, cTBopeHHrI найсприятлlавiшшr умов дJuI розвитку та
реilльного забезпечення законнIж прав та iHTepeciB -lподини, що навчаеться.

8.2, Для вирiшеrrrrя спiрнlоl питань, якi виникJIи пiд час здiйснення
пiдсумкового контроJIю, здобувачi мають право подавати апеляцiю щодо
оскарженнrI результату пiдсумкового кокгролю з навччtпьноi дисtц.tгшiни.

8.3. У разi надходженшI письмовоi заяви про апеляцiю вiд здобрача
нЕкilзом ректор а створюсть ся апе julцiйна комiсiя.

8.4, ffо складу апеляцiйноi KoMioii входять:



- голова,
_ Ешени KoMicii;
- секретар KoMicii.

8.5. Головою апеляцiйноТ KoMiciT цр}rзначаеться проректор з
навчаjьноi,науково-iнrrовацifulоi та мiжнародноi дiяльностi. Голова
апеляцiforоi KoMicii несе персональну вiдповiдалънiсть за оргшriзацiю роботи
агlеляцiforоi KoMicii, своечасниЙ та об'ектr,вrшй розгляд zlпеJulцifurrлr заяв
щодо резуJIьтату, ведешuI сцрав, дотримашuI порядку збереженrrя
докумеrrгiв.

8.6. Членами апеляцiforоi KoMicii цр}rзначаються:
- завiдувач аспiрантури;
- завiдувач кафедlи, за якою закрiгlлена дисщ,lплiна та викJIадач

кафедlи, якIй викJIадае вiдповiдну навчtlJьIIу дисщ{плilry але не бра* ylacTi
в проведеннi даного пiдсумкового контроJIю;

- предстtlвник ради молодLD( вченlD( унiверситету.
З числа членiв апеляфfulоi KoMicii обираеться секретар KoMicii.

8.7. Завiдувач аспiраlrгури готуе проект накtlзу про створешш i склад
агlеляцйноi KoMicii, якrй пiдгпtсус ректор.

8.8. Заява подаеться особисто здобувачем в день оголошення результатiв
пiдсумков ого оцilловання з ав iдр ачу аспiр.lЕгури.

8.9. Апеляцiйна з€uIва, подана не в установленi термiни, розгJIяду не
пiдлшас.

8.10. Апе"пяцifuту зtulву аспiракга вiзус завiдувач аспiршrгури, розгJIядае
проректор з навчальноi, науково-iнновацiйноi та мiжнародноi дiяrьностi.
заява ресструеться в Журналi реестрацii апеляцiй, що знilходиться у
з ав iдув ача аспiраrrгури.

8.11. Апеляцiйна зruIва ма€ бути розглянута на засiдаr*li апеллliйноi
KoMicii не пiзнiше настуIIного робочого дня пiсля ii подшпrя.

8.12. АспiраIrг мае право буги гlрисугнiм на засiданнi апеляцifoiоi KoMicii.
8.13. Пiд час розгляду апеляцii секретар апеляцiйноi KoMicii веде

цротокол засiдшrrrя, де зzшIисус Bci заракенIrя членiв KoMicii та вiдповiднi
висновки.

8.14. При гмсьмовому пiдсумковому конгролi члени апеляцiйдrоi KoMicii,
керУючись критерiями оцirповання, детаJIьно вивч€lють та аналiзують
гмсьмовi матер iа-llи пiдсумкового контроJпо.

8.15. Резулътати агlеляцii оголошуються вiдразу пiсля закiнчення
розгляду роботи здобувача, про що робlrгься вiдповiднlЙ запис у протоколi
засiдаrпrя апеляцiйноi KoMicii.

8.1б. У разi вiдсутностi здобувача на засiдаlшi агlеляцiйпrоi KoMicii
секретар KoMicii здiйсшос вiдповiдlий запис у протоколi засiдшцrя
апеляцiйноi KoMicii.

8.17. Рiшення апеляцiйrrоi KoMicii прлймаються бiльшiстю голосiв вiд
зutгtlльного скJIаду KoMicii. У разi piBHoi кiлькостi голосiв (за) та (проти)
прIймаеться рiшенrrя, яке пiдтримав голова KoMicii.

8.18. Якщо в результатi розгляду ilпеляцii комiсiя приfuлае рiшеrшя про
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змfu{У поп€редЕiх результатЬ пiдсулrкового кошгроJIю, нова оIцrпса здобувача

вистЕ'вJIя€тьGI вilцlовiдно до шкЕIJIи сктС в протоколi апеляцiйшrоi KoMicii,

вiдомос,тi пiлсуrrпсового контролю знЕtнь, iндивiдуапъному гшанi навчапьноi

робсrги аспiраЕга i заносrтгься до Журншlу peecTpmtii апеляцrй,

8.19. ,щокуменги щодо апеляцii результатiв пiдсулrкового контролю

зберiгшоься у завiдувача аспiракгури цротягом п'яти pokiB,, а також копii

IцD( докушеЕпв додають до особовоi спрtlви аспiракга.

8.20. Рiшенrrя агlеляфйдrоi KoMicii е остаточним та оскарженню не

пiдллас-

9. Когrро.пь та вiдповiдальпiсть за дотршмаппя впмог Положепня

9.1. Загшlьний коrrгроль за дотриманням вимог Положення здйсrпос

рекгор та проректор з нzlвчаJlъноi науково-iнновшIйноi та мiжнародноi

дiяльностi.
g.2. БезпосереМй контроль за дотримчlшшм вимог Положешrя

здйсrпоють завИувач аспiрштгури.
9.3. ВiддовИа.пъна особа передбачена роздiлом 9.2, несе дисцшшшарну

вi,щlовiдшьнiсть за порушення норм IФого положення.



15 (п'ятнадцять) аркушiв Положенrrя
, доктораIIтуру.
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