П

Концепція організації підготовки
докторів філософії в НТУ «ХПІ».
Затвердження складу гарантів
спеціальностей, навчальних
планів, освітньо-наукових програм
Штефан В.В.
Начальник відділу підготовки спеціалістів вищої кваліфікації
Вчена рада від 08.04.2016р.

Затвердження складу гарантів спеціальностей
Галузь
знань

Шифр та назва
спеціальності
(Наказ №1151)
2015

Випускова кафедра

2011

Гарант
Ліцензійний
освітньо-наукової
обсяг
програми

01 Освіта
011
Науки
про освіту

13.00.04 Педагогіки та психології управління
соціальними системами

Романовський О.Г.,
д.пед.н., проф.

22

05 Соціальні та поведінкові науки
051
Економіка

08.00.01 Економіки та маркетингу
08.00.03
08.00.04 Організації виробництва і управління
персоналом

Савченко О.І.,
к.е.н., доц.

53

Економічної кібернетики та
маркетингового менеджменту
053
Психологія

19.00.03 Педагогіки та психології управління
соціальними системами

Попова Г.В.,
к.псіх.н., проф.

22

054
Соціологія

22.00.04 Соціології і політології

Рущенко І.П.,
д.соц.н., проф.

16

Затвердження складу гарантів спеціальностей
Шифр та назва
спеціальності
(Наказ №1151)

Галузь
знань

2015

Випускова кафедра

Гарант
Ліцензійний
освітньо-наукової
обсяг
програми

2011

07 Управління та адміністрування
073
Менеджмент

08.00.03 Менеджменту і оподаткування
08.00.04
19.00.03 Організації виробництва і управління
персоналом

Гаврись О.М.,
к.е.н., проф.

104

Кобелев В.М.,
к.е.н., доц.

20

Власова Н.О.,
к.е.н., проф.

20

Менеджменту зовнішньоекономічної
діяльності та фінансів
Економічного аналізу та обліку
075
Маркетинг

08.00.04 Економічної кібернетики та
маркетингового менеджменту
Економіки та маркетингу

08.00.04 Менеджменту зовнішньоекономічної
діяльності і фінансів
Підприємництво,
торгівля та
Економічного аналізу та обліку
біржова
діяльність
076

Затвердження складу гарантів спеціальностей
Галузь
знань

Шифр та назва
спеціальності
(Наказ №1151)
2015

Випускова кафедра

Гарант
Ліцензійний
освітньо-наукової
обсяг
програми

2011

10 Природничі науки
101
Екологія

21.06.01

Хімічної техніки та промислової
екології

Байрачний В.Б.,
к.т.н., доц.

20

104
Фізика та
астрономія

01.04.01
01.04.03
01.04.07
01.04.13

Радіоелектроніки

Дзюбанов Д.А.,
к.ф.-м.н., с.н.с.

30

105
Прикладна
фізика та
наноматеріали

01.04.01 Загальної та експериментальної фізики Старіков В.В.,
к.ф.-м.н., с.н.с.
01.04.03
Фізичного
матеріалознавства
для
01.04.07
01.04.13 електроніки та геліоенергетики
Теоретичної та експериментальної
фізики

20

Фізики металів і напівпровідників

Затвердження складу гарантів спеціальностей
Галузь
знань

Шифр та назва
спеціальності
(Наказ №1151)
2015

Випускова кафедра

Гарант
Ліцензійний
освітньо-наукової
обсяг
програми

2011

11 Математика та статистика
113
Прикладна
математика

01.02.01
01.02.04
01.05.02

Систем і процесів управління

Бреславський Д.В.,

д.т.н.,проф.

30

12 Інформаційні технології
122
Комп’ютерні
науки та
інформаційні
технології

Гамаюн І.П.,
01.05.02 Програмна інженерія і інформаційні
технології
управління
д.т.н., проф.
05.13.06
Комп’ютерного моніторингу і логістики
Теорій і систем автоматизованого
проектування механізмів і машин
Інформатики та інтелектуальної
власності
Стратегічного управління

Комп’ютерної математики та
математичного моделювання
Інтелектуальних комп’ютерних систем

Систем інформації
Системного аналізу і управління

163

Затвердження складу гарантів спеціальностей
Галузь
знань

Шифр та назва
спеціальності
(Наказ №1151)
2015
2011

Випускова кафедра

Гарант
освітньо-наукової
програми

Ліцензійний
обсяг

12 Інформаційні технології
123
Комп'ютерна
інженерія

05.13.05 Автоматики та управління в
технічних системах
Обчислювальної техніки та
програмування
Мультимедійних інформаційних
технологій і систем

Леонов С.Ю.,
д.т.н., проф.

79

13 Механічна інженерія
131
Прикладна
механіка

132
Матеріалознавство

Технології машинобудування та
металорізальних верстатів
Деталей машин і прикладної
механіки
Теорій і систем автоматизованого
проектування механізмів і машин
Геометричного моделювання та
комп'ютерної графіки
01.04.07 Інтегрованих технологій
машинобудування ім. М.Ф. Семка
05.02.09
05.02.01 Матеріалознавства

05.01.01
05.02.02
05.02.08

05.03.05 Динаміки та міцності машин
Зварювання

Пермяков О.А.,
д.т.н., проф.

Костик В.О.,
к.т.н., доц.

100

40

Затвердження складу гарантів спеціальностей
Шифр та назва
спеціальності
(Наказ №1151)
2015
2011

Галузь
знань

Випускова кафедра

Гарант
Ліцензійний
освітньо-наукової
обсяг
програми

13 Механічна інженерія
133
05.05.05 Підйомно-транспортних машин та
Галузеве
05.05.13 обладнання
машинобудування 05.05.17 Гідравлічних машин
Гідропневмоавтоматики і
05.22.02
гідроприводу
Інформаційних технологій і систем
колісних та гусеничних машин
Автомобіле- і тракторобудування
05.16.01 Ливарного виробництва
136
05.16.02
Металургія
05.16.04

Григоров О.В.,
д.т.н., проф.

97

Акімов О.В.,
д.т.н., проф.

18

Сокол Є.І.,
д.т.н., проф.

221

14 Електрична інженерія
141
Електроенергетика,

електротехніка та
електромеханіка

05.09.01
05.09.03
05.09.05
05.09.12
05.09.13
05.14.02

Інженерної електрофізики
Автоматизації енергосистем
Електричних станцій
Передачі електричної енергії
Електроізоляційної та кабельної
техніки
Електричних машин
Електричних апаратів
Автоматизованих
електромеханічних систем
Промислової і біомедичної
електроніки

Затвердження складу гарантів спеціальностей
Галузь
знань

Шифр та назва
спеціальності
(Наказ №1151)
2015
2011

Випускова кафедра

Гарант
Ліцензійний
освітньо-наукової
обсяг
програми

14 Електрична інженерія
142
Енергетичне
машинобудування

05.05.03 Двигунів внутрішнього
05.05.14 згоряння
05.05.16 Турбінобудування
Технічної кріофізики

143
05.14.14 Парогенераторобудування
Атомна енергетика
144
05.14.06 Теплотехніки та
Теплоенергетика
05.14.14 енергоефективних технологій
Парогенераторобудування

Бойко А.В.,
д.т.н., проф.

57

Ромашов Ю.В.,
д.т.н, доц.

21

Ганжа А.М.,
д.т.н, проф.

41

Северин В.П.,
д.т.н., проф.

50

15 Автоматизація та приладобудування
151
Автоматизація та
комп’ютерноінтегровані
технології

05.13.03
05.13.05
05.13.07

Автоматизації хімікотехнологічних систем та
екологічного моніторингу
Програмна інженерія і
інформаційні технології
управління
Системного аналізу та
управління
Автоматики та управління в
технічних системах
Парогенераторобудування

Затвердження складу гарантів спеціальностей
Галузь
знань

Шифр та назва
спеціальності
(Наказ №1151)
2015
2011

Випускова кафедра

Гарант
Ліцензійний
освітньо-наукової
обсяг
програми

15 Автоматизація та приладобудування
152
Метрологія та
інформаційновимірювальна
техніка
154
Біологічні та
медичні прилади і
системи

Інформаційно-вимірювальні
технологій і систем
Приладів та методів
неруйнівного контролю
Промислової і біомедичної
електроніки
Електроізоляційна та кабельна
техніка
05.11.17 Промислової і біомедичної
електроніки
05.11.05
05.11.13
05.11.17

Гурин А.Г.,
д.т.н., проф.

88

Кіпенський А.В.,
д.т.н., проф.

24

Затвердження складу гарантів спеціальностей
Галузь
знань

Шифр та назва
спеціальності
(Наказ №1151)
2015

Випускова кафедра

2011

Гарант
освітньо-наукової
програми

Ліцензійний
обсяг

16 Хімічна та біоінженерія
161
Хімічні
технології та
інженерія

162
Біотехнології та
біоінженерія

05.17.01
05.17.03
05.17.04
05.17.06
05.17.07
05.17.08
05.17.11
05.17.14

Технології пластичних мас і
біологічно активних полімерів
Хімічної техніки та промислової
екології
Технології полімерних
композиційних матеріалів та
покриттів
Технічної електрохімії

Лісачук Г.В.,
д.т.н., проф.

Інтегрованих технологій, процесів та
апаратів
Хімічної технології неорганічних
речовин, каталізу та екології
Технології кераміки, вогнетривів,
скла та емалей
Технологій переробки нафти, газу і
твердого палива
Огурцов О.М.,
03.00.20 Біотехнологія, біофізика та
д.ф.-м.н., проф.
аналітична хімія

200

49

Затвердження складу гарантів спеціальностей
Галузь
знань

Шифр та назва спеціальності
(Наказ №1151)

2015

Випускова кафедра

2011

Гарант
освітньо-наукової
програми

Ліцензійний
обсяг

17 Електроніка та телекомунікації
171
Електроніка
172
Телекомунікації та
радіотехніка

05.27.01
05.27.02
05.27.06
05.12.02

Промислової і біомедичної
електроніки

Замаруєв В.В.,
к.т.н., доц.

19

Систем інформації

Обод І.І.,
д.т.н., проф.

10

18 Виробництво та технології
181
Харчові технології

05.18.06

Технології жирів і продуктів
бродіння

Некрасов П.О.,
д.т.н., проф.

27

185
Нафтогазова інженерія
та технології

05.15.06

Добування нафти, газу та
конденсату

Донський Д.Ф.,
к.т.н., доц.

15

25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону
255
Озброєння та
військова техніка

20.02.14

Інформаційних технологій і
систем колісних та
гусеничних машин
ім. О.О. Морозова
Теорій і систем
автоматизованого
проектування механізмів і
машин

Волонцевич Д.О.,
д.т.н., проф.

20

Затвердження складу гарантів спеціальностей
Галузь
знань

Шифр та назва спеціальності
(Наказ №1151)

2015

2011

Випускова кафедра

Гарант
освітньо-наукової
програми

Ліцензійний
обсяг

27 Транспорт
273
Залізничний
транспорт

05.22.07 Електричн. транспорту та
тепловозобудування

Любарський Б.Г.,
д.т.н., проф.

32

274
Автомобільний
транспорт

05.22.02 Автомобіле- і
тракторобудування

Самородов В.Б.,
д.т.н., проф.

22

275 Транспортні
технології
(за видами)

05.22.09 Електричн. транспорту та
тепловозобудування

Доманський В.Т.,
д.т.н., проф.

32

Пропозиції НТУ «ХПІ»

№

Згідно з листом Міністерства освіти і науки України № 1/9-628 від 29.12.2015р. щодо внесення змін
та доповнень до таблиць відповідності, затверджених наказом № 1151 від 06.11.2015 р. «Про
особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка
здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року
№ 266» направлено наступні пропозиції:
Шифр та назва спеціальності (Наказ №1151)

2011

2015

1 05.01.01

131
Прикладна геометрія, інженерна Прикладна механіка
графіка

Пропозиції

122
Комп’ютерні науки та
інформаційні технології

2 05.02.09

132
Матеріалознавство

113 Прикладна математика,
122 Комп’ютерні науки та
інформаційні технології,
131 Прикладна механіка

3 05.03.05 Процеси та машини

132 Матеріалознавство

131 Прикладна механіка

4

141 Електроенергетика,
електротехніка та електромеханіка
152 Метрологія та інформаційновимірювальна техніка
163 Біомедична інженерія
131 Прикладна механіка

171 Електроніка

Динаміка та міцність машин

5
6

обробки тиском
05.09.12 Напівпровідникові
перетворювачі електроенергії
05.11.17
Біологічні та медичні прилади і
системи
05.02.08
Технологія машинобудування

7 05.03.01 Процеси механічної

обробки, верстати та інструменти

132 Матеріалознавство

154 Біологічні та медичні
прилади і системи
133 Галузеве
машинобудування,
151 Автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані
технології

131 Прикладна механіка та
133 Галузеве
машинобудування

Дисертаційні роботи виконувалися в рамках наукових шкіл кафедр, які плідно працюють
за держбюджетними, госдоговірними, міжнародними та науково-дослідними темами.

За час навчання в аспірантурі за ОНП у аспіранта повинні сформуватися загальні та
професійні компетентності.

Результат освоєння ОНП передбачає оволодіння, розуміння теоретичних знаній, вмінь
наукової діяльності, сучасних методів дослідження.

Іспит базується на теоретичних знаннях, одержаних за строк навчання в перші два роки
та обзорі науково-дослідних робіт, виконаних аспірантом. Іспит приводиться в кінці
другого (третього) року, триває два дні та складається з двох частин. Зміст докторського
іспиту висвітлюється та затверджується відповідною програмою. Перша частина
представляє письмовий іспит тривалістю ~ 4 години та служить для перевірки
теоретичної підготовки зі спеціальності та знань споріднених областей. Друга частина
іспиту служить для перевірки навичок аспіранта (формулювати питання, складати план
досліджень, пояснювати результати, компетентність у своєму напрямі дослідження) та
складається з таких компонентів: письмовий документ про завершення свого
дослідження максимум 10 сторінок (Анотація, Вступ, Методи, Результати, Обговорення);
огляд публікації з напряму дослідження аспіранта; 30-ти хвилинне усне опитування від
екзаменаційного комітету (до слів «я не знаю»). Після здачі докторського іспиту аспірант
формує дисертаційну роботу.

Підготовка дисертаційної роботи та її захист є завершенням навчання на третьому
освітньо-науковому рівні.

Освітня складова
(40 кредитів)

Дисципліни
підготовки навиків
дослідника та
педагога

Соціальногуманітарні
дисципліни

Дисципліни за спеціальністю /
групи спеціальностей (за
вибором) – 20 кредитів
(не менше 12 кредитів)

(не менше 6
кредитів)

(~4+8 кредитів)

Сучасний
стан

Основні
концепції

Сучасні
інформаційні
технології

Педагогіка
вищої школи

Філософія
науки

Іноземна мова

Управління
науковими
проектами та
програмами

Охорона прав
інтелектуаль
ної власності

Підготовка та
написання
дисертаційної
роботи

Спеціальні
розділи
математики
для дослідників

Теоретичні та
практичні
проблеми
Історія
розвитку

Освітньо-наукова програма аспірантури вищого навчального закладу (наукової

установи) має включати не менше чотирьох складових, що передбачають набуття
аспірантом таких компетентностей відповідно до Національної рамки кваліфікацій:

 здобути глибинні знання зі спеціальності (групи спеціальностей), за якою (якими)
аспірант проводить дослідження, зокрема засвоїти основні концепції, розуміти
теоретичні та практичні проблеми, історію розвитку та сучасний стан наукових знань за
обраною спеціальністю, оволодіти термінологією з досліджуваного наукового напряму
(орієнтовний обсяг цієї освітньої складової становить не менше 12 кредитів ЄКТС);
 оволодіти загальнонауковими (філософськими) компетентностями, спрямованими на
формування системного наукового світогляду, професійної етики та загального
культурного кругозору (орієнтовний обсяг цієї освітньої складової становить
4-6 кредитів ЄКТС);
 набути універсальні навички дослідника, зокрема усної та письмової презентації
результатів власного наукового дослідження українською мовою, застосування
сучасних інформаційних технологій у науковій діяльності, організації та проведення
навчальних занять, управління науковими проектами та/або написання пропозицій на
фінансування наукових досліджень, реєстрації прав інтелектуальної власності тощо
(орієнтовний обсяг цієї освітньої складової становить не менше 6 кредитів ЄКТС);
 здобути мовні компетентності, достатні для представлення та обговорення своїх
наукових результатів іноземною мовою (англійською або іншою, відповідно до
специфіки спеціальності) в усній та письмовій формах, а також для повного розуміння
іншомовних наукових текстів з відповідної спеціальності (рекомендований обсяг цієї
навчальної складової становить 6-8 кредитів ЄКТС).

Схема навчального плану
Перша частина: соціально-гуманітарні
дисципліни
1.1. Світоглядні та соціокультурні основи науковотехнічної діяльності
1.2. Іноземна мова для комунікації у науковопедагогічному середовищі
Друга частина: дисципліни науковопрофесійної та практичної підготовки
2.1. Сучасні інформаційні технології
2.2. Управління науковими проектами та
програмами
2.3. Педагогіка вищої школи
2.4. Інтелектуальна власність в технологічних
інноваціях
2.5. Спеціальні розділи математики для
дослідників
2.6. Підготовка та написання дисертаційної роботи
Третя частина: дисципліни зі спеціальності
(за вибором)
ПРАКТИКА
РАЗОМ

Загальна кількість
Семестр

кредитів
ECTS

в%

12

30

1-2

4

10

1

8

20

1-2

6

15

2

20

50

3-4

2

5

5

∑= 40
кредитів

∑= 100 %

3
3
2
2
3
1

Екзамени

Заліки

Індивідуальні
завдання

Кількість кредитів ЕCTS

Загальний обсяг

Навчальний план

3

4

5

6

7

1
1.1

1.2

Іноземна мова для комунікації у
науково-педагогічному середовищі

8

9

10

11

Самостійна
робота

практичні

у тому числі
лаборатор
ні

2
Перша частина: соціально-гуманітарні
дисципліни
Світоглядні та соціокультурні основи
науково-технічної діяльності

Аудиторних

лекції

1

Назва навчальної дисципліни

Кількість годин

Всього

Шифр

Розподіл за
семестрами

12

12,0 360,0 120,0 30,0 0,0 90,0 240,0
1

РЕ

4,0

120,0 40,0 30,0

10,0 80,0

1,2

РЕ

8,0

240,0 80,0

80,0 160,0

Навчальний план

2.1.5
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3

практичні

2.1.4

лаборатор
ні

2.1.3

лекції

2.1.2

Всього

2.1.1

Кількість кредитів
ЕCTS

2.1

Індивідуальні
завдання

2

5

6

7

8

9

10

11

6,0

180,0

60,0

2

3,0

90,0

30,0

20,0

10,0

60,0

2

3,0

90,0

30,0

20,0

10,0

60,0

3

4

Аудиторних
у тому числі

Самостійна
робота

2
Друга частина: дисципліни науковопрофесійної та практичної підготовки
Сучасні інформаційні технології
Моделі та методи в інформаційних технологіях
управління та прийняття рішень
Моделювання та аналіз проблемноорієнтованих програмних систем
Інформаційні технології аналізу даних та
видобування знань
Інформаційний пошук та семантичний Веб
Сучасні технології розробки веб-застосувань
(Java, .Net, PHP, JS)
Управління науковими проектами та
програмами
Управління науковими проектами та
дослідженнями
Управління портфелями проектів та
програмами наукових досліджень
Управління науково-технологічним розвитком
підприємств

Кількість годин
Загальний обсяг

Заліки

1

Назва навчальної дисципліни

Екзамени

Шифр

Розподіл за
семестрами

12
120,0

Навчальний план

2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.5
2.5.1
2.5.2
2.5.3
2.5.4
2.6

7
180,0
60,0

8
60,0
20,0

10,0

10,0

12
120,0
40,0

2

2,0

60,0

20,0

10,0

10

40,0

2

3,0

90,0

30,0

20,0

10,0

60,0

2

1,0

30,0

10,0

10,0

лаборатор
ні

практичні

5

лекції

4

Всього

3

Кількість годин
Аудиторних
у тому числі

9

10

11

Самостійна
робота

2

6
6,0
2,0

Індивідуальні
завдання

Загальний обсяг

2.4

Кількість кредитів
ЕCTS

2.3.4

2
Друга частина: дисципліни науковопрофесійної та практичної підготовки
Педагогіка вищої школи
Основи педагогіки вищої школи
Педагогічне спілкування і риторика
Професійна культура викладача
Методологія і логіка науково-педагогічної
діяльності у вищій технічній школі
Інтелектуальна власність в технологічних
інноваціях
Правове регулювання авторського права
Інновації, технології та патентне право
Науково-технічні інформаційні ресурси та
патентно-інформаційні дослідження
Оцінка майнових прав інтелектуальної
власності
Спеціальні розділи математики для
дослідників
Математичне та комп'ютерне моделювання
складних систем
Математичні методи оптимізації та прийняття
рішень
Ймовірнісні та нечіткі моделі та методи в
техніці та економіці
Математичні методи обчислювального
інтелекту та машинного навчання
Підготовка та написання дисертаційної роботи

Заліки

1
2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3

Назва навчальної дисципліни

Екзамени

Шифр

Розподіл за
семестрами

20,0

Навчальний план

5

6

3

Третя частина: дисципліни зі
спеціальності
Практика
Педагогічна
Загальна кількість за термін підготовки

20,0
5

7

8

9

10

11

600,0 200,0 200,0 0,0

2,0
60,0 20,0
2,0
60,0 20,0
40,0 1200,0 400,0

Самостійна
робота

Кількість кредитів
ЕCTS

4

практичні

Індивідуальні
завдання

3

лаборатор
ні

Заліки

2

лекції

Екзамени

1

Аудиторних
у тому числі
Всього

Назва навчальної дисципліни

Кількість годин
Загальний обсяг

Шифр

Розподіл за
семестрами

12

0,0 400,0
40,0
40,0
800,0

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11

10

11

12

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Кредити
ECTS

Самостійна робота

8

Аудиторні
години

практичні

7

Кредити
ECTS

лабораторні

6

Розподіл аудиторних
годин на тиждень та
кредитів ECTS за
семестрами
2 курс
Семестри
3
4
Кількість тижнів в
семестрі
10
10
Аудиторні
години

лекції

9

у тому числі
Всього

5

Аудиторних
Загальний обсяг

4

Кількість годин
Кількість кредитів ЕCTS

Індивідуальні завдання

2
3
Перелік дісциплін
вільного вибору аспіранта
зі спеціальності

Заліки

1

Назва навчальної
дисципліни

Екзамени

№ пп

Розподіл за
семестрами

13

14

15

16

Кафедра

Навчальний
план.
Перелік дисциплін вільного вибору аспіранта зі спеціальності

29

Навчальний план

І. Графік навчального процесу
Курс

Листопад
1

2

3

4

Грудень
5

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень Жовтень

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

I

Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н
Н Н НН НН Н Н Н Н
С Н Н Н
С З Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н К К К К К К К К Н Н Н Н Н Н Н А
Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т
Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т

II

Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н
Н Н НН НН Н Н Н Н
С Н Н Н
С З Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н К К К К К К К К Н Н Н Н Н Н Н А
Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т
Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т

III

Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н
Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н З Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н К К К К К К К К Н Н Н Н НН Н А
П П П П П П П П П П

IV Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Д Д Д Д Д Д Д Д Д З Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д К К К К К К К К Д Д Д Д Д Д

Д
А
А

Навчальний план
ІІ. Зведені бюджети часу (у тижнях)
Курс

Теоретичне
навчання

I

10

Науководослідна
робота
32

II

10

32

III

0

39

0

IV

0

16

0

26,5

8
8

Разом

20

119

4

26,5

32

Вид практики

Педагогічна

Тривалість
(у тижнях)

Семестр

5

5

Підготовка
Екзамен.
до захисту Канікули
сесія
дисертації
2
8
2
8

Заходи
1. Підготока
дисертації

Семестр
8

2. Форми атестації
- захист дисертації

8

- докторський іспит

6

- екзамени

1-4

Відмінності у підготовки здобувачів вищої освіти
Положення про підготовку науковопедагогічних і наукових кадрів
від 1 березня 1999 р. № 309

Порядок підготовки здобувачів вищої
освіти ступеня доктора філософії та доктора
наук у ВНЗ від 23 березня 2016 р. № 261

2. Аспірантура відкривається з відривом від
виробництва та без відриву від виробництва, а
докторантура - з відривом від виробництва.
45. Здобувачами наукового ступеня кандидата наук,
які працюють над дисертаціями поза аспірантурою
(далі - здобувачі), можуть бути особи, які мають
вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра.

2. Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня
доктора філософії здійснюється:
в аспірантурі ВНЗ за очною (денною, вечірньою)
або заочною формою навчання; поза аспірантурою
(для осіб, які професійно провадять наукову,
науково-технічну або науково-педагогічну
діяльність за основним місцем роботи у
відповідному ВНЗ.
4. Для провадження освітньої діяльності на
третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти
ВНЗ зобов’язані отримати відповідну ліцензію.
На науковому рівні вищої освіти підготовка
докторів наук ВНЗ здійснюється без отримання
ліцензії.
5. Для врегулювання відносин між аспірантом або
докторантом та ВНЗ укладається договір.

—

17. Взаємозобов'язання аспіранта або докторанта,
підготовка яких здійснюється за державним
замовленням, та ВНЗ визначаються в типовій угоді
(додаток 1), якою передбачається своєчасне
закінчення роботи над дисертацією,
працевлаштування після закінчення аспірантури або
докторантури, забезпечення відповідних умов
праці, надання впорядкованого житла тощо, та
відповідальність сторін у разі невиконання умов
типової угоди.
33. Термін навчання в аспірантурі з відривом від
виробництва не перевищує трьох років, а без
відриву від виробництва - чотирьох років, крім умов,
передбачених у пунктах 19 та 20 цього Положення.

8. Нормативний строк підготовки доктора філософії
в аспірантурі становить чотири роки, а підготовки
доктора наук у докторантурі — два роки.

Відмінності у підготовки здобувачів вищої освіти
Положення про підготовку науковопедагогічних і наукових кадрів
від 1 березня 1999 р. № 309

Порядок підготовки здобувачів вищої
освіти ступеня доктора філософії та доктора
наук у ВНЗ від 23 березня 2016 р. № 261

5. Особи, які раніше пройшли повний курс
навчання в аспірантурі або докторантурі за
державним замовленням, а також відраховані з неї
достроково за вчинення протиправних дій або
невиконання індивідуального плану, не мають
права повторного вступу до аспірантури і
докторантури за державним замовленням.
Аспірант або докторант, який був зарахований до
аспірантури або докторантури за державним
замовленням і відрахований через зазначені
причини, відшкодовує вартість навчання згідно із
законодавством України.

10. Порушення строків виконання індивідуального
плану наукової роботи без поважних причин,
передбачених законодавством, може бути
підставою для ухвалення вченою радою ВНЗ
рішення про відрахування аспіранта або
докторанта.
Особа, яка раніше навчалася в аспірантурі чи
докторантурі за державним замовленням і не
захистилася або була відрахована з неї достроково,
має право на повторний вступ до аспірантури чи
докторантури за державним замовленням лише за
умови відшкодування коштів, витрачених на її
підготовку, у визначеному КМУ порядку.
12. Аспірант або докторант, який захистився до
закінчення строку підготовки в аспірантурі або
докторантурі, має право за власним вибором:
•отримати одноразову виплату в сумі залишку
стипендії, передбаченої у бюджеті вищого
навчального закладу на відповідний календарний
рік, та за власною заявою бути відрахованим з
аспірантури або докторантури;
•отримати за власною заявою оплачувану
академічну відпустку на строк, що залишився до
завершення нормативного строку підготовки в
аспірантурі або докторантурі.
Якщо аспірант захистив дисертацію на другому чи
третьому році підготовки в аспірантурі та був
обраний за конкурсом на відповідну посаду
наукового (науково-педагогічного) працівника в
такому ВНЗ, то загальна сума залишку стипендії
нараховується йому як щомісячна надбавка до
заробітної плати.

24. Аспірант або докторант, який успішно захистив
дисертацію до закінчення терміну навчання в
аспірантурі або перебування в докторантурі,
вважається таким, що повністю виконав
індивідуальний план роботи, і відраховується з
аспірантури або докторантури з дня захисту
дисертації.
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15. Аспіранти і докторанти зобов’язані захистити в
установлений строк свої наукові досягнення у вигляді
дисертації (для аспірантів) та у вигляді дисертації,
або опублікованої монографії, або за сукупністю
опублікованих у вітчизняних і міжнародних
рецензованих фахових виданнях статей (для
докторантів) у спеціалізованій вченій раді.
19. Перелік документів, необхідних для вступу до
аспірантури, повинен включати:
• заяву вступника;
• копію диплома магістра (спеціаліста) із
зазначенням здобутої спеціальності (кваліфікації).
У правилах прийому до ВНЗ може бути визначено
додатковий перелік документів, обов’язкових для
допуску до вступних випробувань.

9. Вступники до аспірантури або докторантури
подають на ім'я керівника вищого навчального
закладу, наукової установи такі документи:
1) заяву; 2) особовий листок з обліку кадрів;
3) список опублікованих наукових праць і
винаходів. Аспіранти, які не мають опублікованих
наукових праць і винаходів, подають наукові
доповіді (реферати) з обраної ними наукової
спеціальності; 4) медичну довідку про стан
здоров'я за формою N 286-у; 5) копію диплома про
закінчення вищого навчального закладу із
зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста
або магістра; 6) посвідчення про складання
кандидатських іспитів (за наявності складених
кандидатських іспитів).
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36. Вступники до аспірантури складають вступні
іспити
із спеціальності (в обсязі навчальної програми для
спеціаліста або магістра, яка відповідає обраній
ними науковій спеціальності),
із філософії
та однієї із іноземних мов.

20. Вступні випробування до аспірантури ВНЗ
складаються з:
вступного іспиту із спеціальності (в обсязі програми
рівня вищої освіти магістра з відповідної
спеціальності); вступного іспиту з іноземної мови (за
вибором вченої ради ВНЗ в обсязі, який відповідає
рівню B2 Загально-європейських 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 Сambridge
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;
інших форм вступних випробувань (іспити,
співбесіди, презентації дослідницьких пропозицій чи
досягнень). Вага бала з кожного вступного
випробування під час підрахування результатів
конкурсу визначається в правилах прийому до
вищого навчального закладу.
Відповідно до правил прийому до ВНЗ особам, які
вступають до аспірантури з іншої галузі знань
(спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі
магістра (спеціаліста), можуть бути призначені
додаткові вступні випробування.
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40. Кожному аспіранту одночасно з його
зарахуванням відповідним наказом керівника ВНЗ
призначається науковий керівник.
67. Кандидатські іспити є складовою частиною
атестації науково-педагогічних і наукових кадрів.
Кандидатські іспити проводяться з метою
встановлення глибини професійних знань, наукового і
культурного кругозору здобувача наукового ступеня
кандидата наук, підготовленості його до самостійної
науково-дослідної діяльності. Складання
кандидатських іспитів здобувачами є обов'язковим
для присудження їм наукового ступеня кандидата
наук.
68. Кандидатські іспити складаються з філософії,
іноземної мови і спеціальності.

—
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24. Рішенням вченої ради аспіранту може бути
призначено два наукових керівники з відповідним
розподілом годин навчального навантаження та
обов’язків між ними.
26. Освітньо-наукова програма та навчальний план
аспірантури складаються з освітньої та наукової
складових. Навчальний план аспірантури повинен
містити інформацію про перелік та обсяг
навчальних дисциплін (30—60 кредитів ЄКТС),
послідовність їх вивчення, форми проведення
навчальних занять та їх обсяг, графік навчального
процесу, форми поточного і підсумкового
контролю. Аспірант має право змінювати свій
індивідуальний навчальний план за погодженням
із своїм науковим керівником у порядку, який
затверджується вченою радою.
27. Аспірант, який підтвердив рівень свого знання
іноземної мови, зокрема англійської, дійсним
сертифікатом тестів TOEFL, або International
English Language Testing System, або сертифікатом
Сambridge English Language Assessment, на рівні С1
Загальноєвропейських рекомендацій з мовної
освіти, має право: на зарахування відповідних
кредитів, передбачених освітньо-науковою
програмою аспірантури, як таких, що виконані у
повному обсязі; на використання обсягу
навчального навантаження, передбаченого для
набуття мовнихкомпетентностей, для здобуття
інших компетентностей (за погодженням з
науковим керівником).
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30. Атестація здобувачів вищої освіти ступеня доктора
філософії здійснюється постійно діючою або
спеціалізованою вченою радою, утвореною для
проведення разового захисту, на підставі публічного
захисту наукових досягнень у формі дисертації.
36. У разі звільнення з роботи особа втрачає право
здобувати вищу освіту ступеня доктора філософії поза
аспірантурою у відповідному вищому навчальному
закладі та має право:
продовжити свою підготовку для здобуття ступеня доктора
філософії поза аспірантурою у ВНЗ, до якого особа
зарахована на посаду науково-педагогічного чи наукового
працівника (за умови прийняття відповідного рішення
таким ВНЗ);
вступити до аспірантури ВНЗ для здобуття відповідного
ступеня за очною (денною, вечірньою) або заочною
(дистанційною) формою навчання і зарахування їй
відповідних кредитів ЄКТС, здобутих поза аспірантурою.

—
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37. Протягом строку перебування в докторантурі докторант
зобов’язаний захистити результати своїх наукових
досягнень у вигляді дисертації, або опублікованої
монографії, або наукової доповіді за сукупністю статей,
опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих
фахових виданнях, перелік яких затверджується МОН, у
спеціалізованій вченій раді.
Перебування в докторантурі не є обов’язковою умовою для
подання наукових досягнень до спеціалізованої вченої ради
та подальшого їх публічного захисту для здобуття ступеня
доктора наук.
38. Докторантура відкривається за рішенням вченої ради
ВНЗ, що затверджується наказом керівника ВНЗ, за умови
наявності трьох штатних працівників — докторів наук з
відповідної або суміжної спеціальності. Наявність підстав
для відкриття докторантури перевіряється державним
замовником під час проведення конкурсу на розміщення
державного замовлення.

—

