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      Підготовка фахівців із вищою освітою здійснюється за відповідними 
освітньо-професійними, освітньо-науковими, науковими програмами на 
таких рівнях вищої освіти: 

 

початковий рівень вищої освіти; 

перший (бакалаврcький) рівень; 

другий (магістерський) рівень; 

третій (освітньо-науковий) рівень; 

науковий рівень. 

 



Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти відповідає восьмому 
кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає 
здобуття особою теоретичних знань, умінь, навичок та інших 
компетентностей достатніх для продукування нових ідей, розв’язання 
комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-
інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової та 
педагогічної діяльності, проведення власного наукового дослідження, 
результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне 
значення. 

 

Науковий рівень вищої освіти відповідає дев’ятому кваліфікаційному рівню 
Національної рамки кваліфікацій і передбачає набуття компетентностей з 
розроблення і впровадження методології методики  дослідницької роботи, 
створення нових системоутворюючих знань та/або прогресивних технологій, 
розв’язання важливої наукової або прикладної проблеми, яка має 
загальнонаціональне або світове значення. 



      Здобуття вищої освіти на кожному рівні вищої освіти передбачає 

успішне виконання особою відповідної освітньої (освітньо-професійної чи 
освітньо-наукової) або наукової програми, що є підставою для 
присудження відповідного ступеня вищої освіти: 

 
 

        1) молодший бакалавр; 

        2) бакалавр; 

        3) магістр; 

      4) доктор філософії; 

      5) доктор наук. 



       Доктор філософії - це освітній і водночас перший науковий ступінь, що 
здобувається на третьому рівні вищої освіти на основі ступеня магістра.  

       Ступінь доктора філософії присуджується спеціалізованою вченою радою вищого 
навчального закладу або наукової установи в результаті успішного виконання 
здобувачем вищої освіти відповідної освітньо-наукової програми та публічного 
захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді.  

       За основним місцем роботи особи мають право здобувати ступінь доктора 
філософії поза аспірантурою, зокрема під час перебування у творчій відпустці, за 
умови успішного виконання відповідної освітньо-наукової програми та публічного 
захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді.  

        Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири 
роки. Обсяг освітньої складової освітньо-наукової програми підготовки доктора 
філософії становить 30-60 кредитів ЄКТС.  



      Доктор наук - це другий науковий ступінь, що здобувається особою на 

науковому рівні вищої освіти на основі ступеня доктора філософії. 

 

         Ступінь доктора наук присуджується спеціалізованою вченою радою вищого 
навчального закладу чи наукової установи за результатами публічного захисту 
наукових досягнень у вигляді дисертації або опублікованої монографії, або за 
сукупністю статей, опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих 
фахових виданнях, перелік яких затверджується центральним органом виконавчої 
влади у сфері освіти і науки. 



         Атестація - це встановлення відповідності засвоєних здобувачами вищої освіти 
рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам стандартів вищої освіти. 
 

        Атестація осіб, які здобувають ступінь доктора філософії, здійснюється постійно 
діючою або разовою спеціалізованою вченою радою вищого навчального закладу чи 
наукової установи, акредитованою Національним агентством із забезпечення якості 
вищої освіти, на підставі публічного захисту наукових досягнень у формі дисертації. 
Здобувач ступеня доктора філософії має право на вибір спеціалізованої вченої ради. 
 

        Атестація осіб, які здобувають ступінь доктора наук, здійснюється постійно діючою 
спеціалізованою вченою радою вищого навчального закладу чи наукової установи, 
акредитованою Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, на 
підставі публічного захисту наукових досягнень у вигляді дисертації або опублікованої 
монографії, або сукупності статей, опублікованих у вітчизняних та/або міжнародних 
рецензованих фахових виданнях, перелік яких затверджується центральним органом 
виконавчої влади у сфері освіти і науки. 



        Дисертації осіб, які здобувають ступінь доктора філософії, та дисертації (або наукові 

доповіді у разі захисту наукових досягнень, опублікованих у вигляді монографії або 

сукупності статей, опублікованих у вітчизняних та/або міжнародних рецензованих 

фахових виданнях) осіб, які здобувають ступінь доктора наук, а також відгуки опонентів 

оприлюднюються на офіційних веб-сайтах відповідних вищих навчальних закладів 

(наукових установ) згідно з законодавством. 
 

        До захисту допускаються дисертації (наукові доповіді), виконані здобувачем 

наукового ступеня самостійно. Виявлення у поданій до захисту дисертації (науковій 

доповіді) академічного плагіату є підставою для відмови у присудженні відповідного 

наукового ступеня.  



        Документ про вищу освіту (науковий ступінь) видається особі, яка успішно 

виконала відповідну освітню (наукову) програму та пройшла атестацію. 

 

         Встановлюються такі види документів про вищу освіту (наукові ступені) за 

відповідними ступенями: 

 

диплом молодшого бакалавра; 

диплом бакалавра; 

диплом магістра; 

диплом доктора філософії; 

диплом доктора наук. 

 



        У дипломі доктора філософії, доктора наук зазначаються назва вищого 

навчального закладу (наукової установи), в якому здійснювалася підготовка, назва 
вищого навчального закладу (наукової установи), у спеціалізованій вченій раді якого 
(якої) захищено наукові досягнення, а також назва кваліфікації, що складається з 
інформації про здобутий особою науковий ступінь, галузь знань та/або спеціальність.  
У назві кваліфікації зазначаються ступінь доктора філософії та галузь знань (доктор 
філософії в галузі біології тощо). У разі, якщо дисертаційне дослідження виконано в 
суміжних галузях знань, ступені доктора філософії і доктора наук присуджуються у 
провідній галузі із зазначенням міжгалузевого характеру роботи.  
 

         Невід’ємною частиною диплома бакалавра, магістра, доктора філософії є 
додаток до диплома європейського зразка, що містить структуровану інформацію про 
завершене навчання. У додатку до диплома міститься інформація про результати 
навчання особи, що складається з інформації про назви дисциплін, отримані оцінки і 
здобуту кількість кредитів ЄКТС, а також відомості про національну систему вищої 
освіти України. 



     Здобувачами вищої освіти є: 

         аспірант - особа, зарахована до вищого навчального закладу (наукової 

установи) для здобуття ступеня доктора філософії; 

 

        докторант - особа, зарахована або прикріплена до вищого навчального закладу 

(наукової установи) для здобуття ступеня доктора наук. 



       вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою 

програмою та робочим навчальним планом в обсязі, що становить не менш як  
25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня вищої 
освіти. При цьому здобувачі певного рівня вищої освіти мають право вибирати 
навчальні дисципліни, що пропонуються для інших рівнів вищої освіти, за 
погодженням з керівником відповідного факультету чи підрозділу; 
 

        зарахування до страхового стажу відповідно до Закону України "Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" періодів навчання на денній 
формі навчання у вищих навчальних закладах, аспірантурі, докторантурі, клінічній 
ординатурі, інтернатурі, резидентурі, за умови добровільної сплати страхових 
внесків; 
 

       канікулярну відпустку тривалістю не менш як вісім календарних тижнів на 
навчальний рік; 
 







ПІДГОТОВКА PhD 

180 ECTS (3 роки)  

Навчальний блок  

18 ECTS дисц.  
за спеціальністю 

1 Дисципліна 

2 Дисципліна 

3 Дисципліна 

4 Дисципліна 

5 Дисципліна 

6 Дисципліна 

Робота над 
дисертацією 

162 ECTS 

Захист 
дисертаційної 

роботи 

§ 1. ВСТУП 
До початку програми  PhD затверджується: 
 тема та керівник дисертації; 
 вибір дисциплін. 
 

§ 2. ТРИВАЛІСТЬ ТА ОБСЯГ ДОСЛІДЖЕНЬ 
 Докторська програма направлена на систематичне 
вивчення протягом трьох років (6 семестрів). 
 Докторська програма включає навчальний блок, 
написання та захист дисертації. 
 

§ 3. НАВЧАЛЬНИЙ БЛОК 
  Обсяг навчального блока складає 18 ECTS. 
 Вибір дисциплін здійснюється на початку програми 
та узгоджується з керівником.  
 Зміст навчальних дисциплін розширює знання у 
галузі за конкретною темою дисертації, а також 
розвиває навики, які важливі для майбутньої кар'єри. 
 

§ 4. ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ 
  Захист дисертації включає наукову презентацію, 
рукопис та обговорення. 
 Екзаменаційна комісія Rigorosum  складається з  
3-5 членів-експертів.  

(‼) 
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Навчальний 
блок 

Обов'язкові 
дисципліни ісп.  

(4-6) 
(можна 2 дисц.  

із магістр. прогр.) 

1 Методологія 
науки. Методи 

наукових 
досліджень  

2 Філософія та 
Соціологія 

3 Іноземна мова 

4 Дисципліна 

5 Дисципліна 

Обов'язкові 
вибіркові 

дисципліни 

1 Дисципліна 

2 Дисципліна 

Необов'язкові 
дисципліни 

1 Дисципліна 

2 Дисципліна 

Внутрішні 
семінари 

1 Семінар 

2 Семінар 

3 Семінар 
Письмова робота 

Педагогічна 
практика 

1 год навчання 

2 год навчання 

3 год навчання 
Дисертаційна 

робота 

Державний 
докторський 

іспит 

Захист 
дисертаційної 

роботи 

§ 1. ВСТУП 
 Документом про навчання є посвідчення аспіранта та 
залікова книжка. 
 

§ 2. ТРИВАЛІСТЬ ТА ОБСЯГ ДОСЛІДЖЕНЬ 
 Номінальний термін очного навчання за програмою PhD не 
менш трьох та не більш чотирьох років. 
 Назва дисертаційної роботи та її зміст затверджуються до 
кінця 4 семестри. 
 Навчання за програмою PhD закінчується державним 
докторським іспитом та захистом дисертаційної роботи. 
 

§ 3. НАВЧАЛЬНИЙ БЛОК 
   Навчання за програмою PhD проводиться відповідно до 
індивідуального навчального плану під керівництвом 
наукового керівника.  
 Контроль за навчальною програмою здійснює рада «ORP». 
 Навчальний блок поділено на 4 семестри. 
 Обов'язкові профільні предмети є односеместровими   
(14 тижнів, 30 кредитів) та закінчуються здачею іспитів. 
 За винятком можуть включатися до двох  
предметів із навчальної програми магістратури. 
 Складовою частиною програми є педагогічна 
практика (4 семестри, не менш 4 годин на в тиждень). 
 Державний докторський іспит проводить  
екзаменаційна комісія (не менше ніж із семи  
членів, не менше два з яких не повинні бути 
співробітниками університету). 
 

§ 4. ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ 
 На захист подається рукопис або комплект публікацій. 
 Один із опонентів є співробітником університету. 
 Дисертаційна робота повинна бути подана в термін не 
пізніше 7 років від часу запису на навчання.  





ПІДГОТОВКА АСПІРАНТА 

9 предметів (120 од.) 

із вибіркової галузі наук 

Обов'язкові дисципліни 

(обирають 3 з 4-5) 

1 Дисципліна 

2 Дисципліна 3 Дисципліна 

Дисципліни вільного 
вибору 

(обирають 5 з 50) 

1 Дисципліна 2 Дисципліна 3 Дисципліна 4 Дисципліна 5 Дисципліна 

Зміни у програмі 

Дисципліни обсягом 
24 од. вивчені поза 

MIT 

Дисципліни з 
програми 
магістрів 



§ 1. КРОКИ ДО ДОКТОРСЬКОГО СТУПЕНЯ  
Планування та затвердження докторської програми з науковим керівником. 
Проведення та завершення дослідження. 
Здача Генерального іспиту 1-ої та 2-ої частини. 
Формування Комітету докторської дисертації. 
Захист дисертації. 
 

§ 2. НАВЧАЛЬНИЙ БЛОК 
В інтерв'ю аспірант кратко описує дослідження, які планує проводити (пояснює, як 
запропонований набір предметів підтримує наукові плани та кар'єрний зріст).  
Докторська програма аспіранта не може змінюватися після затвердження. 
 

§ 3. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ІСПИТ 
До генерального іспиту допускаються аспіранти, що мають середній бал ≥ 4,5. 
 Іспит базується на обзорі наукових та науково-дослідних робіт. 
Перша частина представляє письмовий іспит тривалістю ~ 8 годин. 
Друга частина іспиту служить для перевірки навиків аспіранта (формулювати питання, 
складати план досліджень, пояснювати результати, компетентність у своєму напрямі 
дослідження) та складається з таких компонентів: 

1) письмовий документ по завершенню свого дослідження максимум  
10 сторінок (Анотація, Вступ, Методи, Результати, Обговорення); 

2) огляд публікації з напряму дослідження аспіранта; 
3) 30-ти хвилинне усне опитування від екзаменаційного комітету (до слів "я не знаю"). 

Після здачі генерального іспиту аспірант формує докторську дисертацію. 
(‼) 





     Освітньо-наукова програма та навчальний план аспірантури мають освітні та 
наукові складові. 
 

     Навчальний план аспірантури повинен містити 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. 
 

      Освітньо-наукова програма та навчальний план аспірантури є основою для 
формування аспірантом індивідуального навчального плану та індивідуального 
плану наукової роботи, які погоджуються з науковим керівником та затверджуються 
вченою радою вищого навчального закладу (наукової установи) протягом двох 
місяців з дня зарахування особи до аспірантури. 
 

      Індивідуальний навчальний план аспіранта повинен містити перелік дисциплін 
вільного вибору аспіранта в обсязі, що становить не менш як 25 відсотків загальної 
кількості кредитів ЄКТС.  

(‼) 



      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). 

 
 



       Аспірант, який підтверджує 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: 
 

      а) на зарахування відповідних кредитів, передбачених освітньо-науковою 
програмою аспірантури, як таких, що виконані у повному обсязі; 
 

    б) використати обсяг навчального навантаження, передбаченого для набуття 
мовних компетентностей, для здобуття інших компетентностей (за погодженням  
з науковим керівником). 



Освітня складова 

(30-60 кредитів) 

Дисципліни за спеціальністю 
/ групи спеціальностей 

(не менше 12 кредитів) 

Основні 
концепції 

Теоретичні та 
практичні  
проблеми 

Історія 
розвитку 

Сучасний 
стан 

Загальнонаукові 
та мовні 

дисципліни 

(приблизно 6+8 
кредитів) 

Філософія 
науки 

Іноземна мова 

Дисципліни 
підготовки 

навиків 
дослідника та 

педагога 

(не менше 6 
кредитів) 

Представлення 
наукових 

результатів 

Педагогічна 
практика 

Сучасні 
інформа-

ційні 
технології / 
керівництво 
науковими 
проектами 

Інтелектуальна 
власність 

Дисципліни 
вільного вибору 

аспіранта 

(не менше 25%)   

Дисципліна 
1 

Дисципліна 2 

Дисципліна 3 

Дисципліна 4 
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  Розподіл кредитів освітньої складової Кредити Години % 

  РАЗОМ 
30-60  

(мiн 40) 
1200 100 

  1. Дисципліни за   
  спеціальністю /  
  групи спеціальностей 

Не менше 

 12 360 30 

  1.1. Основні концепції спец. 

  1.2. Теоретичні та  
  практичні  проблеми 

  1.3. Історія розвитку спец. 

  1.4. Сучасний стан спец. 

  2. Загальнонаукові та мовні 
  дисципліни 

Приблизно 
12 

360 30 

  2.1. Філософія 

  2.2. Іноземна мова 

  3. Дисципліни підготовки навиків  
  дослідника та педагога 

Не менше  

6 180 15 

  3.1. Представлення наукових  
  результатів 

  3.2. Керівництво науковими 
  проектами / Сучасні 
інформаційні технології 

  3.3. Педагогіка та риторика 

  3.4. Інтелектуальна  
  власність 

  4. Дисципліни вільного вибору  
  аспіранта 

10 300 
Не менше 

25% 

  4.1. Дисципліна 1 

  4.2. Дисципліна 2 

  4.3. Дисципліна 3 

  4.4. Дисципліна 4 





(‼) 



І. Графік навчального процесу 

  
К

у
р

с
 

Листопад Грудень Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень 
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Д 
А 

Т   Теоретичне навчання 

Н    Науково-дослідна робота 

С    Екзаменаційна сесія 

П    Практика 

Д    Підготока та захист дисертації 

К    Канікули 

А    Атестація 



ІІ. Зведені бюджети часу (у тижнях) 

Курс 
Теоретичне 
навчання 

Науково-
дослідна  

робота 

Екзамен. 
сесія 

I 12 28 4 

II 12 28 4 

III 0 38 0 

IV 0 14 0 

Вид практики 
Тривалість      
(у тижнях) 

Семестр 

Педагогічна 6 5 

Заходи 
Кількість 

кредитів ECTS 
Семестр 

  1. Підготока 
      дисертації   8 

  2. Форми атестації     

  - захист дисертації   8 

  - екзамени ? 1-4 



Розподіл кредитів за дисциплінами 
Схема навчального плану 

Загальна кількість 

кредитів ECTS в % 

   1. НОРМАТИВНА ЧАСТИНА 24 40 

1.1. Соціально-гуманітарні дисципліни 
(загальнонаукові та мовні компетентності) 14 23 

1.2. Дисципліни науково-професійної  та практичної 
підготовки (універсальні навики дослідника) 10 17 

   2. ВИБІРКОВА ЧАСТИНА  34 57 

2.1 Дисципліни самостійного вибору навчального 
закладу (дисц. зі спеціальності: розуміти теоретичні та 
практичні проблеми, історію розвитку та сучасний стан 
наукових знань) 

19 32 

2.2. Дисципліни вільного вибору аспіранта за 
спеціальністю (дисц. зі спеціальності, за якою аспірант 
проводить дослідження, дисц. інших рівнів вищої освіти) 

15 25 

   ПРАКТИКА 2 3 

                                                                          РАЗОМ ∑= 60 кредитів ∑= 100 % 
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1. НОРМАТИВНА 
ЧАСТИНА 

1.1. Соціально-
гуманітарні 
дисципліни 

1.1.1. Філософія науки 

1.1.2. Іноземна мова  

1.2. Дисципліни 
науково-професійної  

та практичної 
підготовки  

1.2.1. Сучасні 
інформаційні технології  

1.2.2. Управління 
науковими проектами 
та дослідженнями 

1.2.3. Педагогіка та 
риторика 

2. ВИБІРКОВА 
ЧАСТИНА 

2.1 Дисципліни 
самостійного вибору 
навчального закладу 

2.1.1. Сучасні методи 
дослідження 

2.1.2. Кінетика електро-
хімічних процесів 

2.1.3. Електрохімічні 
аспекти корозії 

2.1.4. Підготовка до 
захисту дисертації 

2.2. Дисципліни 
вільного вибору 

аспіранта за 
спеціальністю 

2.2.1. Дисципліна 1 

2.2.2. Дисципліна 2 

2.2.3. Дисципліна 3 

Дисципліни з рівня 
магістра та бакалавра 

ПРАКТИКА 



Міністерство освіти і науки України 

Ministry of education and science of Ukraine 

Національний технічний університет  

"Харківський політехнічний інститут" 

National technical university "Kharkiv polytechnic institute" 

Форма навчання 
Study form 

  
Дата вступу 
Date of entry 

  

Шифр спеціальності 
Specialty code 

  
Назва спеціальності 
Name of the specialty 

  

Факультет 
Faculty 

  

Кафедра 
Department 

  

Науковий керівник 
Dissertation supervisor 

  

Тема дисертації 
Dissertation title 

  

Прізвище 
Family name (as shown on your passport) 

  

Ім’я 
First name(s) (as shown on your passport) 

  

По батькові 
Surname 

  

Дата народження 
Date of birth 

  

E-Mail 
E-mail 

  

Мобільний телефон 
Mobile phone 

  

Сімейне становище 
Marital status 

  

Рідна мова 
Native language 

  

Мовні навики 
Language skills 

  

Ступінь бакалавр за спеціальністю 
BSc – name of achieved academic title 

  

Університет 
BSc university 

  

Ступінь магістра за спеціальністю 
MSc – name of achieved academic title 

  

Університет 
MSc university 

  

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН РОБОТИ АСПІРАНТА 
DOCTORAL STUDENT INDIVIDUAL STUDY PLAN 

 

А  Основні дані / Basic specification 

 

Назва навчальної дисципліни 
Subject title 

Викладач 
Lecturer 

Оцінка 
Evaluation 

Дата 
Date 

Підпис 
Signature 

1. НОРМАТИВНА ЧАСТИНА  / 1. Normative part  

1.1. Соціально-гуманітарні дисципліни 
1.1. Social  subjects  and humanities  

        

1.1.1. Філософія науки 
1.1.1. Science philosophy 

        

1.1.2. Іноземна мова 
1.1.2. Foreign language 

        

1.2. Дисципліни науково-професійної  та 

практичної підготовки / 1.2. Subjects scientific 

and professional and practical training 

        

1.2.1. Сучасні інформаційні технології  
1.2.1. Modern information technologies 

        

1.2.2. Управління науковими проектами 

та дослідженнями / 1.2.2. Management of 

scientific projects and research 

        

1.2.3. Педагогіка та риторика 
1.2.3. Pedagogy and rhetoric 

        

2. ВИБІРКОВА ЧАСТИНА / 2. Optional part  

2.1. Дисципліни самостійного вибору навчального закладу /  2.1. University independent choice subjects  

2.1.1. Кінетика електрохімічних процесів 
2.1.1. Kinetics of electrochemical processes 

        

2.1.2. Сучасні електрохімічні методи 

дослідження / 2.1.2. Current electrochemical 

methods 

        

2.1.3. Електрохімічні аспекти корозії та 

захист від корозії / 2.1.3. Electrochemical aspects 

of corrosion and corrosion protection 

        

2.2. Дисципліни вільного вибору аспіранта /  Doctoral student subjects of optional choice 

2.2.1.  

  
        

2.2.2.  

  
        

2.2.3. 

  
        

2.2.4. 

  
        

2.2.5. 

  
        

Дата заповнення 

Date of issue 

Підпис аспіранта 

Doctoral student's signature 

Підпис керівника 

Supervisor’s signature 

      

В   Навчальний блок. План та обов’язкове виконання / Study block. Plan and duties fulfilment  

 



Складовою частиною змісту індивідуального плану аспіранта  
з відривом від виробництва є педагогічна практика, що призначена 
для розвитку навиків представлення навчально-наукового матеріалу. 
Практика проходить протягом третього року навчання в обсязі  
(5 семестр)  2 години на тиждень. 

Індивідуальний план роботи аспіранта над 
дисертацією щорічно оцінюється керівником та 
представляється у відділ аспірантури 

Вид роботи 
Type of work 

Зміст роботи 
Content of work 

ПЕРШИИЙ РІК НАВЧАННЯ / 1-st year of study 

1. Теоретична робота 
1. Theoretical work 

  

  
  
  

2. Експериментальна 
    робота 
2. Experimental work 

  
  
  

Науковий керівник 
Dissertation supervisor 

Оцінка 
Evaluation 

Дата 
Date 

Підпис 
Signature 

        

ДРУГИЙ РІК НАВЧАННЯ / 2-nd  year of study 

1. Теоретична робота 
1. Theoretical work 

  

  
  
  

2. Експериментальна 
    робота 
2. Experimental work 

  
  
  

Науковий керівник 
Dissertation supervisor 

Оцінка 
Evaluation 

Дата 
Date 

Підпис 
Signature 

        

ТРЕТІЙ РІК НАВЧАННЯ / 3-rd  year of study 

1. Теоретична робота 
1. Theoretical work 

  

  
  
  
  

2. Експериментальна 
    робота 
2. Experimental work 

  
  
  
  

Науковий керівник 
Dissertation supervisor 

Оцінка 
Evaluation 

Дата 
Date 

Підпис 
Signature 

        

ЧЕТВЕРТИЙ РІК НАВЧАННЯ / 4-th  year of study 

1. Теоретична робота 
1. Theoretical work 

  

  
  

2. Експериментальна 
    робота 
2. Experimental work 

  
  

Науковий керівник 
Dissertation supervisor 

Оцінка 
Evaluation 

Дата 
Date 

Підпис 
Signature 

        

С   Робота над дисертацією. План роботи / Study for dissertation. Plan of work 

 Публікація 

Publication 

Кількість робіт 

Number of works  

1-ий рік 
1-st year 

2-ий рік 
2-nd  year 

3-ій рік  
3-rd  year  

4-ий рік  
4-th  year  

1. Монографії / 1. Monography         

2. Патенти: / 2. Patents: 

2.1. на винахід / 2.1. for inventions         

2.2. на корисну модель / 2.2. utility model         

2.3. міжнародні / 2.2. international         

3. Статті у наукових виданнях: / 3. Papers in scientific journals: 

3.1.  внесених до фахових видань України  
3.1. submitted to Higher attestation commission publications  

        

3.2. внесених до міжнародних наукоментричних баз  
/ 3.1. made to the international scientometric databases 

        

3.3. інших держав 
3.3. other countries 

        

3.4. електронних 
3.4. electronic 

        

4. Тези та матеріали доповідей наукових конференцій: / 4. Abstracts and papers conferences: 

4.1. міжнародних 
4.1. international 

        

4.2. всеукраїнських 
4.2. Ukrainian 

        

Науковий керівник 
Dissertation supervisor 

Підпис 
Signature 

Підпис 
Signature 

Підпис 
Signature 

Підпис 
Signature 

          

Опис діяльності. Назва навчальної дисципліни 
 Activity description. Title of the course 

Дати занять 
Lectures date 

Підпис 
Signature 

1. 

  
    

2. 

  
    

3. 

  
    

Затвердження практики 
Practice confirmation 

  

Декан факультету 
Dean of faculty 

Оцінка 
Evaluation 

Дата 

Date 

Підпис 

Signature 

        

E   Педагогічна практика. План та обов'язки / Pedagogical practice. Plan and duties 

D   Опубліковані праці за темою дисертації / Published works on the dissertation 



Голова комісії 

Head of commission 

Оцінка 

Evaluation 

Дата 

Date 

Підпис 

Signature 

        

Назва етапу 
Stage name 

Дата 
Date 

Підпис керівника 
Supervisor’s signature 

Підпис вченого 
секретаря 

Scientific secretary’s 
signature 

Передзахист на кафедрі 
Thesis pre-defense at the department meeting 

      

Подача роботи в спеціалізовану раду 
Thesis submission to expert board 

      

Розсилка автореферату 
Newsletter of the abstract 

      

Захист 
Defense 

      

Дата заповнення 
Date of issue 

Прізвище, ім’я, по батькові 
аспіранта 

Doctoral student's family name, first 
name 

Прізвище, ім’я, по батькові 
керівника 

Supervisor’s family name, first 
name 

  

    

Підпис аспіранта 
Doctoral student's signature 

Підпис керівника 
Supervisor’s signature 

    

F   Докторський іспит / Doctoral examination 

G  Захист дисертації /  Defense of doctoral thesis 

 



      Перелік та строк подання документів, необхідних для вступу до аспірантури, 
визначається у Правилах прийому до вищого навчального закладу 

      

      Вступники до аспірантури подають у відділ підготовки спеціалістів вищої 

кваліфікації НТУ «ХПІ» такі документи: 

 

Заяву 

Копію диплома магістра та бакалавра 

копію документа, що посвідчує особу та громадянство 

Записку про співбесіду передбачуваного наукового керівника  із 
вступником 

Особистий листок з відділу кадрів 

Автобіографію 

Витяг із засідання кафедри та факультету із рекомендацією 

Список опублікованих наукових праць і винаходів (або реферат) 



Етапи вступної 
кампанії 

Терміни 

початок закінчення 

Прийом заяв та документів 01 липня 30 серпня 

Проведення вступних 
екзаменів 

01 вересня 30 вересня 

Оприлюднення рейтингового 
списку вступників 

05 жовтня 15 жовтня 

Термін зарахування 
вступників 

21 жовтня 25 жовтня 



 

 

Спеціальність (в обсязі програми магістра) 

Іноземна мова 

Інші форми вступних випробувань (іспити, співбесіди, презентації тощо) 

 

         Для конкурсного відбору  осіб,  які  вступають на основі освітнього рівня  
магістра до аспірантури НТУ «ХПІ», конкурсний бал обчислюється за формулою: 

             Б = 0,5 · С + 0,3 · І + 0,2 · Ф, 
    
  де      Б  – конкурсний бал 

С –  бал вступного іспиту із спеціальності 

 І – бал вступного іспиту із іноземної мови 

Ф – бал вступного іспиту з філософії 



       Для вступу до докторантури, не менше ніж за два місяці до вступу, 

вступник подає кафедрі, відділу, лабораторії чи іншому структурному підрозділу 

вищого навчального закладу (наукової установи) розгорнуту пропозицію, в якій 

вказує план дослідницької роботи та/або обсяг наукової роботи, необхідної для 

підготовки результатів вже проведених досліджень до захисту. Протягом місяця з 

дня отримання документів від усіх вступників відповідний структурний підрозділ 

заслуховує їх наукові доповіді і шляхом голосування визначає можливість 

зарахування кожного вступника до докторантури та подає висновки на розгляд 

вченої ради.     



Перелік та строк подання документів, необхідних для вступу до 

докторантури, визначається у Правилах прийому до вищого навчального закладу 

(наукової установи) і повинен включати: 
 

   письмову характеристику наукової діяльності вступника, написану доктором 

наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником 

відповідного вищого навчального закладу (наукової установи), зі згодою бути 

науковим консультантом, у разі його вступу до докторантури 

   копію диплома доктора філософії (або кандидата наук) 

   заяву 

   копію диплома магістра та бакалавра 

   особистий листок з відділу кадрів 

   автобіографію 

   витяг із засідання кафедри та факультету із рекомендацією 

   список опублікованих наукових праць і винаходів 

   медичну довідку 



Етапи вступної 
кампанії 

Терміни 

початок закінчення 

Прийом заяв та документів 15 квітня 15 травня 

Заслуховування наукових 
доповідей та подання 
висновків вченій раді 

15 травня 15 червня 

Рішення вченої ради 15 червня 15 липня 

 

Зарахування вступників 
 

25 серпня 30 серпня 



Дякую за увагу 


