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Голова засідання -  Заступник Голови Методичної ради проректор НТУ «ХШ» 
проф. Мигущенко Р.П.
Секретар -  доц. Панфілов Ю.І.

Усього членів М Р : 78
Були присутні 53 члена МР (68 %)
Відсутні 25; із них 6 -  з поважних причин; 19 -  з невідомих причин.

Порядок денний

1. Слухали:
доц. ЦІтефан В. В. -  Організація освітньої складової підготовки 

докторів філософії.
На сьогоднішній день відділ аспірантури займається двома формами 

підготовки. Це згідно Положення № 309, тобто проводимо ще кандмінімум, 
видаємо довідки за старими шифрами. Одночасно відділ аспірантури 
проводить підготовку за програмою ЕЮ, яка була приведена у Законі «Про 
вищу освіту», Положення 261. У зв’язку з останнім нам потрібно було 
розробити освітню складову та провести інші організаційні роботи.

Минулого року відділом аспірантури розроблено і затверджено 
Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора 
філософії.

Було розроблено правила прийому до аспірантури та докторантури і 
проведені деякі заходи:

1 Організація проведення вступних випробувань:
>  проведення зібрання вступників до аспірантури (аспірантура);
>  розробка програми вступних випробувань (кафедри);
>  розробка форми документів для вступу (аспірантура);
> проведення консультацій, іспитів у стислі терміни (аспірантура, 

кафедри);
>  проведення засідання відбіркової комісії для вступників до 

докторантури.
2 Оприлюднення рейтингових списків (аспірантура).

Стосовно організації освітньої складової.
У 2016 році проведено роботи з ліцензування 32 спеціальностей:



■ призначено гарантів та склад проектної групи;
■ розроблено ОНП (аспірантура);
* розроблено навчальний план (аспірантура);
■ розроблено навчальні програми дисциплін (кафедри).

Крім того, у 2017-2018 році ми перезатверджували освітньо-наукові 
програми та навчальні плани з восьми спеціальностей; 011, 054 073 105 113 
122,131,161.

Наведено схему навчального плану (з розподілом кредитів за 
дисциплінами).

Нові підходи виявили потребу у новому індивідуальному плані 
аспіранта і він був розроблений відділом аспірантури. Під цей план зроблено 
розклад занять та сесій аспірантів.

Відділ аспірантури вибірково перевірив проведення занять
I курсу з дисципліни «Світоглядні та соціокультурні основи науково- 

технічної діяльності»
II курсу на кафедрах:

У Технологія кераміки, вогнетривів, скла та емалей 
"У Технологія машинобудування та металорізальні верстати 
•У Філософія
У Автоматизовані електромеханічні системи 
У Інформаційно-вимірювальні технології і системи 
'У Парогенераторобудування
Заняття проводяться відповідно до затвердженого розкладу.

Було проведено анкетування якості навчання другого семестру (блок 
вільного вибору).

Аспірантам І курсу пропонували оцінити якість викладання дисциплін 
вільного вибору другого семестру. Анкета заповнюється окремо на кожну 
дисципліну, що була прослухана в весняному семестрі. Анкетування 
анонімне. Отримано 144 анкет в 2017р., 51 - 2018 р.

Щодо наукової складової. Відділ аспірантури контролює це питання. 
Проводяться наступні заходи:

1 Затвердження теми та плану роботи над дисертацією.
2 Аспіранти повинні двічі на рік проходити перевірку успішності 
виконання індивідуального плану:

- звітування до кінця квітня поточного року;
- атестація до кінця вересня поточного року.

Проект рішення від комісії з методичного забезпечення підготовки 
докторів філософії вносить професор Райко Діана Валеріївна.

Комісія пропонує рекомендувати відділу аспірантури:
1. Посилити роботу відділу аспірантури щодо збору первинної 

інформації щодо підготовки та захисту здобувачів.



2. Звернути увагу на необхідність наукових публікацій у аспірантів та 
здобувачів у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз 
зокрема Scopus та Web of Science, щодо підготовки докторів філософії за 
різними спеціальностями, які навчаються за відповідними освітньо- 
науковими програмами.

3. Посилити роботу з акредитації та ліцензування спеціальностей згідно 
Ліцензійних вимог відповідно 10.05.2018, особливо щодо гарантів 
спеціальності, бо якщо вони не відповідають цієї спеціальності, то треба 
приймати відповідні рішення.

4. Створити базу даних результатів науково-дослідних робіт, 
проведених випускниками кафедр та науково-дослідними лабораторіями для 
полегшення їх використання під час здійснення підготовки докторів 
філософії, які навчаються за відповідними освітньо-науковими програмами, 
особливо це стосується аспірантів, які приїздять до нас з далеких країн і 
хочуть навчатися в нашому університеті.

5. Для подальшого удосконалення підготовки докторів філософії за 
спеціальностями бажано своєчасно оновлювати технічні засоби навчання у 
зв язку з новими досягненнями науково-технічного прогресу, особливо це 
стосується аспірантів іноземних держав.

6. Якщо ми говоримо, що нам потрібно здійснювати акредитацію 
відповідних спеціальностей з освітньо-наукових програм щодо підготовки 
докторів філософії, то, на мій погляд, необхідно продовжувати роботу щодо 
забезпечення навчально-методичними матеріалами, тобто це монографії, 
підручники, практикуми з дисциплін навчального плану щодо підготовки 
докторів філософії за відповідними спеціальностями. Особливо треба 
приділити увагу на збільшення бібліотечного фонду англомовною 
навчальною літературою.
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ректор НТУ «ХШ», п Є.І.Сокол

Голова засідання
л  /Г к ~Н.* І *заступник голови Методичної ра̂

проректор ІЇГУ «ХШ», професор Р.П. Мигущенко

Секретар Методичної ради С.А. Радогуз


