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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Положення підготовки докторів філософії (PhD) розроблено 

відповідно до 

 Закону України «Про вищу освіту»

 постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2015р. № 266 
«Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за 
якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти»

 наказу МОН України від 06.11.2015р. № 1151 «Про особливості 
запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за 
якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти»

 постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015р. № 1187 
«Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності закладів 
освіти» 

 постанови Кабінету Міністрів України від 23.03.2016р. № 261 
«Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти 
ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних 
закладах (наукових установах)» 

 та іншими нормативними документами Міністерства освіти і 
науки України, Статутом Національного технічного університету 
«Харківський політехнічний інститут»



1.5. Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії 

здійснюється:

 в аспірантурі Університеті 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 в Університеті.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ



2. ВСТУП ДО АСПІРАНТУРИ

3. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ АСПІРАНТІВ



4. НАВЧАННЯ В АСПІРАНТУРІ

4.1. Освітньо-наукова програма. Індивідуальний план 
роботи аспіранта

 Індивідуальний план по змісту та строком виконання 
висвітлює освітню складову та наукову складову 
програми аспіранта та його діяльності, що пов’язану з 
підготовкою дисертаційної роботи.

 …Порушення строків виконання індивідуального плану 
роботи без поважних причин, передбачених 
законодавством, може бути підставою для ухвалення 
вченою радою факультету та відділу аспірантури 
рішення про відрахування аспіранта….



4.2. ОСВІТНЯ СКЛАДОВА

На підставі державних освітніх стандартів вищої 

освіти, затверджених МОН України університет 

самостійно розробляє і затверджує навчальні 

плани, за якими здійснюється підготовка 

докторів філософії



4.3. НАУКОВА СКЛАДОВА

 Наукова складова освітньо-наукової 
програми передбачає проведення власного 
наукового дослідження під керівництвом 
одного або двох наукових керівників та 
оформлення його результатів у вигляді 
дисертації.

 Тему дисертаційної роботи та її зміст 
затверджується  протягом двох місяців з дня 
зарахування аспіранта.



4.4. ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА

Складовою частиною змісту індивідуального 

плану аспіранта є педагогічна практика, що 

направлена для розвитку навиків 

представлення навчально-наукового матеріалу. 

Практика проходить протягом третього року 

навчання в об’ємі не менше 2 годин на 

тиждень.



4.5. ДОКТОРСЬКИЙ ІСПИТ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
 Метою докторського іспиту зі спеціальності є перевірка 

широти і якості знань аспіранта, його здатності засвоювати 
нові знання, давати їм оцінку і творчим способом 
використовувати їх щодо обраного напрямку освітньо-
наукової програми (спеціальності) та теми дисертаційної 
роботи. Складовою частиною іспиту зі спеціальності є 
професійне обговорення за тематикою дисертаційної роботи.

 Іспит приводиться в кінці третього (початок четвертого) році, 
триває два дні та складається з двох частин. Перша частина 
представляє письмовий іспит 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, прокоментувати відповідну літературу).

 До іспиту допускаються аспіранти, що мають середній бал 
більш 4,5.



4.5. ДОКТОРСЬКИЙ ІСПИТ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

 Зміст докторського іспиту висвітлюється та затверджується 
відповідною програмою. Програма докторського іспиту 
містить:

 перелік розділів, тем і дидактичних одиниць навчальних 
дисциплін освітньої складової, що забезпечують 
формування в аспірантів компетенцій, відповідних до 
третього освітньо-наукового рівня підготовки докторів 
філософії;

 рекомендовану літературу.

 Програма іспиту розробляється керівником та членами 
проектної групи, розглядається випусковою кафедрою та 
затверджується Вченою радою університету (або гарантом 
освітньо-наукової програми).



4.5. ДОКТОРСЬКИЙ ІСПИТ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

– Тривалість першої частини іспиту: підготовка до 
відповідей на питання екзаменаційного білета – не 
більше 3 годин, відповіді на питання екзаменаційного 
білета та співбесіду з членами екзаменаційної комісії за 
змістом цих відповідей ~ 1 година.

– Друга частина складається з трьох компонентів:

 науковий звіт – письмовий документ про завершення 
свого наукового дослідження;

 огляд публікації з напряму дослідження аспіранта;

 усне опитування від екзаменаційної комісії.



4.6. ДИСЕРТАЦІЙНА РОБОТА

4.6.4. Аспірант, який захистився до закінчення строку 
підготовки в аспірантурі, має право за власним вибором:

 отримати одноразову виплату в сумі залишку стипендії, 
передбаченої у бюджеті університеті на відповідний 
календарний рік, та за власною заявою бути відрахованим 
з аспірантури;

 отримати за власною заявою оплачувану академічну 
відпустку на строк, що залишився до завершення 
нормативного строку підготовки в аспірантурі.

 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 університеті, то 
загальна сума залишку стипендії нараховується йому як 
щомісячна надбавка до заробітної плати.



5. КЕРІВНИЦТВО АСПІРАНТАМИ
5.1. НАУКОВИЙ КЕРІВНИК

 Якщо за темою дисертаційної роботи потребується 
специфічне керівництво або консультація за професійним 
областям, що знаходяться поза компетенції наукового 
керівництва, то призначається другий науковий керівник, 
який забезпечує узгоджену з науковим керівником частини 
професіональної підготовки аспіранта. В такому випадку, 
рішенням вченої ради факультету аспіранту може бути 
призначено два наукових керівники з відповідним 
розподілом годин навчального навантаження та обов’язків 
між ними.

 Науковий керівник, який є доктором наук, може здійснювати 
одночасне наукове керівництво, як правило, не більше п’яти 
здобувачів наукових ступенів, включаючи тих, що 
здобувають науковий ступінь доктора наук.

 Науковий керівник здійснює регулярний контроль виконання 
індивідуального плану. Один раз на рік він виставляє оцінку 
за виконання індивідуального плану в письмовій формі.



5.2. ПРОЕКТНА ГРУПА
Проектна група по спеціальності є основним фаховим 
контрольним та кваліфікованим органом навчання на третьому 
(освітньо-науковому) рівні вищої освіти. На проектну групу 
покладено відповідальність за підготовку здобувачів вищої 
освіти за певною спеціальністю.

Проектна група здійснює наступні види діяльності:

 контролює й дає оцінку, що здійснюється за освітньо-науковій 
програмі навчання;

 піклується про актуальність, сучасність, затребуваність стану 
та розвитку освітньо-наукової програми;

 ініціює пропозиції по зміні та організації нових напрямків в 
рамках освітньо-наукової програми аспірантури;

 затверджує наукове керівництво аспірантами;

 затверджує індивідуальні плані та їх зміни;

 пропонує склад комісії по прийому докторського іспиту за 
спеціальністю;

 затверджує опонентів дисертаційних робіт.



6. ЗДОБУТТЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ СТУПЕНЯ 

ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ ПОЗА АСПІРАНТУРОЮ

 Особи, які професійно провадять наукову, науково-технічну 
або науково-педагогічну діяльність за основним місцем 
роботи, мають право здобувати вищу освіту ступеня доктора 
філософії поза аспірантурою без переривання трудової 
діяльності або під час перебування у творчій відпустці.

 Такі особи прикріплюються строком до п’яти років до 
університету.

 Здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії поза 
аспірантурою передбачає повне та успішне виконання 
відповідної освітньо-наукової програми та навчального плану 
аспірантури згідно із затвердженими в установленому порядку 
індивідуальним навчальним планом та індивідуальним 
планом наукової роботи прикріпленої особи та публічний 
захист дисертації у спеціалізованій вченій раді.



6. ЗДОБУТТЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ СТУПЕНЯ 

ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ ПОЗА 

АСПІРАНТУРОЮ
У разі звільнення з роботи особа втрачає право здобувати 

вищу освіту ступеня доктора філософії поза аспірантурою та 
має право:

 продовжити свою підготовку для здобуття ступеня доктора 
філософії поза аспірантурою у вищому навчальному 
закладі, до якого особа зарахована на посаду науково-
педагогічного чи наукового працівника (за умови 
прийняття відповідного рішення таким вищим навчальним 
закладом (науковою установою);

 вступити до аспірантури для здобуття відповідного ступеня 
за очною (денною, вечірньою) або заочною формою 
навчання і зарахування їй відповідних кредитів ЄКТС, 
здобутих поза аспірантурою.


