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1. Загальна частина
1.1. Цей Порядок визначає механізм підготовки рд<обувачів вищої освіти
на третьому (освітньо-науковому) та науковому рівня X вищої освіти з метою
здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії т;а Доктора наук (далі здобувані) в Інституті підготовки кадрів державної служб и зайнятості України
(далі - Інститут) відповідно до:
- Закону України «Про вищу освіту»;
- Порядку підготовки здобувай їв вищої освіти фгуненя доктора філософії
та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах),
затвердженому постановою Кабінету Міністрів від 23 березня 2016 року № 261
(далі - Постанова КМУ № 261);
- Ліцензійних умов провадження освітньої ді^.льіності закладів освіти,
затверджених постановою Кабінету Міністрів від ЗО гдудня 2015 року № 1 1872015-п (далі - Ліцензійні вимоги).
1.2. Підготовка здобувачів вищої освіти сту|гіеля доктора філософії
здійснюється:
- в аспірантурі Інституту за очною (денною, вечірньою) або заочною
формою навчання;
- поза аспірантурою (для осіб, які гірофесі йнО провадять наукову,
науково-технічну або науково-педагогічну діяльніс ть за основним місцем
роботи в Інституті).
1.3. Підготовка здобувачів ступеня доктора наук здійснюється:
- в докторантурі вищого навчального закладу за очною (денною) формою
навчання;
- шляхом самостійної підготовки їх наукових дос ягнень до захисту,
1.4. Підготовка осіб в аспірантурі та докторантур і Інституту здійснюється
за рахунок коштів:
- Фюнду загальнообов’язкового державного оціального страхування
України на випадок безробіття (далі - Фонд);
- юридичних та фізичних осіб.
Особи, які раніше пройшли повний курс нав ча ння в аспірантурі аоо
докторантурі за направленням відповідних органів сл у ж би зайнятості, а також
відраховані з неї достроково за вчинення протиправнІиX дій або невиконання
індивідуального плану, не мають права повторно го вступу до аспірантури
і докторантури за кошти Фонду.
1.5 Інститут проводить освітню діяльність на третьому (освітньонауковому) рівні вищої освіти на підставі ліцензії.
Підготовка докторів наук на науковому рівні ви щої освіти в докторантурі
Інституту здійснюється за рішенням Вченої ради Інфгитуту за наявності трьох
докторів з відповідної або суміжної спеціальності.
У разі підготовки докторів філософії за освіт Цьб- н ау ко во ю пр о і’р а мо іо ,
узгодженою між Інститутом і науковою установою иконання навчального
плану здійснюється Інститутом, а забезпеченій 11роведен ня нау ков их
досліджень згідно з індивідуальним планом науко воі роботи здійснюється
науковою установою або Інститутом разом з науковою Установою.
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Науково-методичне забезпечення та організацію діяльності аспірантури
та докторантури здійснює Вчена рада Інституту.
Підготовку здобувачів наукового ступеня канідиіата наук, здобувані в
вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук здійснюють кафедри
Інституту, які є відповідальними за виконання освітиьр наукової та наукової
програм з певної спеціальності та мають у своєму скла ді докторів та кандидатів
наук (докторів філософії), які проводять наукові дослідження за гіевною
спеціальністю.
Координацію діяльності відповідних кафедр Інституту забезпечує
науково-дослідна частина Інституту.
Для врегулювання відносин між аспірантом або докторантом та
Інститутом укладається договір.
1.6. Вступ до аспірантури та докторантури здійснюється на конкурсній
основі на третій (освітно-науковий) та науковий рівень вищої освіти відповідно
до Закону України «Про вищу освіту», Постанови КМУ [№ 261, Умов прийому
на навчання до вищих навчальних закладів, затверджених МОН, та Правил
прийому до Інституту, зокрема до аспірантури та докторантури.
Правила прийому діють протягом відповідного навчального року і
визначають, зокрема:
порядок, перелік і строки подання документів дфя вступу до аспірантури
та докторантури Інституту;
зміст, форму і строки вступних випробувань і ля конкурсного відбору
вступників до аспірантури та докторантури за кожною спеціальністю або
відповідною галуззю знань.
1.7. Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі
становить чотири роки, а підготовки доктора наук у до:кторантурі —два роки.
1.8. Підготовка в аспірантурі чи докторантурі передбачає виконання
особою відповідної освітньо-наукової або наукової п эограми петитуту за
певною спеціальністю та проведення власного наукового дослідження,
Невід’ємною складовою освітньо-наукової програми аспірантури та наукової
програми докторантури є підготовка та публікацій наукових статей, тез.
виступів на конференціях, симпозіумах.
1.9. Аспіранти і докторанти проводять наукові дослідження згідно
індивідуальним планом наукової роботи, в якому визначаються зміст, строки
виконання та обсяг наукових робіт, а також запланований час захисту
дисертації протягом строку підготовки в аспірантурі та. докторантурі
Індивідуальний план наукової роботи погоджується здобувачем з його
науковим керівником (консультантом) та затверд):кується Вченою радою
Інституту протягом двох місяців з дня зарахування здобувача до аспірантури
Інституту.
Індивідуальний план наукової роботи є обов'язковим до виконання
здобувачем відповідного ступеня і використовується для оцінювання
успішності запланованої наукової роботи.
Порушення строків виконання індивідуального гілайу наукової роботи без
поважних причин, передбачених законодавством, може бути підставою для
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ухвалення Вченою радою Інституту рішення про відрахування аспіранта аоо
докторанта.
1.10. Підготовка в аспірантурі та докторантурі завершується захистом
наукових досягнень аспіранта або докторанта у спе на лізованій вченій раді,
Здобувані мають право на вибір спеціалізованої вченої рад и.
1.11. Аспірант або докторант, який захистивсь до закінчення строку
підготовки в аспірантурі або докторантурі, має право за власною заявою бути
відрахованим з аспірантури або докторантури.
2. Права та обов’язки аспірантів і до кт Орантів
2.1. Аспіранти і докторанти користуються прі вами здобувачів вищої
освіти, визначеними Законом України «Про вищу осві ту». З метою належного
проведення наукових досліджень аспіранти і докторант и також мають право на:
вільний доступ до всіх видів відкритої науков оі інформації, наявної в
Інституті, бібліотеках і державних архівах України;
отримання методичного і змістовного науковоїо консультування щодо
власного дослідження від наукового керівника (консул ьтанта), для аспірантів на чіткий розподіл обов’язків між науковими керівнії ками у разі призначення
Вченою радою Інституту двох керівників;
безпечні та нешкідливі умови для проведення наукових досліджень,
забезпечення належно обладнаним місцем для наукової ррботи;
академічну мобільність, що реалізується відпов ідно до Положення про
порядок реалізації права на академічну мобільність, за ТВ'брдженого постановою
Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 р. Лг 579 (Офіційний вісник
України, 2015 р., № 66, ст. 2183);
академічну відпустку, зокрема за станом здоров я, у зв’язку з вагітністю
та пологами, для догляду за дитиною до досягнену я нею трирічного віку,
відповідно до законодавства.
2.2. Аспіранти і докторанти зобов’язані ви кої у ват и всі ооов язки
здобувачів вищої освіти, визначені Законом У краї'] іи «Про вищу освіту»,
З метою забезпечення належного проведення науковаїх досліджень аспіранти
і докторанти також зобов’язані:
дотримуватися морально-етичних норм і
тандартів поведінки
дослідників у відповідній галузі (професії), встановлен их Інститутом;
засвоїти освітньо-наукову програму аспірантури Інституту та пройти всі
форми поточного та підсумкового контролю;
виконувати індивідуальний план наукової Роб рти та систематично
звітувати про хід його виконання на засіданні відповід НОІ кафедри Інституту;
захистити в установлений строк свої наукові досягнення у вигляді
дисертації (для аспірантів) та у вигляді дисер гащ
або опублікованої
монографії, або за сукупністю опублікованих у віт чиз няних і міжнародних
рецензованих фахових виданнях статей (для доктор)»ан тів) у спеціалізованій
Вченій раді.
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16. Покладення Інститутом на аспіранта чи докторанта ооов язків,
не пов’язаних з виконанням відповідної освітньо-наук ов<рї (наукової) програми
та підготовкою дисертації (монографії, статей), заборо няється.
17. Аспіранти і докторанти мають право браті) У|часть у конкурсах на
отримання грантової підтримки наукових досліджень та стипендій, заснованих
на честь видатних діячів науки, освіти, культури, гро марі,ських діячів, а також
заснованих Президентом України, Кабінетом Міністр' ів України, державними
чи недержавними органами, підприємствами, установа Ми чи організаціями.
3. Порядок та умови вступу до ас шрантури
для здобуття ступеня доктора філ оеофії
3.1. Основною формою підготовки здобувані в ступ еня доктора філософії
на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти є аспірантура.
3.2. До аспірантури на конкурсній основі приймфот ься особи, які здобули
вищу освіту ступеня магістра. До вступних випробувані], допускаються особи,
які вчасно подали всі необхідні для вступу документ и згідно з правилами
прийому до аспірантури Інституту. Приймальна комісія може відмовити особі
в допуску до проходження вступних випробувань до пірантури виключно у
зв’язку з неподанням в установлений строк документі^, визначених правилами
прийому.
Перелік документів, необхідних для вступу до ас пірантури, включає:
заяву вступника;
копію диплома магістра (спеціаліста) із здз наченням здобутої
спеціальності (кваліфікації).
У правилах прийому до Інституту визначено додатковий перелік
документів, обов’язкових для допуску до вступних вин робувань.
Особа, яка подає для вступу до аспірантур^ диплом, що видани й
іноземним вищим навчальним закладом, допуска сться до вступних
випробувань нарівні з іншими особами. Зарахув аш[ія такого вступника
здійснюється в разі успішного складення ним всту пних випробувань та
прийняття Вченою радою відповідного вищого навчального закладу рішення
про визнання його диплома.
3.3. Вступні випробування до аспірантури вищ ого навчального закладу
складаються з:
вступного іспиту із спеціальності (в обсязі прог|ра|чи рівня вищої освіти
магістра з відповідної спеціальності);
вступного іспиту з іноземної мови (за вибором Вченої ради Інституту в
обсязі, який відповідає рівню В2 Загальноєвропейська х рекомендацій з мовної
освіти). Вступник, який підтвердив знання інозе мної мови дійсним
сертифікатом на рівні В2 Загальноєвропейських рекомеї ідацій з мовної освіти
або аналогічного рівня, звільняється від складення вступ його іспиту з іноземної
мови. Під час визначення результатів конкурсу азначені сертифікати
6

ч£Т шя з іноземної мови з
прирівнюються до результатів вступного вигтрооува|[
найвищим балом;
інших форм вступних випробувань (іспити співбесіди, презентації
дослідницьких пропозицій чи досягнень).
Вага бала з кожного вступного випробуванн під час гпдрахування
результатів конкурсу визначається в правилах при:йому до аспірантури
Інституту.
Відповідно до правил прийому до Інституту ос<сіби, які вступають до
аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніг та, яка зазначена в їх
дипломі магістра (спеціаліста), можуть бути призи ач сні додаткові вступні
випробування.
Результати вступних випробувань до аспіранту ри дійсні для вступу до
відповідного вищого навчального закладу протягом одічого календарного року.
3.4. Вступні випробування до аспірантури пров одяться предметиими
комісіями, до складу яких входить, як правило, три - п’ять осіб, які
призначаються ректором Інституту.
3.5. До складу предметних комісій включаються кандидати наук (доктори
філософії) та доктори наук, які проводять наукові дос лідження за відповідною
спеціальністю та відповідають за виконання відпо від ної освітньо -нау кової
програми.
До складу предметних комісій можуть бути призначені також
представники інших вищих навчальних закладів (нау кових установ), з якими
укладено договори про ведення спільної наукової діялі.>пості та/або про спільне
керівництво дослідженнями аспірантів, та/або про сні рьне виконання освітньонаукової програми або з якими здійснюється підгото $ка докторів філософії за
спільною освітньо-науковою програмою, узгодж єною між Інститутом
і науковою установою.
До складу предметної комісії з іноземної мови молесуть включатися також
особи, які не мають наукового ступеня і вченого зваг ня але вільно володіють
відповідною іноземною мовою і за рішенням Вченої ради можуть
кваліфіковано оцінити рівень знання відповідної мови вст упником.
3.6. За результатами проведення вступних вигіроб увань до аспірантури
приймальна комісія приймає рішення щодо кожного ЕСТУ пника за процедурою,
визначеною правилами прийому до вищого навчальното закладу.
Рішення приймальної комісії про зараху ватіня до аспірантури
затверджується наказом керівника вищого навч ал змого закладу, який
оприлюднюється в установленому порядку.
3.7. Аспіранту одночасно з його зарахувавн ям відповідним на ка зо м
керівника вищого навчального закладу призначає ТЬС я науковий керівник
з числа наукових або науково-педагогічних працівник! в з науковим ступенем.
3.8. Науковий керівник аспіранта здійснює наук о в ■керівництво роботою
над дисертацією, надає консультації щодо змісту і методології наукових
досліджень аспіранта, контролює виконання індивід уа.явного плану наукової
роботи та індивідуального навчального плану асп раї) та і відповідає перед
Вченою радою вищого навчального закладу за належн е та своєчасне виконання
обов’язків наукового керівника.
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Науковий керівник, який є доктором наук, може діиснювати одночасне
наукове керівництво (консультування), як правило, не Оі|іпыле п’яти здобувачів
наукових ступенів, включаючи тих, що здобувають наук овий ступінь доктора
наук.
Науковий керівник, який має ступінь док;тора філософії, може
здійснювати одночасне наукове керівництво роботою над дисертаціями, як
правило, не більше трьох здобувачів наукового ступеня до ктора філософії,
На здійснення наукового керівництва роботою на,д дисертацією одного
аспіранта науковому керівникові відводиться щороку 50 академічних годин
навчального навантаження. Вчена рада вищого
іавчального закладу
з урахуванням потреб аспіранта та ефективності робо ги наукового керівника
з підготовки докторів філософії може відвести рІ ліпну кількість годин
навчального навантаження керівникові з їх опла тою за рахунок коштів
спеціального фонду вищого навчального закладу.
Рішенням вченої ради аспіранту може бути п риз начено два наукових
керівники з відповідним розподілом годин навчаД ьного навантаження та
обов’язків між ними.
3.9. Кількість аспірантів, підготовка яких здійснюся ься за кошти фізичних
та юридичних осіб визначаються Вченою радою вищого навчального закладу з
урахуванням ліцензійного обсягу, зазначеного в лі цензії Інституту, та
можливостей забезпечення кваліфікованого науков ого керівництва та
задоволення освітніх потреб аспірантів за відповідною сп ціальніетю.
4. Підготовка здобувачів вищої'ос віри ступеня
доктора філософії в аспіранту рі
4.1. Підготовка здобувачів вищої освіти ступ ня доктора філософії в
аспірантурі здійснюється за освітньо-науковою програмою та навчальним
планом, що затверджується Вченою радою Інституту для кожної спеціальності,
Протягом строку навчання в аспірантурі аспірант зобо в’язаний виконати всі
вимоги освітньо-наукової програми, зокрема здоб ути теоретичні знання,
іукування нових ідей,
уміння, навички та інші компетентності, достатні для продукування
розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницькоінноваційної діяльності, оволодіти методологією нау кової та педагогічної
діяльності, а також провести власне наукове дослідження, результати якого
мають наукову новизну, теоретичне та/або практичне значення та захистити
дисертацію.
4.2.
Освітньо-наукова програма та навчальний план аспірантури
складаються з освітньої та наукової складових. Навчальйий план аспірантури з
кожної спеціальності містить інформацію про перелік та обсяг навчальних
дисциплін (60 кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної
системи (далі - ЄКТС), послідовність їх вивчення), форми проведення
навчальних занять та їх обсяг, графік навчального процесу, форми поточного
і підсумкового контролю.
Освітньо-наукова програма та навчальний плай Аспірантури є основою
для формування аспірантом індивідуального плану роботи аспіранта

індивідуального навчального плану та індивідуальної ф пдану наукової роооти.
Індивідуальний план роботи аспіранта погоджується з науковим керівником та
затверджується Вченою радою Інституту протято м двох місяців з дня
зарахування особи до аспірантури.
Індивідуальний навчальний план аспіранта міст ИТь перелік дисциплін за
вибором аспіранта в обсязі, що становить не менше $к 25 відсотків загальної
кількості кредитів ЄКТС. При цьому аспіранти маї оть право вибирати
навчальні дисципліни, що пропонуються для інших р і1в гті в вищої освіти і які
пов’язані з тематикою дисертаційного дослідження, $а погодженням із своїм
науковим керівником та деканом факультету, За своєння аспірантами
навчальних дисциплін може відбуватися на базі їнст Итмтгу, а також в рамках
реалізації права на академічну мобільність - на базі іні их вищих навчальних
закладів (наукових установ).
Усі аспіранти незалежно від форми навчання зобов’язані відвідувати
аудиторы заняття і проходити всі форми поточного і підсу мко во го контрол ю,
передбачені індивідуальним навчальним планом аспіранта та освітньонауковою програмою з відповідної спеціальності.
4.3.
Освітньо-наукова програма аспірантури
з
$ід повідної
спеціальності
включає не менше чотирьох складових, що передбач ають набуття аспірантом
таких компетентносте відповідно до Національної рам^ и кваліфікації:
®здобуття глибинних знань із спеціальності, за якою аспірант проводить
дослідження, зокрема засвоєння основних концепцій, роз уміння теоретичних і
практичних проблем, історії розвитку та сучасного Ста) іу наукових знань за
обраною спеціальністю, оволодіння термінологією з д ОСІ ііджу ва но го науко во і'о
напрямку (обсяг освітньої складової становить не мени іе 12 кредитів СК'ГЄ);
© оволодіння загальнонауковими (філософськ им и) компетентностями,
спрямованими на формування системного наукового св іто гляду, професі йної
етики та загального культурного кругозору (обе) яг освітньої складової
становить не менше чотирьох кредитів ЄКТС);
« набуття універсальних навичок дослідника, зо крема усної та письмової
презентації результатів власного наукового досліджєніня українською мовою,
застосування сучасних інформаційних технологій у науко вій д іяііьност і,
організації та проведення навчальних занять, управлін ня науковими проектами
та/або складення пропозицій щодо фінансування наукових досліджень,
реєстрації прав інтелектуальної власності (обсяг освіт нь ої складової становить
не менш шість кредитів ЄКТС);
® здобуття мовних компетентностей, достати іх для представлення та
обговорення результатів своєї наукової роботи інозем ного мовою (англійською
або іншою відповідно до специфіки спеціальності) в усніій та письмовій формі,
а також для повного розуміння іншомовних науков их текстів з відповідної
спеціальності (обсяг навчальної складової становить це менше шість кредитів
ЄКТС).
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Аспірант, який підтвердив рівень свого знання іноземної мови дійсним
сертифікатом тестів на рівні СІ Загальноєвропейських рекомендацій з мовної
освіти, має право:
- на зарахування відповідних кредитів, передбайен их освітньо-науковою
програмою аспірантури, як таких, що виконані у повному обсязі:
- на використання обсягу навчального навантаження, передбаченого для
набуття мовних компетентностей, для здобуття ницих компетентностей (за
погодженням з науковим керівником).
4.4. Вчена рада Інституту приймає рішення про визнання набутих
аспірантом в інших вищих навчальних закладах (наукових установах)
компетентностей з однієї чи декількох навчальних дисциплін (зараховує
кредити ЄКТС), обов'язкове здобуття яких передбачеі ю освіт ньо-нау ко во ю
програмою аспірантури.
4.5. Наукова складова освітньо-наукової гірограми передбачає
проведення власного наукового дослідження під керівництвом одного або двох
наукових керівників та оформлення його результатів у вигляді дисертації.
Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії є самостійним розгорнутим
дослідженням, що пропонує розв'язання актуального наукового завдання в
певній галузі знань або на межі кількох галузей, результати якого становлять
оригінальний внесок у суму знань відповідної галузі (галузей) та оприлюднені у
відповідних публікаціях. Наукова складова освіт нь о-н аукової програм и
оформляється у вигляді індивідуального плану нау ко вої роботи аспіранта
і є невід'ємною частиною індивідуального плану роботи а пірантури.
4.6. Атестація здобувачів вищої освіти стуреня доктора філософії
здійснюється постійно діючою або спеціалізованою В.ченою радою Інституту,
утвореною для проведення разового захисту, на підста зі публічного захисту
наукових досягнень у формі дисертації. Стан готовності дисертації аспіранта до
захисту визначається науковим керівником (або консенсусним рішенням двох
керівників). Обов'язковою умовою допуску до захисну є успішне виконання
аспірантом його індивідуального навчального плану.
4.7. Підготовка здобувачів вищої освіти ступфія доктора філософії за
кошти Фонду здійснюється виключно в аспірантурі інституту за заочною
формою навчання.
5. Здобуття вищої освіти ступеня док гора філософії
поза аспірантурою
5.1. Особи, які професійно провадять науков А науково-технічну аоо
науково-педагогічну діяльність за основним місі,ЮМ роботи, мають право
здобувати вищу освіту ступеня доктора філософії поза асп ірантурою в Інституті
без переривання трудової діяльності або під час пе ребування у творчій
відпустці. Такі особи прикріплюються строком до п'я ги р<(жів до Інституту
Здобуття вищої освіти ступеня доктора фінюеоо ї поза аспірантурою
передбачає повне та успішне виконання відлові д 11ої ос віти ьо-н ау кової
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програми та навчального плану аспірантури Інституту згідно із затвердженими
в установленому порядку індивідуальним на Вчрльним планом та
індивідуальним планом наукової роботи прикріплен;ої особи та публічний
захист дисертації у спеціалізованій вченій раді, Іравила та процедури
прикріплення до Інституту визначаються вченою радо ір.
5.2. Навчання на третьому (освітньо-науковому рівні вищої освіти осіб,
які прикріплені до Інституту для реалізації свого і раза на здобуття вищої
освіти ступеня доктора філософії поза аспірантурфю, а також їх наукове
керівництво здійснюється за кошти Інституту. Особи, гірйкріплені до Інституту
з метою здобуття вищої освіти ступеня доктора філо Софії поза аспірантурою,
мають всі права і обов'язки, визначені у розділі 2 цьогс Іорядку
5.3. У разі звільнення з роботи особа втрача є право здобувати вищу
освіту ступеня доктора філософії поза аспірантурою в нртитуті та має право:
®продовжити свою підготовку для здобуття ступ еня доктора філософії
поза аспірантурою у вищому навчальному закладі (наф ковій установі), до якого
особа зарахована на посаду науково-педагогічного чи наукового працівника
(за умови прийняття відповідного рішення таким вин иМ навчальним закладом
(науковою установою);
©вступити до аспірантури Інституту для здобфгт відповідного ступеня
за очною (денною, вечірньою) або заочною (дистанцію юю) формою навчання
і зарахування їй відповідних кредитів ЄКТС, здобутих поза аспірантурою.
6. Підготовка здобувачів ступеня доктора наук у докторантурі
6.1. З метою завершення роботи над нау ковим и дослідженнями
та оформлення їх результатів та/або для підготовки г|ублікацій до захисту для
здобуття ступеня доктора наук особа, має право вступити до докторантури
Інституту.
Протягом строку перебування в докторантурі докторант зобовязании
захистити результати своїх наукових досягнень у вигляді дисертації, або
опублікованої монографії, або наукової доповіді за сукупністю статей,
опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензорзаних фахових виданнях,
перелік яких затверджується Міністерством освіти і наа|уки України. Здобував
ступеня доктора наук у дисертації (монографії, суфуг пості наукових робіт)
повинен представити узагальнення самостійних досліджень стосовно
актуальної наукової проблеми (групи проблем) у меж:ах однієї або кількох
галузей знань, результати яких забезпечують розв'яза| шя важливої теоретичної
або прикладної проблеми, мають загальнонаціонал ьне або світове значення,
є достовірними та пройшли широку апробацію.
6.2. Докторантура відкривається за рішенням Вчсілої ради Інституту, що
затверджується наказом ректора, при наявності трьс
ггатних працівників докторів наук з відповідної або суміжної спеціальност
6.3. Прийом до докторантури або надф (Я лзорчої відпустки
здійснюється з урахуванням наукових, науково технічних досягнень за

обраною спеціальністю відповідно до встановлених вимог. До докторантури
приймаються особи, які мають ступінь доктора філос офії, наукові здобутки та
опубліковані праці з обраної спеціальності (зокрема пуоа лікації в міжнародних
реферованих журналах, індексованих в наукомє тр
их базах, згідно
з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які зд об)'/ чають наукові ступені)
і які мають наукові результати, що потребують заверрій ення або оформлення
у вигляді дисертації, монографії' чи наукової доповіді зЙсуокупністю статей,
6.4. Для вступу до докторантури вступник не м єн ше ніж за два місяці до
вступу подає кафедрі розгорнуту пропозицію в якій міститься план
дослідницької роботи та/або інформація про обсяг нау кової роботи, необхідної
для підготовки результатів проведених досліджень до ?ах исту. Протягом місяця
з дня надходження документів від усіх вступників к афедра заслуховує їх
наукові доповіді і шляхом голосування визначає мо жливість зарахування
кожного вступника до докторантури та подає висновк И на розгляд Вченої ради
Інституту. Перелік та строк подання документів, не 00 хідних для вступу до
докторантури визначається в правилах прийому до цокторантури Іпституту.
Перелік включає, зокрема:
в письмову характеристику наукової діяльно сті вступника, складену
доктором наук, який є штатним науково-педаг опчним або науковим
працівником кафедри, із згодою бути науковим кої ісультантом в разі його
вступу до докторантури;
®копію диплома доктора філософії або кандидг та наук. Особа, яка подає
для вступу до докторантури диплом, що виданий інозе ми им вищим навчальним
закладом, допускається до вступу нарівні з інши м и вступниками. У разі
позитивного рішення Вченої ради Інституту щб до зарахування такого
вступника в докторантуру Вчена рада Інституту одн 04 асно приймає рішення
про визнання його диплома. У разі відмови Вчен а рада Інституту надає
вступнику обґрунтоване пояснення причин такої відмс ви
6.5. Вчена рада Інституту в місячний строк розДля дає висновки кафедри
щодо кожного вступника і приймає рішення гір о його зарахування до
докторантури та відповідно до наданої характерне^ и ки наукової діяльності
вступника призначає докторанту наукового консул ьта нта з числа штатних
науково-педагогічних або наукових працівників Інстг ту гу із ступенем доктора
наук з відповідної спеціальності. Рішення Вчен ої р ад и за гвер д жу стьс я
і оформляється наказом ректора Інституту.
6.6. На здійснення наукового консультувай ня відводиться щороку
50 академічних годин навантаження на одного докторанта. Наукови й
консультант може здійснювати підготовку лише одної о докторанта.
постійно
діючою
6.7.
Атестація
докторанта
здійснюєть Оя
спеціалізованою Вченою радою з відповідної спеціал ьності в Інституті, або у
разі відсутності - в іншому ВНЗ (науковій установі).
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