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1 ПРИЗНАЧЕННЯ І ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ
1.1 Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора
філософії (далі Положення) є внутрішнім нормативним документом Одеського
національного політехнічного університету що визначає порядок підготовки
здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти з
метою здобуття ступеня вищої освіти доктора філософії.
1.2 Положення реалізується структурними підрозділами ОНПУ (випусковими
кафедрами, навчально-науковими інститутами, факультетами, відділом
аспірантури та докторантури) для всіх форм навчального процесу підготовки
здобувачів вищої освіти за третім (освітньо-науковим) рівнем.
1.3 Вимоги цього положення поширюються на всі структурні підрозділи ОНПУ,
які провадять освітню діяльність за третім (освітньо-науковим) рівнем.
1.4 Відповідальним за підтримування процедури є завідувач аспірантури та
докторантури.
1.5 Відповідальними за виконання вимог положення є керівники структурних
підрозділів ОНПУ (випускових кафедр, навчально-наукових інститутів,
факультетів), які провадять освітню діяльність за третім (освітньо-науковим)
рівнем.
1.6 Контроль за дотриманням процедури виконується шляхом проведення
планових внутрішніх аудитів та, у разі виявлення невідповідної роботи,
позачергових внутрішніх аудитів центром із забезпечення якості вищої освіти.
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2 НОРМАТИВНІ ТА ДОВІДКОВІ ПОСИЛАННЯ
2.1. Закон України «Про вищу освіту». http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/155618
2.2. Закон України «Про освіту». https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
2.3. Закон України «Про наукову
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19.

і

науково-технічну

діяльність».

2.4. Постанова КМУ «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої
освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти
(наукових установах)». https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/261-2016-п.
2.5. Постанова КМУ «Про проведення експерименту з присудження ступеня
доктора філософії». https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/167-2019-п.
2.6. Положення про організацію та проведення підсумкового, поточного та
модульного контролів рівня навчальних досягнень студентів з дисципліни /
Введено в дію наказом ректора від 04 червня 2018 р. № 36.
https://opu.ua/document/2490
2.7. Правила внутрішнього розпорядку Одеського національного політехнічного
університету. https://opu.ua/document/2385
2.8. Положення про організацію освітнього процесу в ОНПУ. Введено в дію
наказом ректора від 03 жовтня 2019 р. № 34. https://opu.ua/document/2492
2.9. Положення про відрахування, переривання навчання, поновлення і
переведення здобувачів вищої освіти в Одеському національному
політехнічному університеті. https://opu.ua/document/2498
2.10. Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 р. №
579 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 66, ст. 2183).
2.11 Методичні рекомендації для експертів Національного агентства щодо
застосування Критеріїв оцінювання якості освітньої програми (затверджені
рішенням Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти протокол
від
29
серпня
2019
р.
№
9).
https://naqa.gov.ua/wpcontent/uploads/2019/09/Методичні-рекомендації_для-експертів.pdf
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2.12 Рекомендації для експертів Національного агентства стосовно акредитації
освітніх програм третього рівня вищої освіти (додаток до «Методичних
рекомендацій для експертів Національного агентства щодо застосування
Критеріїв оцінювання якості освітньої програми»). https://naqa.gov.ua/wpcontent/uploads/2020/02/Рекомендації-стосовно-акредитації-PhD-програм.pdf
2.13 Положення про наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і
молодих вчених. https://opu.ua/document/3223
.
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3 ТЕРМІНИ, ВИЗНАЧЕННЯ, СКОРОЧЕННЯ
3.1 Терміни
У цьому документі використовуються таки терміни та визначення:
Академічна доброчесність
- сукупність етичних принципів та
визначених Законом України »Про освіту», цим Законом та іншими законами
України правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час
навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою
забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих)
досягнень.
Академічна мобільність - можливість учасників освітнього процесу навчатися,
викладати, стажуватися чи проводити наукову діяльність в іншому закладі вищої
освіти (науковій установі) на території України чи поза її межами.
Академічна свобода - самостійність і незалежність учасників освітнього
процесу під час провадження педагогічної, науково-педагогічної, наукової та/або
інноваційної діяльності, що здійснюється на принципах свободи слова і
творчості, поширення знань та інформації, проведення наукових досліджень і
використання їх результатів та реалізується з урахуванням обмежень,
встановлених законом.
Акредитація освітньої програми - оцінювання освітньої програми та/або
освітньої діяльності закладу вищої освіти за цією програмою на предмет
забезпечення та вдосконалення якості вищої освіти.
Аспірант - вчений, який проводить фундаментальні та (або) прикладні наукові
дослідження у рамках підготовки в аспірантурі у вищому навчальному
закладі/науковій установі для здобуття ступеня доктора філософії.
Вчений - фізична особа, яка проводить фундаментальні та (або) прикладні
наукові дослідження і отримує наукові та (або) науково-технічні (прикладні)
результати.
Галузь знань – основна предметна область освіти і науки, що включає групу
споріднених спеціальностей, за якими здійснюється професійна підготовка.
Грант - фінансові чи інші ресурси, надані на безоплатній і безповоротній основі
державою, юридичними, фізичними особами, у тому числі іноземними, та (або)
міжнародними організаціями для розвитку матеріально-технічної бази для
провадження наукової і науково-технічної діяльності, проведення конкретних
фундаментальних та (або) прикладних наукових досліджень, науково-технічних
(експериментальних) розробок, зокрема на оплату праці наукових (науковопедагогічних) працівників у рамках їх виконання, за напрямами і на умовах,
визначених надавачами гранту.
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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.
Дослідницька інфраструктура - сукупність засобів, ресурсів та пов’язаних з
ними послуг, які використовуються науковим співтовариством для проведення
досліджень на найвищому рівні, що охоплює найважливіші об’єкти наукового
устаткування та обладнання або набори приладів, ресурси, що базуються на
знаннях (колекції, архіви, депозитарії або банки даних наукової інформації),
інфраструктуру, засновану на технології комунікацій (грід, комп’ютери,
програмне забезпечення і мережевий зв’язок), та інші структури унікального
характеру.
Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система (ЄКТС) –
система трансферу і накопичення кредитів, що використовується в
Європейському просторі вищої освіти з метою надання, визнання, підтвердження
кваліфікацій та освітніх компонентів і сприяє академічній мобільності здобувачів
вищої освіти. Система ґрунтується на визначенні навчального навантаження
здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення визначених результатів
навчання, та обліковується у кредитах ЄКТС.
Європейський дослідницький простір - система програм та політичних
інструментів, що об’єднує інституційне середовище досліджень і розробок
держав - учасниць Європейського Союзу та асоційованих членів з метою
розвитку міжнародного науково-технічного співробітництва, вільного трансферу
знань, мобільності дослідників.
Здобувачі вищої освіти – особи, які навчаються у вищому навчальному закладі
на певному рівні вищої освіти з метою здобуття відповідного ступеня і
кваліфікації.
Кваліфікація - офіційний результат оцінювання і визнання, який отримано, коли
уповноважена установа встановила, що особа досягла компетентностей
(результатів навчання) відповідно до стандартів вищої освіти, що засвідчується
відповідним документом про вищу освіту.
Компетентність - здатність особи успішно соціалізуватися, навчатися,
провадити професійну діяльність, яка виникає на основі динамічної комбінації
знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих
якостей.
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Кредит ЄКТС – одиниця вимірювання обсягу навчального навантаження
здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення визначених (очікуваних)
результатів навчання. Обсяг одного кредиту ЄКТС становить 30 годин.
Навантаження одного навчального року за денною формою навчання становить,
як правило, 60 кредитів ЄКТС.
Ліцензування - процедура визнання спроможності юридичної особи провадити
освітню діяльність відповідно до ліцензійних умов провадження освітньої
діяльності.
Наукова діяльність - інтелектуальна творча діяльність, спрямована на
одержання нових знань та (або) пошук шляхів їх застосування, основними
видами якої є фундаментальні та прикладні наукові дослідження.
Наукова (науково-технічна) робота - наукові дослідження та науково-технічні
(експериментальні) розробки, проведені з метою одержання наукового, науковотехнічного (прикладного) результату. Основними видами наукової (науковотехнічної) роботи є науково-дослідні, дослідно-конструкторські, проектноконструкторські, дослідно-технологічні, технологічні, пошукові та проектнопошукові роботи, виготовлення дослідних зразків або партій науково-технічної
продукції, а також інші роботи, пов’язані з доведенням нових наукових і науковотехнічних знань до стадії практичного використання.
Науковий (науково-технічний) проект - комплекс заходів, пов’язаних із
забезпеченням виконання та безпосереднім проведенням наукових досліджень та
(або) науково-технічних розробок з метою досягнення конкретного наукового або
науково-технічного (прикладного) результату.
Науково-технічна діяльність - наукова діяльність, спрямована на одержання і
використання нових знань для розв’язання технологічних, інженерних,
економічних, соціальних та гуманітарних проблем, основними видами якої є
прикладні наукові дослідження та науково-технічні (експериментальні)
розробки.
Освітня діяльність у сфері вищої освіти – діяльність вищих навчальних
закладів і наукових установ, що провадиться з метою підготовки здобувачів
вищої освіти на певних рівнях вищої освіти за певними спеціальностями.
Освітня діяльність – діяльність вищих навчальних закладів, що провадиться з
метою забезпечення здобуття вищої, післядипломної освіти і задоволення інших
освітніх потреб здобувачів вищої освіти та інших осіб.
Освітня (освітньо-наукова) програма – система освітніх компонентів на
відповідному рівні вищої освіти в межах спеціальності, що визначає вимоги до
рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, перелік
навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення, кількість кредитів
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ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми, а також очікувані результати
навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач відповідного
ступеня вищої освіти.
Результати навчання - знання, уміння, навички, способи мислення, погляди,
цінності, інші особисті якості, які можна ідентифікувати, спланувати, оцінити і
виміряти та які особа здатна продемонструвати після завершення освітньої
програми (програмні результати навчання) або окремих освітніх компонентів.
Спеціальність - гармонізована з Міжнародною стандартною класифікацією
освіти предметна область освіти і науки, яка об’єднує споріднені освітні
програми, що передбачають спільні вимоги до компетентностей і результатів
навчання випускників.
Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти відповідає дев’ятому
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, а також проведення власного
наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та
практичне значення.
Інші терміни вживаються у значенні, визначеному Законами України «Про
освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність».
3.2 Позначення і скорочення
ВАД – відділ аспірантури та докторантури;
ЄКТС – Європейська кредитно-трансферна система;
ОНПУ – Одеський національний політехнічний університет;
ОП – Освітня (освітньо-наукова ОНП) програма;
СВО – Стандарт вищої освіти.
ЦЗЯВО – Центр забезпечення якості вищої освіти.
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4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
4.1 ОНПУ проваджує освітню діяльність на третьому (освітньо-науковому) рівні
вищої
освіти
відповідно
до
ліцензії
вищої
освіти
https://registry.edbo.gov.ua/university/203/specialities/?q=7 наданої Міністерством
освіти та науки України.
4.2 Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється:
- в аспірантурі ОНПУ за очною (денною) або заочною формами навчання;
- поза аспірантурою (для осіб, які професійно провадять наукову, науковотехнічну або науково-педагогічну діяльність за основним місцем роботи в
ОНПУ.
4.3 В ОНПУ координацію діяльності структурних підрозділів (навчальнонаукових інститутів, факультетів, випускових кафедр), які здійснюють підготовку
здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснює відділ аспірантури
та докторантури, який підпорядковано проректору з наукової та науковопедагогічної роботи.
4.4 Підготовка здобувачів вищої освіти за третім (освітньо-науковим) рівнем в
аспірантурі здійснюється:
- за рахунок видатків державного бюджету (державне замовлення);
- за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту, зокрема
за кошти грантів, які отримав ОНПУ на проведення наукових досліджень, за
якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора
філософії).
4.5 Для врегулювання відносин між аспірантом (ад’юнктом) або докторантом та
закладом вищої освіти (науковою установою) укладається договір.
4.6 Вступ до аспірантури здійснюється на конкурсній основі відповідно до
Постанови КМУ «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої
освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти
(наукових установах)», Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти,
затверджених МОН, та правил прийому до аспірантури та докторантури в
ОНПУ.
4.7 Правила прийому діють протягом відповідного календарного року і
визначають (https://opu.ua/admissions):
- порядок, перелік і строки подання документів для вступу до аспірантури;
- зміст, форму і строки вступних випробувань для конкурсного відбору
вступників до аспірантури за кожною спеціальністю або відповідною галуззю
знань.
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4.8 Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі незалежно від
форми навчання становить чотири роки.
4.9 Підготовка в аспірантурі передбачає виконання здобувачем відповідної
освітньо-наукової програми ОНПУ за певною спеціальністю та проведення
власного наукового дослідження. Невід’ємною складовою освітньо-наукової
програми аспірантури є підготовка та публікація наукових статей.
4.10 Затверджені освітньо-наукова програма та навчальний план є основою для
формування аспірантом, за погодженням з науковим керівником,
індивідуального навчального плану та індивідуального наукового плану.
Індивідуальний навчальний план та індивідуальний науковий план роботи
аспіранта затверджується Вченою радою ОНПУ, протягом двох місяців з дня
зарахування здобувача до університету. Індивідуальний план наукової роботи є
обов’язковим до виконання здобувачем і використовується для оцінювання
успішності запланованої наукової роботи.
4.11 Невиконання індивідуального плану наукової роботи або порушення
строків виконання індивідуального плану наукової роботи без поважних причин,
передбачених законодавством, може бути підставою для ухвалення Вченою
радою ОНПУ рішення про відрахування аспіранта.
4.12 Особа, яка раніше навчалася в аспірантурі за державним (регіональним)
замовленням і не захистилася або була відрахована з неї достроково, має право
на повторний вступ до аспірантури за державним (регіональним) замовленням
лише за умови відшкодування коштів, витрачених на її підготовку, у
визначеному Кабінетом Міністрів України порядку.
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5 ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ АСПІРАНТІВ
5.1
Аспіранти
користуються
правами
здобувачів
визначеними Законом України “Про вищу освіту”.

вищої

освіти,

З метою належного проведення наукових досліджень аспіранти мають право на:
- вільний доступ до всіх видів відкритої наукової інформації, наявної у закладах
вищої освіти (наукових установах), бібліотеках і державних архівах України;
- отримання методичного і змістовного наукового консультування щодо
власного дослідження від наукового керівника для аспірантів – на чіткий
розподіл обов’язків між науковими керівниками у разі призначення Вченою
радою ОНПУ двох керівників;
- безпечні та нешкідливі умови для проведення наукових досліджень,
забезпечення належно обладнаним місцем для наукової роботи;
- академічну мобільність, що реалізується відповідно до Постанови КМУ
«Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність;
- академічну та соціальну відпустку (зокрема за станом здоров'я, у зв'язку з
вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного
віку або інших поважних причин) відповідно до законодавства;
- трудову діяльність у позанавчальний час відповідно до законодавства.
5.2 Аспіранти зобов’язані виконувати всі обов’язки здобувачів вищої освіти,
визначені Законом України “Про вищу освіту”. З метою забезпечення належного
проведення наукових досліджень аспіранти також зобов’язані:
- дотримуватися принципів академічної доброчесності, морально-етичних норм
і стандартів поведінки дослідників у відповідній галузі (професії), встановлених
в
ОНПУ
у
положенні
про
академічну
доброчесність
http://czos.opu.ua/czos_info/docs/ppad;
- виконувати індивідуальний план наукової роботи та систематично звітувати
про хід його виконання на засіданні випускової кафедри, навчально-наукового
інституту, факультету, які уповноважені для цього Вченою радою ОНПУ;
- подати до спеціалізованої вченої ради свої наукові досягнення у вигляді
дисертації у спеціалізованій вченій раді (разовій).
5.3 Покладення закладом вищої освіти на аспіранта обов’язків, не пов’язаних з
виконанням відповідної освітньо-наукової програми та підготовкою дисертації
забороняється.
5.4 Аспіранти мають право брати участь у конкурсах на отримання грантової
підтримки наукових досліджень та стипендій, заснованих на честь видатних
діячів науки, освіти, культури, громадських діячів, а також заснованих
Президентом України, Кабінетом Міністрів України, державними чи
недержавними органами, підприємствами, установами чи організаціями.
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6 ПОРЯДОК ТА УМОВИ ВСТУПУ ДО АСПІРАНТУРИ
6.1 Основною формою підготовки здобувачів ступеня доктора філософії на
третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти є аспірантура.
6.2 До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу
освіту ступеня магістра (спеціаліста). До вступних випробувань допускаються
особи, які вчасно подали всі необхідні для вступу документи згідно з правилами
прийому ОНПУ. Приймальна комісія може відмовити особі в допуску до
проходження вступних випробувань до аспірантури (ад’юнктури) виключно у
зв’язку з неподанням в установлений строк документів, визначених правилами
прийому.
6.3 Перелік документів, необхідних для вступу до аспірантури, повинен
включати:
- заяву вступника;
- копію диплома магістра (спеціаліста) із зазначенням здобутої спеціальності
(кваліфікації);
- у разі потреби документ про визнання особи органами медико-соціальної
експертизи особою з інвалідністю.
Повний перелік документів, обов’язкових для допуску до вступних випробувань
визначається правилами прийому ОНПУ.
Особа, яка подає для вступу до аспірантури (ад’юнктури) диплом, що виданий
іноземним закладом вищої освіти, допускається до вступних випробувань
нарівні з іншими особами. Зарахування такого вступника здійснюється в разі
успішного складення ним вступних випробувань та прийняття Вченою радою
ОНПУ рішення про визнання його диплома.
6.4 Вступні випробування до аспірантури складаються з:
- вступного іспиту із спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти
магістра з відповідної спеціальності);
- вступного іспиту з іноземної мови (англійської, німецької або французької) в
обсязі, який відповідає рівню В2 Загальноєвропейських 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), визначених умовами прийому.
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Вступні випробування для осіб з особливими освітніми потребами проводяться
з урахуванням особливих освітніх потреб, зазначених у заяві вступника, та
рекомендацій медико-соціальної експертизи.
Результати вступних випробувань до аспірантури дійсні для вступу до ОНПУ
протягом одного календарного року.
6.5 Вступні випробування до аспірантури проводяться предметними комісіями,
до складу яких входить, як правило, три особи (які входять до складу групи
забезпечення спеціальності (за третім (освітньо-науковим) рівнем), які
призначаються ректором ОНПУ. До складу предметних комісій включаються
доктори філософії та доктори наук, які проводять наукові дослідження за
відповідною спеціальністю та відповідають за виконання відповідної освітньонаукової програми.
До складу предметної комісії з іноземної мови можуть включатися також особи,
які не мають наукового ступеня і вченого звання, але вільно володіють
відповідною іноземною мовою і за рішенням вченої ради можуть кваліфіковано
оцінити рівень знання відповідної мови вступником.
6.6 За результатами проведення вступних випробувань до аспірантури
приймальна комісія приймає рішення щодо кожного вступника за процедурою,
визначеною правилами прийому ОНПУ. Рішення приймальної комісії про
зарахування до аспірантури затверджується наказом ректора ОНПУ, який
оприлюднюється в установленому порядку.
6.7 Аспіранту одночасно з його зарахуванням відповідним наказом ректора
ОНПУ призначається науковий керівник з числа наукових або науковопедагогічних працівників з науковим ступенем. Науковий керівник аспіранта
здійснює наукове керівництво роботою над дисертацією, надає консультації
щодо змісту і методології наукових досліджень аспіранта, контролює виконання
індивідуального плану наукової роботи та індивідуального навчального плану
аспіранта і відповідає перед Вченою радою ОНПУ, навчально-наукового
інституту, факультету за належне та своєчасне виконання обов’язків наукового
керівника.
Науковий керівник, який є доктором наук, може здійснювати одночасне наукове
керівництво (консультування), як правило, не більше п’яти здобувачів наукових
ступенів, включаючи тих, що здобувають науковий ступінь доктора наук.
Науковий керівник, який має ступінь доктора філософії, може здійснювати
одночасне наукове керівництво роботою над дисертаціями, як правило, не
більше трьох здобувачів наукового ступеня доктора філософії. Рішенням Вченої
ради аспіранту може бути призначено два наукових керівники з відповідним
розподілом годин навчального навантаження та обов’язків між ними.
15

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУЯ – ДП – 02-8.7-2020

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Положення

7 ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ
СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ В АСПІРАНТУРІ

ОСВІТИ

7.1 Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі
здійснюється за освітньо-науковою програмою та навчальним планом, що
затверджуються Вченою радою ОНПУ для кожної спеціальності.
7.2 Протягом строку навчання в аспірантурі аспірант зобов’язаний виконати всі
вимоги освітньо-наукової програми, зокрема здобути теоретичні знання, уміння,
навички та інші компетентності, достатні для продукування нових ідей,
розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницькоінноваційної діяльності, оволодіти методологією наукової та педагогічної
діяльності, а також провести власне наукове дослідження, результати якого
мають наукову новизну, теоретичне та/або практичне значення, та захистити
дисертацію.
7.3 Освітньо-наукова програма та навчальний план з спеціальності для
підготовки докторів філософії складаються з освітньої та наукової складових.
Навчальний план аспірантури повинен містити інформацію про перелік та обсяг
навчальних дисциплін (45 кредитів Європейської кредитної трансфернонакопичувальної 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 план аспірантури є основою для
формування аспірантом індивідуального навчального плану та індивідуального
плану наукової роботи, які погоджуються з науковим керівником та
затверджуються Вченою радою ОНПУ протягом двох місяців з дня зарахування
особи до аспірантури. Тема дисертаційної роботи аспіранта після обговорення на
засіданні випускової кафедри та вченій раді навчально-наукового інституту,
факультету затверджується Вченою радою ОНПУ не пізніше двох місяців після
зарахування його до аспірантури. Зміна теми дисертаційної роботи аспіранта
можлива за умови подання обґрунтування науковим керівником з відповідним
розглядом та рішенням Вченої ради ОНПУ. Зміна спеціальності, за якою
аспірант виконує дисертаційну роботу можлива за умови подання обґрунтування
наукового керівника та Рішення вченої ради ОНПУ. Зміна спеціальності
аспіранта затверджується наказом ректора.
Індивідуальний навчальний план аспіранта повинен містити перелік дисциплін
за вибором аспіранта в обсязі, що становить не менш як 25 відсотків загальної
кількості кредитів ЄКТС. При цьому аспіранти мають право вибирати навчальні
дисципліни, що пропонуються для інших рівнів вищої освіти і які пов’язані з
тематикою дисертаційного дослідження, за погодженням із своїм науковим
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керівником та керівником відповідного навчально-наукового інституту,
факультету чи випускової кафедри.
Засвоєння аспірантами навчальних дисциплін може відбуватися на базі ОНПУ,
до якого зарахований аспірант, а також в рамках реалізації права на академічну
мобільність – на базі інших закладів вищої освіти, наукових установ.
Аспірант має право змінювати свій індивідуальний навчальний план за
погодженням із своїм науковим керівником у порядку, який затверджується
Вченою радою.
Усі аспіранти незалежно від форми навчання зобов’язані відвідувати аудиторні
заняття і проходити всі форми поточного та підсумкового контролю, передбачені
індивідуальним навчальним планом аспіранта та освітньо-науковою програмою
спеціальності, на якій він навчається в ОНПУ.
7.4 Освітньо-наукова програма аспірантури ОНПУ має включати не менше
чотирьох складових, що передбачають набуття аспірантом таких
компетентностей відповідно до Національної рамки кваліфікацій:
- здобуття глибинних знань із спеціальності (групи спеціальностей), за якою
(якими) аспірант проводить дослідження, зокрема засвоєння основних
концепцій, розуміння теоретичних і практичних проблем, історії розвитку та
сучасного стану наукових знань за обраною спеціальністю, оволодіння
термінологією з досліджуваного наукового напряму в обсязі кредитів ЄКТС
відповідно до стандарту вищої освіти. У випадку відсутності затвердженого
стандарту вищої освіти – орієнтований обсяг такої освітньої складової становить
не менш як 12 кредитів ЄКТС;
- оволодіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями,
спрямованими на формування системного наукового світогляду, професійної
етики та загального культурного кругозору в обсязі кредитів ЄКТС відповідно
до стандарту вищої освіти. У випадку відсутності затвердженого стандарту
вищої освіти – орієнтований обсяг такої освітньої складової становить 4 – 6
кредитів ЄКТС;
- набуття універсальних навичок 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 складення пропозицій щодо фінансування наукових досліджень,
реєстрації прав інтелектуальної власності в обсязі кредитів ЄКТС відповідно до
стандарту вищої освіти. У випадку відсутності затвердженого стандарту вищої
освіти – орієнтований обсяг такої освітньої складової становить не менш як 6
кредитів ЄКТС;
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- здобуття мовних компетентностей, достатніх для представлення та
обговорення результатів своєї наукової роботи іноземною мовою (англійською
або іншою відповідно до специфіки спеціальності) в усній та письмовій формі, а
також для повного розуміння іншомовних наукових текстів з відповідної
спеціальності в обсязі кредитів ЄКТС відповідно до стандарту вищої освіти. У
випадку відсутності затвердженого стандарту вищої освіти – орієнтований обсяг
такої освітньої складової становить 6 – 8 кредитів ЄКТС.
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 (ад’юнктури), як таких, що виконані у повному обсязі;
- на використання обсягу навчального навантаження, передбаченого для набуття
мовних компетентностей, для здобуття інших компетентностей (за погодженням
з науковим керівником).
7.5 Вчена рада ОНПУ має право прийняти рішення про визнання набутих
аспірантом в інших закладах вищої освіти (наукових установах)
компетентностей з однієї чи декількох навчальних дисциплін (зарахувати
кредити ЄКТС), обов’язкове здобуття яких передбачено освітньо-науковою
програмою аспірантури.
7.6 Наукова складова освітньо-наукової програми 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 освітньо-наукової програми оформляється у вигляді
індивідуального плану наукової роботи аспіранта і є невід’ємною частиною
навчального плану аспірантури.
7.7 Обов’язкові документи освітньо-наукової програми третього рівня вищої
освіти:
- навчальний план
вищенаведених вимог;

освітньої

програми,
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- індивідуальний навчальний план (додатки А, Б)для кожного аспіранта, в якому
визначено, зокрема, перелік обраних аспірантом дисциплін вільного вибору, а
також здобуті в інших ЗВО та наукових установах компетентності у формі
зарахованих кредитів ЄКТС за успішно прослухані дисципліни;
- індивідуальний план наукової роботи (додаток В), в якому визначено тему
дисертаційної роботи, форму і частоту проміжної атестації, також обсяг і графік
наукової роботи, націленої на забезпечення виконання вимог до наукової
кваліфікації здобувача (публікації, конференції тощо).
7.8 Атестація здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється
постійно діючою або разовою спеціалізованою вченою радою на підставі
публічного захисту наукових досягнень у формі дисертації (Положення про
порядок організації захисту дисертаційних робіт з присудження ступеня доктор
філософії спеціалізованими вченими радами).
Стан готовності дисертації аспіранта до захисту визначається науковим
керівником (або консенсусним рішенням двох керівників). Обов’язковою
умовою допуску до захисту є успішне виконання аспірантом його
індивідуального навчального плану та індивідуального плану наукової роботи.
За умови відсутності постійно діючої спеціалізованої вченої рад з відповідної
спеціальності (згідно з переліком 2015 року), ОНПУ може утворити разову
спеціалізовану вчену раду з відповідної спеціальності, за якою здобувач виконав
освітньо-наукову програму та подати клопотання про утворення такої ради до
Міністерства освіти та науки України. Якщо в ОНПУ немає можливості створити
разову спеціалізовану вчену раду з відповідної спеціальності, за якою здобувач
виконав освітньо-наукову програму, здобувач має право подати в інший заклад
вищої освіти (наукову установу) заяву про прийняття дисертації до захисту де
може бути утворено спеціалізовану вчену раду з відповідної спеціальності.
7.9 Кількість аспірантів, підготовка яких здійснюється поза державним
(регіональним) замовленням, та вартість такої підготовки визначаються Вченою
радою ОНПУ з урахуванням ліцензійного обсягу, зазначеного в ліцензії, за якою
проваджується освітня діяльність на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої
освіти, та можливостей забезпечення кваліфікованого наукового керівництва та
задоволення освітніх потреб аспірантів за відповідною спеціальністю.
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8 РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА ВІЛЬНОГО ВИБОРУ ДИСЦИПЛІН І
ФОРМУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ТРАЄКТОРІЇ НАВЧАННЯ
8.1 Відповідно до вимог ст. 62 п. 15 [2.2] особи, які навчаються у закладах вищої
освіти мають право на вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених
відповідною освітньою програмою та 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.
8.2 В ОНПУ освітньо-наукова програма та навчальний план підготовки докторів
філософії становить 45 кредитів ЄКТС. Відповідно до цього – обсяг, що
становить не менш як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС,
передбачених для даного рівня вищої освіти становить не менш ніж 12 кредитів
ЄКТС.
8.3 Можливість вибору дисциплін з інших рівнів та ОП (зокрема і тих,
спеціальності яких напряму не пов’язані із спеціальністю здобувача вищої
освіти) є важливою для аспірантів з метою реалізації міждисциплінарності в
рамках наукових досліджень.
8.4 Згідно з навчальним планом спеціальності, який містить інформацію про
перелік та обсяг навчальних дисциплін, аспірант обирає з вибіркової частини
дисципліни професійної підготовки або навчальні дисципліни, що пропонуються
для інших рівнів вищої освіти і які пов’язані з тематикою дисертаційного
дослідження за погодженням із своїм науковим керівником. Аспірант першого
року навчання має здійснити вибір не пізніше ніж 5 листопада.
Індивідуальний навчальний план може містити також «трансферні кредити»
ЄКТС, здобуті в іншому закладі вищої освіти або науковій установі в рамках
форми реалізації вибірковості «вікно мобільності», які мають бути зараховані
Вченою радою ОНПУ.
8.5 Навчальні дисципліни за результатом вибору оформлюються в
індивідуальний навчальний план, який погоджується з науковим керівником,
гарантом освітньо-наукової програми, за якою навчається аспірант, та
завідувачем відділу аспірантури та докторантури. Сформований та погоджений
індивідуальний навчальний план аспіранта затверджується Вченою радою
ОНПУ (додаток А, Б).
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9 ЗДОБУТТЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ
ПОЗА АСПІРАНТУРОЮ
9.1 Особи, які професійно провадять наукову, науково-технічну або науковопедагогічну діяльність за основним місцем роботи, мають право здобувати вищу
освіту ступеня доктора філософії поза аспірантурою в ОНПУ без переривання
трудової діяльності або під час перебування у творчій відпустці. Такі особи
прикріплюються строком до п’яти років до закладу вищої освіти (наукової
установи), що має ліцензію на провадження освітньої діяльності на третьому
(освітньо-науковому) рівні вищої освіти за відповідною спеціальністю.
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.
9.2 Навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти осіб, які
прикріплені для реалізації свого права на здобуття вищої освіти ступеня доктора
філософії поза аспірантурою, а також їх наукове керівництво здійснюється за
кошти закладу.
Особи, прикріплені до ОНПУ з метою здобуття вищої освіти ступеня доктора
філософії поза аспірантурою, мають всі права і обов’язки, визначені у пп. 5.1 –
5.4 цього Положення.
9.3 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 закладі вищої освіти (науковій установі), до якого особа
зарахована на посаду науково-педагогічного чи наукового працівника (за умови
прийняття відповідного рішення таким закладом вищої освіти (науковою
установою);
- вступити до аспірантури (ад’юнктури) закладу вищої освіти (наукової
установи) 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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ДОДАТОК А – Форма індивідуального навчального плану аспіранта
(титульний лист)
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Вченою радою Одеського національного
політехнічного університету
протокол від __ _______ 20__ р. № __
Голова Вченої ради
__________________ Г.О. Оборський

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН АСПІРАНТА № ______
(освітня складова)
Галузь знань

№

НАЗВА

Спеціальність

№

НАЗВА

Освітньо-наукова програма

НАЗВА

Рік вступу

РІК

ПОГОДЖЕНО:
Гарант освітньо-наукової програми

підпис

(прізвище, ім'я та по батькові)

підпис

(прізвище, ім'я та по батькові)

Завідувач відділу
аспірантури і докторантури

Одеса - 2020
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ДОДАТОК Б – Форма індивідуального навчального плану аспіранта
(план навчального процесу)
I. План навчального процесу доктора філософії на І курс 20__ / 20__ н.р.
№
з/п

Обсяг
годин,
кредитів
ЄКТС

ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

Обсяг аудиторних
годин
лекції

прак., мод.
лаб. контр.

Сам. роб. Сем. контр.

Викладач

I семестр
Обов'язкова частина
ДИСЦИПЛІНИ ЗАГАЛЬНО-НАУКОВОЇ ПІДГОТОВКИ
1
2
3
4
ДИСЦИПЛІНИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
5
6
7
II семестр
Вибіркова частина
ДИСЦИПЛІНИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
8
9
10

I. План навчального процесу доктора філософії на II курс 20__ / 20__ н.р.
№
з/п

Обсяг
годин,
кредитів
ЄКТС

Навчальні дисципліни

Обсяг аудиторних
годин
лекції

прак., мод.
лаб. контр.

Сам. роб. Сем. контр.

Викладач

III семестр
Обов'язкова частина
ДИСЦИПЛІНИ ЗАГАЛЬНО-НАУКОВОЇ ПІДГОТОВКИ
1
ІІІ або IV семестр
Обов'язкова частина
ПРАКТИЧНО-ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА
2
*

Педагогічна практика за професійним
спрямуванням

з метою набуття універсальних навичок, зокрема організації та проведення навчальних занять аспірантом за погодженням з науковим
керівником обирається дисципліна за напрямком досліджень з спеціальності та зазначається вид аудиторної діяльності - лекції або
практичні або лабораторні у мінімальній кількості ___ годин

Науковий керівник __________________________________
(підпис)
(прізвище, ім'я та по батькові)
Аспірант __________________________________________
(підпис)
(прізвище, ім'я та по батькові)
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ДОДАТОК В – Форма індивідуального наукового плану аспіранта
ЗАТВЕРДЖЕНО
Вченою радою Одеського національного
політехнічного університету
протокол від __ _______ 20__ р. № __
Голова Вченої ради
__________________ Г.О. Оборський

Індивідуальний план наукової роботи аспіранта
_______________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Галузь знань

№

НАЗВА

Спеціальність

№

НАЗВА

Освітньо-наукова програма
Рік вступу
№
п/п

НАЗВА
РІК

Короткий зміст роботи

Результат

Терміни

1. Перший рік навчання 20__ / 20__ н.р.
Місяць РІК
Місяць РІК
Місяць РІК
Місяць РІК

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2. Другий рік навчання 20__ / 20__ н.р.

Місяць РІК
Місяць РІК
Місяць РІК
Місяць РІК

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3. Третій рік навчання 20__ / 20__ н.р.

Місяць РІК
Місяць РІК
Місяць РІК
Місяць РІК

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4. Четвертий рік навчання 20__ / 20__ н.р.

Місяць РІК
Місяць РІК
Місяць РІК
Місяць РІК

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
Аспірант

___________ _____________________________________________
(підпис)

(прізвище, ім’я, по батькові)

Науковий керівник__________ _____________________________________________
(підпис)

Гарант ОНП

(прізвище, ім’я, по батькові)

__________ _____________________________________________
(підпис)

(прізвище, ім’я, по батькові)
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ЛИСТ РЕЄСТРАЦІЇ ЗМІН
№ сторінки (пункт)
№
зміни

зміненого

заміненого

нового

анульованого
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Дата
введення
зміни
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ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ
Проректор з науково-педагогічної
та виховної роботи

С.А. Нестеренко

Проректор з наукової та
науково-педагогічної роботи

Д.В. Дмитришин

Проректор з науково-педагогічної
роботи та міжнародних зв’язків

В.С. Шобік

Голова НТ САДіМВ

В.В Хамрай

Начальник ВАД

Г.В. Кострова
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ЛИСТ РОЗСИЛКИ
Розсилка Положення СУЯ – ДП – 02-8.7-2020 здійснюється у електронному
вигляді:
- деканам факультетів (директорам інститутів);
- відповідальним з якості факультетів (інститутів);
- відповідальним з якості структурних підрозділів (випускових кафедр).
Контроль за розсилкою Положення СУЯ – ДП – 02-8.7-2020 здійснює фахівець з
якості ЦЗЯВО ОНПУ.
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