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КЛЮЧОВІ ЕЛЕМЕНТИ ВИКОНАННЯ 

ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ 

ПІДГОТОВКИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ



НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ПІДГОТОВКИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ В АСПІРАНТУРІ 

КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

 Закону України «Про освіту»,

 Закону України «Про вищу освіту»,

 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»,

 Постанови Кабінету Міністрів України № 261 від 23 березня 2016 р.

«Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня

доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових

установах)»

 Положення про організацію освітнього процесу у Київському

національному університеті імені Тараса Шевченка, яке затверджено

Вченою радою 07.05.2018 року, протокол №10.

 Статут Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 Етичний кодекс Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка

 Порядок вирішення конфліктних ситуацій в Київському національному 

університету імені Тараса Шевченка



Сайт
Відділу підготовки та 

атестації науково-

педагогічних кадрів

http://asp.univ.kiev.ua/

Контактна електронна адреса:

aspirant_office@ukr.net

 ПРАВИЛА прийому до аспірантури, ад’юнктури, 

докторантури

 ОСВІТНЬО-НАУКОВІ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ

докторів філософії

 ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ щодо виконання 

освітньої та наукової підготовки докторів філософії

 ДОГОВОРИ підготовки докторів філософії

 ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН виконання ОНП доктора 

філософії 

 ЗВІТ АСПІРАНТА (АД’ЮНКТА) про виконання 

освітньо-наукової програми підготовки доктора 

філософії

 АНОТАЦІЇ обов'язкових дисциплін та дисциплін 

вільного вибору аспіранта (ДВА)

 ВИМОГИ  ДО ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ на здобуття 

ступеня доктора філософії

 НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА підготовки кадрів 

вищої кваліфікації



ЕФЕКТИВНІ КОМУНІКАТИВНІ ЗВ'ЯЗКИ АСПІРАНТА У ПЕРІОД НАВЧАННЯ 

АСПІРАНТ

Науковий керівник

Проректор з наукової 
роботи

Відділ підготовки та 
атестації науково-

педагогічних кадрів

Відповідальний по роботі 
з аспірантами на факультеті/

в інституті

Викладачі освітної
складової підготовки 

доктора філософії

Адміністрація 
факультету/інституту

Гарант ОНП

підготовки доктора 
філософії



 Має право вільного доступу до всіх видів відкритої наукової інформації, наявної в

Університеті.

 Має право на отримання методичного і змістовного наукового керівництва щодо

власного дослідження від наукового керівника.

 Має право на безпечні та нешкідливі умови для проведення наукових досліджень,

забезпечення належно обладнаним місцем для наукової роботи.

 Має право на академічну мобільність, що реалізується відповідно до Положення

про порядок реалізації права на академічну мобільність, затвердженого

постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 р. № 579.

 Може скористатися правом на 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, відповідно до законодавства.

 Має право отримувати стипендії відповідно до чинного законодавства.

ПРАВА АСПІРАНТА

Аспіранти (ад’юнкти) користуються правами здобувачів вищої освіти, 

визначеними Законом України «Про вищу освіту»



 Дотримуватися всіх положень Закону України «Про вищу освіту» від

01.07.2014 р. та умов «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня

доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових

установах), затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 261 від

23.03.2016 р. (зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України

№ 283 від 03.04.2019 р.).

 Дотримуватися принципів академічної доброчесності та морально-етичних

норм і стандартів поведінки дослідників у відповідній галузі, встановлених

Університетом.

 Відвідувати аудиторні заняття і проходити всі форми поточного та підсумкового

контролю, передбачені навчальним планом.

 Виконувати індивідуальний план наукової роботи та індивідуальний

навчальний план, систематично звітувати про хід їх виконання на засіданні

кафедри. Результати звіту та атестації вчасно подавати до відділу підготовки

та атестації науково-педагогічних кадрів.

 Подати в установлений строк свої наукові досягнення у вигляді дисертації до

спеціалізованої вченої ради.

 Своєчасно вносити перелік опублікованих наукових праць до бази публікацій

Університету.

ОБОВ'ЯЗКИ АСПІРАНТА



ІІІ
рік

• Наукове дослідження

• Апробація результатів 

дослідження (публікація статей 

та участь у конференціях)

• Стажування у провідних 

закордонних та вітчизняних 

університетах (наукових 

установах)

• Атестація за ІІІ рік навчання

• Завершення наукового

дослідження

• Підсумкова атестація:

 комплексний іспит зі 

спеціальності (відповідно до 

навчального плану);

 отримання висновку про наукову 

новизну, теоретичне та практичне 

значення результатів дисертації 

на фаховому семінарі

ІV
рік

ВИКОНАННЯ ОНП ПІДГОТОВКИ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

НА ІІІ-ІV РОКАХ НАВЧАННЯ В АСПІРАНТУРІ ТА АД'ЮНКТУРІ



Етапи виконання освітньо-наукової програми 

підготовки доктора філософії відображаються в 

ІНДИВІДУАЛЬНОМУ ПЛАНІ АСПІРАНТА (АД'ЮНКТА)

Зразок індивідуального плану розміщено на сайті 

відділу підготовки та атестації науково-педагогічних кадрів Університету

http://asp.univ.kiev.ua/

Кожен аспірант узгоджує зміст індивідуального плану 

з науковим керівником відповідно 

до навчального плану освітньо-наукової програми та 

нормативних документів підготовки докторів філософії!

СКЛАДОВІ 

ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПЛАНУ ВИКОНАННЯ ОНП

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ 

ПЛАН НАУКОВОЇ РОБОТИ



ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН

виконання освітньо-наукової

програми 



ІНДИВІДУАЛЬНИЙ 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН



*Не менше ніж три наукові 

публікації (див. п. 11 

Постанови Кабінету 

міністрів України № 167 

від 06.03.2019 р. 

«Проведення 

експерименту з 

присудження ступеня 

доктора філософії»)

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ 

ПЛАН НАУКОВОЇ РОБОТИ



РЕЗУЛЬТАТИ АТЕСТАЦІЇ 

ЗА КОЖЕН РІК НАВЧАННЯ 

ФІКСУЮТЬСЯ АСПІРАНТОМ 

В ІНДИВІДУАЛЬНОМУ ПЛАНІ

Оцінка виконання

індивідуального плану аспіранта 

зазначається науковим керівником 

на засідання кафедри та 

підтверджується висновком вченої 

ради факультету/інституту



ЗАГАЛЬНА 

ОЦІНКА ВИКОНАННЯ 

ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ

ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ 

ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ 

ЗАПОВНЮЄТЬСЯ НА ІV РОЦІ 

НАВЧАННЯ ПІСЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ 

ПІДСУМКОВОЇ АТЕСТАЦІЇ



СФЕРА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВИКОНАННЯ 

ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ

АСПІРАНТ НАУКОВИЙ КЕРІВНИК

 Аспірант (ад’юнкт) виконує навчальний план

та проводить наукові дослідження згідно з

індивідуальним планом, в якому визначаються

зміст, строки виконання та обсяг наукових

робіт, а також запланований строк захисту

дисертації протягом навчання в аспірантурі

(ад’юнктурі).

 Індивідуальний план є обов’язковим до

виконання здобувачем і використовується для

оцінювання успішності запланованої роботи.

 Невиконання індивідуального плану або

порушення термінів виконання без поважних

причин, передбачених законодавством, може

бути підставою про відрахування аспіранта

(ад’юнкта).

Погоджує індивідуальний план аспіранта 

(ад’юнкта).

 Здійснює наукове керівництво над

дисертаційною роботою.

 Надає консультації щодо змісту та

методології наукових досліджень аспіранта

(ад’юнкта).

 Контролює виконання індивідуального

плану аспіранта (ад’юнкта).

 Відповідає перед вченою радою закладу

вищої освіти (наукової установи) за належне

та своєчасне виконання обов’язків наукового

керівника.



Опитування проводиться серед аспірантів (ад’юнктів) –

здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 

(доктора філософії) та випускників аспірантури/ад’юнктури 

з метою моніторингу та покращення якості 

освітньо-наукових програм PhD підготовки.

У КВІТНІ 2021 РОКУ 

РОЗПОЧАТО ОПИТУВАННЯ 

АСПІРАНТІВ (АД’ЮНКТІВ) 

ЩОДО ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ В 

АСПІРАНТУРІ УНІВЕРСИТЕТУ

Факультет соціології Відділ підготовки та атестації науково-педагогічних кадрів

Київський національний університет імені Тараса Шевченка



 актуальність змісту ОНП, відповідність змісту ОНП очікуванням здобувачів

освіти;

 відповідність запланованих в ОНП та отримуваних в процесі навчання

результатів навчання та компетентностей вимогам та запитам сучасного ринку

праці;

 оцінка форм та методів викладання, прозорості та зрозумілості оцінювання,

організації навчального процесу, відсутності дискримінації та дотримання

принципів доброчесності, орієнтації процесу викладання на потреби здобувачів

освіти;

 якість складових ОНП;

 якість та доступність методичного забезпечення ОНП;

 якість матеріально-технічного забезпечення та умов навчання;

 якість підтримки в навчанні від науково-педагогічних працівників та

адміністрації факультету/інституту;

 задоволеність навчанням, власними успіхами;

 оцінка власних перспектив на ринку праці.

МЕТА ОПИТУВАННЯ:



ФАКТОРИ ОНОВЛЕННЯ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ 

ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

врахування Стандартів вищої освіти України

третього (освітньо-наукового) рівня (ступінь доктора філософії)

врахування Професійних стандартів на групи професій

оновлення ОНП після процедури акредитації відповідно до

рекомендацій Національного агенства з якості освіти

ініціатива і пропозиції гаранта освітньо-наукової програми та/або

робочої групи ОНП

результати опитування аспірантів (ад’юнктів)



Дякую за увагу!


