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Відділ підготовки та атестації науково-педагогічних кадрів

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ

СТАТУС АСПІРАНТА

У КНУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА



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



ДОГОВІР про навчання 

у Київському національному 

університеті імені Тараса 

Шевченка

ДОГОВІР про надання платної 

освітньої послуги для підготовки 

фахівців Київського національного 

університету імені Тараса 

Шевченка за рахунок коштів 

фізичної особи або юридичної 

особи

АСПІРАНТИ,

які навчаються за 

рахунок бюджетного 

фінансування

АСПІРАНТИ, 

які навчаються 

за рахунок коштів 

фізичної особи або 

юридичної особи

ДЛЯ ВРЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН 

МІЖ АСПІРАНТОМ (АД’ЮНКТОМ) ТА УНІВЕРСИТЕТОМ 

УКЛАДАЄТЬСЯ ДОГОВІР



ЕФЕКТИВНІ КОМУНІКАТИВНІ ЗВ'ЯЗКИ АСПІРАНТА У ПЕРІОД НАВЧАННЯ 

АСПІРАНТ

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ 

ПО РОБОТІ З АСПІРАНТАМИ 
НА ФАКУЛЬТЕТІ/В ІНСТИТУТІ

НАУКОВИЙ 

КЕРІВНИК

ВИКЛАДАЧІ ОСВІТНЬОЇ 

СКЛАДОВОЇ 

ПІДГОТОВКИ 
ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

ГАРАНТ ОНП ПІДГОТОВКИ 
ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

АДМІНІСТРАЦІЯ 
ФАКУЛЬТЕТУ/ІНСТИТУТУ

ВІДДІЛ ПІДГОТОВКИ ТА АТЕСТАЦІЇ 
НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ

ПРОРЕКТОР 

З НАУКОВОЇ РОБОТИ



Зразок індивідуального плану розміщено на сайті 

відділу підготовки та атестації науково-педагогічних кадрів Університету

https://asp.knu.ua/

Кожен аспірант узгоджує зміст індивідуального плану 

з науковим керівником відповідно до навчального плану 

освітньо-наукової програми та нормативних документів 

підготовки докторів філософії!

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН АСПІРАНТА (АД'ЮНКТА)

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН 
НАУКОВОЇ РОБОТИ

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН 
НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ

Індивідуальний план затверджується 

вченою радою факультету/институту протягом 

двох місяців з дня зарахування
здобувача до Університету
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Step 4

І
рік

ІІ
рік

ІІІ
рік

ПІДГОТОВКА 

ЗА РОКАМИ НАВЧАННЯ

• 15 кредитів

• Наукове

дослідження

• 25 кредитів

• Асистентська

педагогічна практика

• Наукове дослідження

• Наукове

дослідження

• Завершення 

наукового

дослідження

• Підсумкова 

атестація

ІV
рік

ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ОНП

підготовки доктора філософії відображаються

в індивідуальному плані аспіранта (ад'юнкта)



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.

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



ВІДДІЛ ПІДГОТОВКИ ТА 
АТЕСТАЦІЇ НАУКОВО-

ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ

Відділ підпорядковується 

проректору з наукової роботи, 

взаємодіє й регулює свої відносини 

з підрозділами Університету 

Функції відділу:

 організація виконання освітньо-наукових програм; 

 організація та супровід Вступної кампанії до аспірантури(ад’юнктури);

 забезпечення виконання державного замовлення на підготовку наукових та науково-

педагогічних кадрів;

 формування проектних показників державного замовлення на підготовку кадрів вищої 

кваліфікації для МОН України;

 розробка документації відповідно до нормативних актів та надання методичної 

допомоги в організаційних заходах щодо оптимізації мережі аспірантури і 

докторантури в Університеті;

 підготовка матеріалів для призначення стипендій;

 погодження всіх документів, які стосуються навчання та відрахування аспірантів 

(ад'юнктів), докторантів;

 підготовка статистичних звітів до МОН України, Державної служби статистики України 

про підготовку в аспірантурі, докторантурі;

 підготовка аналітичних матеріалів, які визначають місце аспірантури, ад’юнктури, 

докторантури Університету в системі підготовки кадрів вищої кваліфікації;

 моніторинг якості підготовки в аспірантурі (ад’юнктурі)



Сайт
Відділу підготовки та 

атестації науково-

педагогічних кадрів

https://asp.knu.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



Дякую за увагу!

https://asp.knu.ua/

http://univ.kiev.ua/

Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка

Відділ підготовки та атестації 

науково-педагогічних кадрів, 2021

Начальник відділу

Ткачук Анжеліка Олегівна


