
Затверл>rсую

!иректор Iнстиryту украiнськоi мови

вереаня 20l9 р.

lнституту yKpaiHcbKoi мови Нацiональноi академii наук Украiни

загальнi положення
|, l_[e [lоложення lнституту yKpal'HcbKot' l\,ови t-|AL{ Украi'ни (да,пi Ittс-гитl"г)

визначаС механiзМ пiдготовКи злобувачiв вищсli освi.ги на 1ретьому (освi.гньrэ-
науковому) та науковому рiвнях вищот освiти з метою злобуття сryпеня виtцот освiти
доктора фiлософii та доктора наук (далi * злобувачi) вiдповiдно до Закону Украiни
"Про виЩУ ocBiry", Постанови Кабiнеry MiHicTpiB УкраТни вiд 23 березня zo lc р
-I\b26l "Про затвердження Порядку пiдготовки злобувачiв вищоi освiти .ryn.n,
доктора фiлософii та доктора наук у закладах вишоi освiти (наукових установах)" зi
змiнами вiд 03.04.20l9 р. (Постанова Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 03.04.20l9 р J\l
283 "Про внесення змiн до Постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 23 березн я'2Оlб
р. JФ261).

2. Пiдготовка злобувачiв вищоi освiти сryпеня доктора фiлософii здiйснюсться:
- в аспiрантурi (ад'юнкryрi) Iнстиryту за очною (денною) форЙою навчання;
- поза аспiранryрою (лля осiб, якi професiйно провадять наукову лiяльнiсть за

основним мiсцем роботи в Iнститутi).
пiдготовка здобувачiв ступеtrя доктора гlаук злiйснюсl.ься:
- в докторанryрi Iнституту за очною (ленною) формою навtlання;
- шляхом самостiйнот пiдготовки i'x наукових досягнень до захисту.
3. Пiдготовка осiб в аспiранryрi (ал'юнктурi) та докторантурi здiйснюст.ься,
- за рахунок коштiв державного бюджету (за державним замовленням),
- 3а рахунок коштiв юридиаIних чи фiзичних осiб (на умовах контракry, зокрема

за кошти грантiв, якi отримав Iнститут на проведення наукових дослiдженц au 
"*"*"перелбачено ltiдготовку злобувачiв вищоi освiти ступеня доктора фiлософii або

доктора наук).
4, ffля провадження ocBiTHboi дiяльностi на третьому (ocBiTHbo-HayKoBoMy) piBHi

Iнстиryт зобов' язаний отримати вiдповiдну лiцензiю.
На науковому piBнi вищоi освiти пiдготовка

здiйсrrюсться без отримання лiцензii.
локторiв наук в Iнстиryтi

у разi пiдготовки локторiв фiлософii за освiтньо-науковою програмою.
узгодженокl MiiK закладоN,I виlttоТ освi,ти r,а lHcTllr,\,1,ol\4. вик()t{а}|llЯ lIiit}li[i_1lltl()t () Il-.lall,,
здiйснюстЬся ']aKJIalloNl ВиtJtоТ освiти. а ]абе:зltе,-Iення lIр()t]с.lсt{}{я tiа\,коtiи\ .t()c.Il."(;liet{b
згiдно з iндивiдуальним планом HayKoBoi роботи здiйснюсться [нститутом або
закладом Вищоi освiти разом з Iнстиryтом, У такому разi пiд час лiцензування
ocBiTHboi дiяльностi lнституry на 1ретьому (освiтноо-"uу*оъому) piBHi вицоi освiти за
вiдповiдноЮ спецiальнiстЮ та пiД чаС акрелитачii uiдпоuiдпоi освi,гньо-нау,ковоi.
програми враховуються показники спiльного наукового потенцiа.lIу закJlаду вищоi'
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освiти та Iнстиryту (зокрема показники кадрового, матерiально-технi.tного та
iнформачiйного забезпечення).

5. Науково-методич}tе забезпечення та органiзаuiкl дiя.цьностi aclliparl l,ури
(ад'юнктури) iдокторантури Iнст,итуry здiйсrrlос його B.teHa рада (далi - ttl{eнa рала).

В Iнстиryтi лля координацii дiяльностi структурних пiдроздiлiв, якi злiйснююr,ь
пiдготовку злобувачiв вищоТ освiти сryпеня доктора фiлософiТ та доктора наук, може
бути створено вiддiл аспiранryри (ад'rонкrури) i докт,орантури.

,Ц,ля врегулювання вiдносин мiж аспiрантом (ад'юнктом) або докторанl"ом ,га

I нститутом уклаllас,гься логовi р.
6. Вст,уп д() аспiрант,уltи (ал'юнкгури) l,а JloKтopaH,Iypи l.,liйcttttlt r ься на

конкурсгriй ocHoBi вiдгtовiдно д() цього [lолоiltення, Умов прийому lJa навча}{ня.[lо
закладiв вищоi освiти, затверджених Мон, та Правил прийому до lнсгиlуг}.

Правила прийому до Iнстиryry, зокрема щодо прийомry до аспiрантури
(ад'юнкryри) та докторанryри, затверд}куе вчена рада Iнстиryту на ocHoBi }'мов
прийому на навчання до закладiв вищоТ освiти та в установленi термiни оприлюднюс
ix на офiuiйному веб-сайтi установи.

вiдповiлнtl до Умов прийому на навчання lto заклалiв виtliоi' освiт,и r]lle}{a рада
Iнсr,и,туту, яка з:tiйсtttос lti/tl,c1,1()ttKy,,1oKl,ttpiB t|lilrtlcoфii (tl,t;ttttl з ()I,I)иMaltt)lt) jIil{clIJl(l()
на провадженt{я вiдповiдноi ocBiT,ttt,oi' дiя.ilьltосr,r) r,а/або дclK,lclplt] наук, taIltep/tжyt
Правила прийому ло lнсти:ryту, якими реryJIюсться всlуп на вiдповiлнi plBHr вш_цоi
освiти, та в установленi термiни оприJIюднюе iх на офiuiйному веб-сайтi усr,анови.

7. Правила прийому до Iнституту лiють протягом вiдповiдноI,о I{авtlальноI,о року
i визначають, з()крема:

- ПоряllОк, llepc,'riK t терrrrittи l](UIilt{t{я .lloKvlvlct|гlt] дjlя I]cT\ ll) ,:t() aclll})alll\l)}.|
(ал'юнкгури) та дOк,I,t-lран тури [нституту,

- змiст:, фор*у i r,ермiни всryпних випробувань для конкурсного вi;rбору
всryпникiв до аспiрантури (ад'юнктури) та докторанryри за спецiальнiстю,

8. Нормативний TepMiH пiдготовки доктора фiлософii в аспiранryрi (ал'кlнкlурi)
становить чотири роки, а пiдготовки доктора наук у докторантурi - два роки.

9. Пiдготовка в аспiранryрi (ал'юнктурi) чи докторанryрi перелбачае виконання
особою вiдповiлноi освi,гньо-науковоТ або науковоI проIрами Iнститу1ч за
Спецiальнlсr,кl та пр()веltенtlя I].jlд0t.lоI() llttyKOR()l(l /ttlc.lti:t;licttliя l{e tli.l't rttttlttl
склаловоt0 осlзi,l ttt,tl-HayKtlBtli, llp0l l)ами асlrillагtr,уllи (a:t'rtlrrK r,ури) l,а lla},K()l]()l
ПроГраМи Док'гораIt'гури с lliдr,оговка га lrуt1.;liкttцiя нttук()вих сlаlей.

l0. Аспiранти (ад'tонкти) i докторанти проводять HayKoBi лослiджеt{ня згlдно .l

iндивiдуальним планом науковот роботи, в якому визнаtIаються змlст, гермlliи
виконання та обсяг наукових робiт, а,гакож зап-паtlованийтермiн захllс[\ .,lиccpIill(tl
ПРОТЯГОl\4 r'ермiгtу tlt.,tttlг()l]Kи R acrll})alllypr (a.,r'l()ttKt}l)l) Ia.l()Kl(}l)illil\l)l

lнливiлуаltьний IlJltlt-l l1ayKoBtli робtlI и ll()lO;ltiliY'( Iься :lлсlбу вt|,лсп,t l йtltt) }1il\ к()ltиNl
керiвником (консультантом) та затверджусться на вченlй радl lнстl.пуry протягом
двох мiсяцiв з дня зарахування здобувача до Iнстиryту.

Iндивiдуальний план HaykoBoi роботи е обов'язковим до виконання здобуваLiеlll
вiдповiдного ступеня i використовусться для оцiнювання успiшностi запланованоi
науковоi роботи.



Невиконання iндивiдуального плану науково[ роботи без повокних причин,
передбачених законодавством, може бути пiдставою дJuI ухвалення вчено}о радою
lнституту рiшення про вiдрахування аспiранта (ад'юнкта) або докторанта.

Особа, яка ранiше навчалася в аспiранryрi (ал'юнктурi) чи докторантурi за
Jlержаl]ним зttмоI]Jlеt"tl{ям i нс захисl,иJIася або була вiдрахована з неi достроково, ма€
IIрав0 }Ja ltоtlт,tlрttий t]с,гуп до асrriраптури (ал'юнктури) чи докторанryри за
лержавним замоtsJlенням лише за умови вiлrшколування кошlтiв. витрачених на ii
пiдготовку, у визначеному Кабiне,гом 1VliHicTpiB Украiни t|оряltку.

l l . Iliдl,отовка в аспiранr,урi (ал'юнк гурi) ,га 
аок,горан гуlii ]авершус гься

наданням висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення

результатiв дисертаuii. Злобувачi мають право на вибiр спецiалiзованоi вченоi ради.
12. Аспiрант (ад'юнкт) або докторант, який захистився до закiнчення TepMiHy

1,1iдг,отовки в аспiрантурi (ал'rонк,гурl) або локторантурi. мас право за власним
вибсlрtlм.

- оlримаги од}-lоразову t]иtlлату в cyMi ]алишку стилен;tiТ, передбаченоi у
бюдяtетt [нституту на вiдповiдний календарний piK, та за власною заявою бути
вiдрахованим з аспiрантури (ад'юнктури) або докторантури;

- отримати за власною заявою оплаtlувану акалемiчну вiдпустку на TepMiH, що
зttJIиItJ}.lвся .l1o заверIuенIIя Ilормil,гиl]ного ,TepMiHy пiдготовки в аспiранryрi
( a,,l'l()llK],ypr ; абtl lttlKT<lpatt,l,vpi

Якщо acгtipallT (ал'tонк,г) захистив лисертаllirо на другому чи третьому pol_ti

пiдготовки в аспiран,ryрi (ал'юнктурi) та був обраний за KoHl(ypcoM tta tзi:tttclBi,,lttl,
посаду наукового прачiвника в Iнс,гит,уr,i, го загаJlь}lа сума заJIиtllк}, cr иltенltit'
нараховусться йому як щомiсячна надбавка до заробiтноi плати.

Права та обов'язки аспiрантiв (алОюнктiв) iлокторантiв
l3. Аспiранти (ад'юнкти) i докт,оранти користуються правами злобувачiв виtцоt'

освiти, визначеними l]аконом Украiни "ГIро вищу ocBiTy". З метою належного
проведен1-1я наукових дослiд>lсень аспiранти (ад'юнкти) i докторанти тако}к мають
l|paBo на:

- вiльний доступ до Bcix видiв вiдкритоi науковоi iнформачii, наявноТ в
lнстиryт,i, бiблiотеках i державних apxiBax Украiни;

- от,римання методичного i змiстовного наукового консульryвання щодо
I}Jlacll()1,o /Itrc.,li/lrlcettltя Ilil.t ItayK()lt()I,(l кеlliвt-tика (KoHcy.llbTaHTa), лля аспiрантiв
(ait'KlrrKT,iB) на,li,lкий ро:lrlолt.ll оСlов'язкitt Mixc }iауковими керiвниками у разi
призначення вченою радою lнстиryту лвох керiвникiв:

- безпечнi та нешкiдливi умови лJlя провеjlення наукових JlocJlljlil(eHb.
забезпечен}ш нtLлежно обладнаним мiсцем для науковоi роботи,- академiчну мобiльнiсть, що реалiзусться вiдповiдно до Положення про
пОрядок реалiзачii права на акалемiчну мобiльнiсть, затвердженого постаново}о
Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 12 серпня 20 l5 р. NЬ 579 ("Офiцiйний вiсник
Украiни",20l5 р., Nlr 66, ст.2l8З);

- академiчну та сошiальну вiлпустку вiдповiдrrо до закоt{одавства;
- lрудову дiяльнiсть у позанавчалъний час вiдповiдно до законодавства.
14. Аспiранти (ад'юнкти) i докторанти зобов'язанi виконувати Bci обов'язки

злобувачiв виlцоi освiти, визначенi Законом Украiни "про вищу ocBiTy". З метою



забезпеченнrI належного проведеннrI наукових дослiджень аспiранти (ад'юнкти) i

докторанти також зобов'язанi :

- дотримуватися принципiв академiчноi доброчесностi, морально-етичних норм
i стандартiв поведiнки дослiдrrикiв у вiдповiднiй гапузi (професiт), встановлених
Iнстиryтом;

- виконувати ittдивiлуальний план начковоi' роботи та сис,lемаIиllll() tвitvlзаги
про хiд його виконання на засiданнi вiддiлу lнституту. який уповноваrкений для llього
його в.tеною радою;

- подати до спецiалiзованоi вченоi ради cBoi HayKoBi досягнення у виглядi
дисертацii (дrr, аспiрантiв i ад'юнктiв) та у виглядi лисертачii, або опублiкованоi'
монографii, або за сукупнiстю опублiкованих у вiт.tизняних i мiжнародних

рецензованих фахових виданнях статей (дл, докторантiв) у спецiалiзсlванiй вченiй

ралi.
l5, Покладення lнстиryтом на аспiранта (ад'юнкта) чи докторанта обов'язкiв, не

пов'язаних з виконан}uIм вiдповiдноТ ocBiTHbo-HayKoBoi (HayKoBoi) програми та
пiдготовкою дисертацii (монографii, статей), забороняеться.

l6. Аспiранти (ад'юнкти) i докторанти мають право брати участь у конкурсах на
отримання грантовоi пiдтримки наукових дослiдхсень та стипендiй, заснованих на
честь видатних дiячiв науки. освiти, кульryри. гро]!lадських дiячiв. а також заснованих
Президентом УкраТни, Кабiнетом MiHicTpiB У'краiни, лержавни1\ltt ltи llejlep)liaB}t}l]\Iи

органами. пiлприсмствами. установами чи органiзацiями.

порядок та умови вступу ло аспiрантури (алоюнктури)
17. Основною формою пiдготовки здобува.riв ступеня доктора фiлософii на

третьому (ocBiTHbo-HayKoBoMy) piBHi вицоi освiти с аспiрантура (ал'юнкryра).
l8. !о аспiрантури (ал'юнкryри) на конкурснiй ocHoBi приймають осiб, якi

злобули вищу ocBiTy ступеня магiстра. .Що всryпних випробувань допускають осiб, якi
вчасно подали Bci необхiднi для встуггу документи згiдно з Правилами прийому до
lнституry. Приймальна комiсiя може вiдмовити особi в допуску до проходження
вступних випробувань до аспiранryри (ад'юнктури) викJlючно у зв'язку з нелоданням
в установлений TepMiH документiв, визначених Правилами прийому.

перелiк доrqументiв, необхiдних дJrя встугry до аспiранryри (ад'юнкryри),
повинен вкJIючати:

_ заяву встуIlника:
- копit<l диIlлома Mat,icl1_1a (clrcцialricIa) lJ заJltаllсllllяпr з-rобу,tоi crlcltla"lbll()cll

(квалiфiкачii).
У Правилах прийому до Iнституту може бути визначено додатковий перелiк

документiв, обов'язкових для допуску до вступних випробувань.
Особу, яка подас для всryпу ло аспiранryри (ал'юнктури) диплом. шо видаttий

iноземним закладом виrцоТ освiти. допускають до всryпних випробувань HapiBHi з

iншими особами. Зарахування такого вступника здiйснюсться в разi успiшного
скJIадення ним всryпних випробувань та прийнятгя вченою радою Iнстиryту рiшення
про визнання його диrrлома.

Прийом на навчаннrl до аспiрантури lнстиryту здiйснюсться з урахуванням
положень його стаryту, заре€строваних у встановленому законодавством порядку.

l9. Всryпнi випробуванrш до аспiранцри (ад'юнктури) Iнституry скJIадаються з:



- всryпного iспиry iз спецiальностi (в обсязi програми рiвня вищоТ освiти
магiотра з вiдповiдноТ спецiальностi);

- вступного iспиту з iноземtlоi мови (англiйськоi'. нiп,rецькоi або (lраltttl,зr,коi') rз

обСязi, який вiдповiдас piBrrKl t]2 Заt,а.llьttосвропейських peKorrcrtlartiй з пtclllttcli
ОСвiти). Всryпник, який пiдтверлив свiй piBeHb знання, зокрема англiйськоi мови.
дiЙсним сертифiкатом TecTiB TOEFL, або lntetTtational Errglish Language T'esting
System, або сертифiкатом Cambridge English Language Assessment, звiльнясться вiд
скJlаденrul вступного iспиry з iноземноi мови. Пiд час визначення результаriв
конкурсу зазначенi сертифiкати прирiвнюються до результатiв всryпного
випробування з iноземноТ мови з найвиrцим балом;

- iнших фор* вступних випробувань (iспити, спiвбесiди, презентацii
доспiдницьких пропозицiй чи досягнень).

Вага бала з кожного всryпного випробування пiд час пiдрахування результатiв
конкурсу визнача€ться в Правилах прийому ло lнстиryry.

Вiдповiдно до Правил прийому до lнституry особам, якi всryпають до
аСпiранryри (ад'юнктури) з iншоТ галузi знань (спеuiальностi) нiж та. яка зазначена в
iх Дипломi магiсцlа (спечiалiста). MoiкyTb бути призна.tеtti до:tатковi Bcтt lltti
випробування.

Результати вступних випробувань дс аспiрантури (ал'югlкт,ури) дiйсrri дJIя
встуtry до lнституry протягом одного календарного року.

20, Всryпнi випробування до аспiранryри (ал'юнктури) проводять прелмеr-нi
KoMicii, до складу яких входить, як правило, три-п'ять осiб, яких призначас дирек,r,ор
Iнстиryту.

2l. ДО складу предметних комiсiй входять доктори фiлософiТ та доктори наук,
якi прОводять HayKoBi дослiлження за вiдповiдною спецiальнiстю та вiдповiдають за
виконання вiдповiдноi ocBiTHbo-HayKoBoi програми.

.що складу предметних комiсiй мохсуть бути призначенi також представники
iнших закладiв вищоi освiти (наукових установ), з якими укпадено договори про
веденнrI спiльноi науковоi дiяльностi таlабо про спiльне керiвництво дослiдженнями
аСпiРантiв (ад'юнктiв), таlабо про спiльне виконання ocBiTнbo-HayкoBoi програми або
З ЯКИМИ ЗдiЙСlttОСться lri,lt'oroBKa доктоllirз (li.-lософii за cпi.tbtloKr ocBilllb()-tla\ K()l]o|(}
програмою, VзIоjlхiеt]ок) l\li,д laK:la:tclпl виttltli ()свlIи l,a l}lсгиI.\,г()\t

22. За резу,льтатамИ проведенНя вс]),lt}rиХ випробуваttt,.,tО acIIlpillll\p1l
(ал'юнктури) приймальна комiсiя приймас рiшення шодо Ko}IiHoI,o вст,),пника за
процедурою, визначеною Правилами прийому ло [нстиryry

Рiшення приймальноТ KoMiciT про зарахування до аспiрантури (ал'гонк,lvри)
3атверджу€ наказом директор Iнсти,гуту, якиЙ оприлюднюють в устаноtsленом),
порядку.

2З. Аспiранту (ад'юнкту) одночасно з його зарахуванням вiдповiдним наказом
директора lнституry при3начають наукового керiвника з числа наукових працiвникiв
з науковим ступенем,

Науковий керiвник аспiранта (ад'юнкта) злiйснюс наукове керiвництво роботою
над дисертацiею, нада€ консультацii щодо змiсry i методологiт наукових дослiджень
аспiранта (ад'юнкта), контроЛюе викоНання iндИвiдуальнОго плану науковоi роботи
та iндивiдуального навLlального плану аспiранта (ад'юнкта) i вiдповiдас перед вtlеною
ра.lою lнсти,ryту за }la-r"Ie7litIe ,га cBOC.lacrie виконаllttя обов'я зкiв t"la} KO1]r.ll() ксрll}l|ика,



Науковий керiвник. який с доктol)оlvl нfllzц. N,to)Ke здiйснюваI,и ojtнotlac}le tlavKot]e
керiвничтво (консу.ilьт,ування). як праtsиJlо. не бt.lrьше ll я,l,и злобувачits на}коtsи_\
ступенiв, вкJIючаючи тих, ,lio здобувають науковий ступiнь доктора наук.

Науковий керiвник, який мас сryпiнь доктора фiлософii, може здiйснювати
одночасне наукове керiвництво роботою над дисертацiями, як правило, не бiльrше
трьох злобувачiв наукового сryпеня доктора фiлософiТ

На здiйснення наукового керiвниttтва роботою над лисертачiсю одного аспiранта
(ад'юнкта) науковошrу керiвниковi вiдводиться щороку 50 академiчних годин
навчiUIьного навантаже HHJI.

Рiшешrям вченоi ради аспiранry (ад'юнкry) може бути призначено два наукових
керiвники з вiдповiдним розподiлом годин навчi}JIьного навантаженнrl та обов'язкiв
мiж ними.

Пiдготовка здобувачiв вишоi освiти стyпеня доктора фi.пософii в аспi;rантчрi
(ал'юнктурi)

24. Пiдготовка злобувачiв вищоТ освiти сl-},tlеня докIора фilrclccl(lrr ts aclrrlralrrlpi
(ал'юнктурi) злiйснюсться за освtтньо-науковою програмою l,а наtsчаJtьниN{ lIJlaHOM"
якi затверджу€ вчена рада lнституry.

Протягом TepMiHy навчання в аспiранцрi (ад'юнктурi) аспiрант (ад'юнкт)
зобов'язаний виконати Bci вимоги ocBiTHbo-HayKoBoi програми, ]окрема злобуги
теоретичнi знання, умiння, навички та' iншi компетентностi, достатнi для
продукування нових iдей, розв'язання комплексних проблем у галузi професiйноi
таlабо дослiдницъко-iнновацiйноi дiяльностi, оволодiти методологiею науковоi та
педагогiчноi дiяльностi, а також провести власне наукове дослiдження, результати
якого мають наукову новизну, теоретичне та/або практиаIне значення, та захистити
дисертаuiю.

25. Освiтнъо-наукова програма та навчIIJIьний план аопiранryри (ал'юнктури)
мiстить освiтнiй та науковий складники.

Навчальний п.ltatt асгtiран,г\,ри (ад'tонкт,чри) гtовинен btic т lt r и ilr(lopltilttittl ttllt-l

перелiк та обсяl,навчальних ltисциl1.1liit (j0 6() крсдиIlв ('вlltlllсйсt,ксlt кl)с;lиr}l0l
трансферно-накопичувальноi системи (далi CK'I С), пос"rriдовнiсть lx tsивtlення,

форми проведеннJI навчальних занJlть та iх обсяг, графiк навчального процесу. форшrи
поточного i пiдсумкового контролю.

OcBiTHbo-HayKoBa програма та навчальний план аспiрантури (ал'юнкryри) с
основою для формування аспiрантом (ал'юнктом) iнливiдуального навчального плану
та iндивiдуального плану науковоi роботи, якi погод}куються з науковипл керiвником
та Затверджус BtIeHa рада lнстиryту впродов}к двох мiсяцiв з дня зарахування особи до
аспiрантури (ад'юнктури).

Iндивiдуальний нав.rальний план аспiранта (ад'юнкта) повинен мiстити перелiк
дисциплiн за вибором аспiранта (ад'юнкта) в обсязi, що становить не менш як 25
вiдсоткiв загальноi, кiлькостi кредитiв СКТС. При шьому аспiранти (ад'юнкти) мають
право вибирати навчальнi дисциплiни, що пропонуються для iнших piBHiB виlцоi
освiти iякi пов'язанi з тематикою дисертацiйного дослiд>lсення" за пого..tжеtlням iз
своТм науковим керiвником та керiвник()м вiдгltlвiдноrо факу.lIыеlу чи lti.tlltrз.,ti.t)

засвосння аспiрантами (ад'юнктамtи) навчальних дисциплiн пtонсе вiлбчваrися tla
базi lнстиryту, до якого зарахований аспiрант (ал'юнкт,), а також у ме7ках реалiзаrriТ



права на академiчну мобiльнiсть - на базl iнших закладiв виtцоТ освlти (нау,кових

установ).
Аспiрант (ад'юнкт) мас право змirшовати свiй iндивiдуальний навrIальний план

за погодженнJlм iз своiм науковим керiвником у пс)рядку, який затверджус вчена рала.
Yci аспiранти (ад'юнкти) незалежно вiд форми навчання зобов'язанi вiлвiлувати

аулиторнi заняття i проходити Bci форми поточного та пiлсумкового контроJrю,
перелбаченi iндивiдуальним навчальним планом аспiранта (ад'юнкта) та ocBiTHbo-
науковою програмою аспiрантури (ад' юнктури) l нституry,

26. OcBiTHbo-HayKoBa програма аспiранryри (ал'юнкryри) [нстиryry мас
вкIIючати не менше чотирьох складникiв, що передбачають набуття аспiрантом
(ад'юнктом) таких компетентностей вiдповiдно до Нацiональноi рамки квалiфiкаruй:

- злобуття глибинних знань iз спецiальностi (групи спецiальностей), за якою
(якими) аспiрант (ад'юнкт) проводить дослiдження" зокреNrа засвосн}iя основ}tих
концепцiй, розуlчtiння теоретиtlних i пракr-и.tttих llроблем. icTopir розви,tlý, 1-а

сучасного стану наукових знань за обраною спецiа.llьнtстю. оволо]1,1ння tермlн().,lогl(к)
з лослiджуваного наукового напряN,rу (в обсязi крелитiв СКТС вiдповiдно ло
стандарту виrцоi освiти),

- оволодiння загальнонауковими (фiлософськими) компетентностям и.

спрямованими на форгчryвання системного наукового свiтогляду, професiйноТ етики та
загального культурного кругозору (в обсязi крелитiв СКТС вiдповiдно до стандарту
вицоi освiти);

- набуття унiверсальних навичок дослiдника, зокрема ycHoi та письмовоi
презентацii результатiв власного науксвого дослiдження украiнською мовою"
застосуван}uI сучасних iнформацiйних технологiй у науковiй дiяльностi, органiзацii та
проведеннrl навчальних занять, управлiння науковими проектами таlабо складення
пропозицiй щодо фiнансування наукових дослiд}кень, ресстраuii прав iнтелектуil,,Iьноi
власностi (в обсязi крелитiв СКТС вiдповiltно до стандарry вишtоI освiти):

- злобу,r-гя Nlоtit{их KOl\,tIletetllttclctcй. дtlclatttir .,[. lя l|[)с.,lсlаR_lсllllя la
обговорення резуJlьта,гiв свосi HayKoBoi робоlи iHoзcMtttoto NIовою (atlt;ttltcbKtlto atro
iншою вiдповiдно до специфiки спецiальностr) в уснiй та письмовiй формi. а також
дJuI повного розумiння iншомовних наукових TeKcTiB з вiдповiдноТ спецiальносr,i (в

обсязi кредитiв €КТС вiдповiдно до стандарту вищоi освiти).
Аспiрант (ад'юнкт), який пiдтверлив piBeHb свого знання iнозепtноi ]\IoBlt.

зокрема англiйськоi. дiйснипл сертифiкатом TecTiB TOEFL" або lnterrlational Eng|ish
Lalrguage Testing Systern. або сертифiкатом Саmlэridgе English Language Assessmetlt. на
piBHi С1 Загальноевропейських рекомендаrцй з MoBHoi освiти, ма€ rrраво:

- на зарахування вiдповiдних кредитiв, передба.Iених освiтнъо-науковою
програмою аспiрант}ти (ад'юнктури), як таких, що виконанi у повному обсязi;

- на використанн-rI обсягу навчiIJlьного навантажеЕнJI, перелбаченого дJUI набуття
мовних компетентностей, для здобуття iн,ших компетентностей (за поголженням з

науковим керiвником).
27. Вчена рала lнстиlу,гу Ma(, Ilpaвo llрийняlи рiltlеt1llя lIl)() l]и}llаttttя наб\,tllх

аспiрантомt (а;t'юнк,lошl) в tttших ,]ак.rlадах виLttоi tlcBit и (ttay кtlвих r,c latttlBar )

компетентност,еЙ з однiсi .tи декi.]lькох наtsLlальних лисциlt",liн (lарахуtsаlи крелиlи
СКТС), обов'язкове злобуття яких перелбачено ocBiTHbo-Ha) ковою програN,Iою
аспiранryри (ад' юнктури),
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28. Наукова скJIадова освiтньо-науковоi програми перелбачас проведення
власного наукового дослiдх<ення пiд керiвништвом одного або двох на),к()вих
керiвникiв та оформлення його результатiв у виглядi дисертачii.

!исертачiя на злобуття сryпеня доктора фiлософii - це самостiйне розгорнуте
дослiдхсення, tцо пропонус розв'язання актуального наукового завдання в певнiй
галузi знань або на межi кiлькох галузей, результати якого становлять ориг,iнальний
внесок у суму знань вiдповiдноi галузi (галузей) та оприлюлненi у вiдповiдних
пубпiкацiях.

Наукову складову ocBiTHbo-HayKoBoI lrрограми оформляють у виглядi
iндивiдуального плану науковоТ роботи аспiранта (ад'юнкта) i вона с невiд'смною
частиною навчал ьного плану ас пiрантури ( ал' lонктури ).

29. Аrес,l,аrtiя з:tобува.лiв виtttt-li' осtзiт,и сIvItеня .IloKI,opa (lilrософii з.riйс}lк)( lься
постiйно дiю.lою або спеttiалiзованоlо Btle}loK) радою. yTBopetiolo .,lJIя Ilровс.,tс}lllя

разового захисту на пiдставi публiчного захисry наукових досяг}rе}lь у формi
дисертацii.

Стан готовностi дисертачiТ аспiранта (ал'кlнкта) до захисту виl]наLiас наукtlвий
керiвник (або консенсусним рiшенням лвос керiвникiв).

Обов'язковою умовою допуску до захисry с успiшне виконання аспiрантом
(ал'юнктом) його iндивiдуального навчitJtьного плану та iндивiлчаJIьtlоl,о пJIану
rrayKoBoi робо,ги.

Здобувачi вищоt, освiти сrylrеня доктсра фiлософii захищають дисертацiI, як
правило, у постiйно дiючiй спецiалiзованiй вченiй ралi з вiдповiдноI спецiальностi,
яка функчiонус в lнстиryтi, де здiйснювалася пiдготовка аспiранта (ад'юнкта), Вчена

рада Iнституry ма€ право подати до Нацiонального агентства iз забезпечення якостi
вицоТ освiти докуп,lенти для акредитацiТ спецiалiзованоТ B.teHoi' раjlи. ,l rBtl1-1cHtlt' .t"tя

lIрове_lення разоl]оlо }ахисI\. або tBcpIl\ lися t tli,,tlttlBt.tltи\l к. lt)tlt)lillIllя\l .,ttl ittllltlltl
закпаду вищоТ освiти (науковоi ус,ганови). ,Ile c|lyHKrtloHyt tloc l tйнtl .,tiK,l.ta

спецiалiзована BrleHa рада з вiдповiднот спецiальностi.
30. Пiдготовка здобувачiв вищоi освiти ступеня доктора фiлософiТ за дер}кавниl\1

замовленням здiйснюсться виключно в аспiрантурi (ал'юнктурi) за o.tttoKl (.lettttoto)

формою навчання.

З l. Кiлькiст,ь аспiранriв (ал'юнкт,iв). пiдгот,овка яких ,здiйснюсться Ilоза

дер}кавним замовленням. та BapTicTb такоI пiдготовки визнача€ вчена рада Iнституry з

урахувапням лiцензiйного обсягу, зазначеного в лiцензiТ lнстиryту, за якою BiH
провадить освiтню дiяльнiсть на третьому (ocBiTHbo-HayKoBoMy) piBHi вищоТ освiти, та
можливостей забезпеченrш квалiфiкованого наукового керiвпиштва та задоволення
ocBiTHix потреб аспiрантiв (ад'юнктiв) за вiдповiдною спецiальнiстю,

.3лобуття Bl.ttцoT ocBiTll стуIrеня доктоJ)а фi.пософii lloзa aclli;)aH IvpoK)
(a,l'tottK-l vptlro)

32. Особи. якi професiйно провадя,гь наукову або науково-Ilе.|lагогt.tнt, дlяльнlст ь

за основним мiсцем роботи, N,lають право здобу,вати виш} ocBl г1 ступеtiя докт()ра

фiлософii поза аспiрантурою (ад'юнктурою) в Iнститутi без переривання Tpy:toBoi'

дiяльностi або пiд час перебування у творчiй вiлпустui.



Таких осiб прикрiплюють TepMiHoM до п'яти poKiB ло Iнстиryту, ttlo мас лiцензiю
I{a ПрОвадження ocBiTHboi дiяльностi на третьому (ocBiTHbo-HayKoBoMy) piBHi вищоi
оовiти за вiдповiдною спецiальнiстю.

ЗдОбуття вищоi освiти ступешI доктора фiлософii поза аспiранryрою
(ад'Юнкryрою) передбача€ повне та успiшне виконання вiдповiдноi освiтньо_науковоi
програми та навчального плану аспiранryри (ал'юнкryри) Iнстиryry згiдно iз
затвердх(еними в установленому порядку iндивiдуальним навчILJIьним планом та
iндивiдуальним планом науковоi роботи прикрiпленоt' особи та пчблiчний захисr,
дисертачiТ у спеuiаiriзованrй вченiй ралi.

ПРаВила Та llрОцедури прикрiплення до lrlсти,ryт},визна,tас вllе}tд pa:ra lllctиI) l}
33. Навчання на третьому (ocBiTнbo-HayKoBoMy) piBHl вищоi освi,ги осiб" якi

ПРИКРiПленi дО Iнстиryту для реалiзацii свого права на здобут-гя виtt{оТ освiги сI,уIltня
ДОКТОРа фiлОСОфii поза аспiрантурою (ад'юнктурою), а Taкoxt ix наукове керiвниLtтво
здiйсrтюсться за кошти lнституry,

ОСОби, прикрiпленi до Iнституту з метою здобуття вищоТ освiти ступеня доктора
фiлОСОфiТ поза аспiрантурою (ад'юнктурою), мають Boi права i обов'язки, визначенi у
пунктах |4-17 цього Положення.

34. У разi звiльнення з роботи особа втрачас право здобувати бцщу ocBiry
ступеня доктора фiлософii поза аспiрантурою (ад'юнкryрою) в Iнстиryтi та мас право:

- ПРОДОВ)Itити своЮ пiдготовку для здобут.тя ступеня доктора фiлософii поза
аСпiранryрою в lнстиryтi, до якого особа зарахована на посаду наукового прачiвника
(за умови прийняття вiдповiдного рiшення lнстиryтом),

- ВсТуПиТи.ltо асrtiраll]}ри (а:t'tонк,гr,,ри) ItIстит,у,г\,.,Utя з]обt,r,lя tlijllttllli_,tHclгtl
СТУПеНЯ За ОЧНОЮ (леннОю) форплок-l llаtsчанrtя t tарах},t]ан}{я iй Bi.tlrtlBi.Ill-|и\ Klte.tlt litз
СКТС, здобутих поза аспiрантурою.

Пiдготовка здобувачiв ступеня доктора наук у докторантурi
35. З меТОЮ ЗаВершення роботи над науковими дослiдженнями r,a оформ.гtення i'x

результатiв таlабо для пiдготовки публiкаrriй до захисry для злобуття ступеня локтора
наук особа мас право всryпити до докторантури lнстиryту.

протягом строку перебування В докторанryрi докторант повинен подати до
постiйно дiючоi опецiалiзованоi вченоi ради результати своiх наукових досягнень у
виг"гrядi дисертацii або опублiкованоi монографii, або науковоi доповiдi за сукупнiстю
статей, опублiкованих у вiтчизняних i мiжнародних рецензованих фахових виданнях,
перелiк яких затвердкусться МОН.

Здобувач ступеня доктора наук у дисертацii (монографii, науковiй доповiдi за
сукупнiстю статей) повинен представити узагальненнlI проведених самостiйно
оригiнальних дослiдженЬ з отриманими науковими результаТаl\,{и. якi забс.зпеч\,}оть

ро3в я3ання ва;,lс.llивоi leol)e,I ичttоi atlo lIрик. la.,lllol tllltltl.tertи. \laK) ll)
загальнонацiональtrе або cBiToBe значення.

перебування в докторантурr не с обов'язковою умовою для подання начкових
досягненъ до спецiалiзованоi вченоi ради та подальшого ix гryблiчного захист)' для
здобуття ступенJI доктора наук.

36. ДоктОрантура вiдкриваСться за рiшенняМ B.leHoi рали IнсТиryl,у, щсl затверл)лсус
наказо]\1 директор Iнституту. за умови наявностi трьох штатних прачiвникiв
локторiв наук, якi мають наукову квалiфiкацiю, що вiдловiдас цiй спецiальностi. та
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лiцензii на цровадженюI ocBiTHboi дiяльностi на третьому (ocBiTHbo-HayKoBoMy) piBHi
вищоi освiти з вiдповiдноi спецiальностi.

Квалiфiкацiя оооби, що вiдповiдас спецiальностi, з якоi вiдкрито докторантуру,
визнача€ться за такими критерiями:

наявнiсть у особи документа про присудження сryпеня доктора наук з

вiдповiдноi галузi знань (науки) ,гаlабо спецiальностi або присво€_ння вчен()],() ,]вання

професора за вiдповiдною кафелрою (спецiальнiсl,ю).
наявнiсть за ocTaHHi п'ять poKiB не менше п'яти наукових публlкашiй. до яких

зараховуються:
- ке монше однiсi cTaTTi у перiодичному виданнi. вклюtlеному llo

наукометричних баз даних Scopus або Web of Science Соге Collection:
- cTaTTi у наукових виданнях, включених до перелiку наукових фахових видань

Украiни;
- монографii або Тх розлiли;
- не бiлъше двох патентiв на винахiд,

}п{асть у:- пiдготовцi наукових кадрiв, що пiдтверджу€ться видачею здобувачевi
документа про присудження вiдповiдного наукового ступенrI ;

- мiжнародних наукових проектах або зал5rчення до мiжнародноi експертизи,
- атестацiТ наукових калрiв як офir"riйного опонента або члена спеrtiалiзованоТ

вченоi'р&ли, або,t.ltена eKcIIcprlloT ра:rи,] lIита}{ь пl)ове.,lен}tя ексlIсрlи,]и.,tllсс|ltаttlй.
З-]. IIрийогчI до докторантури або налання ,гворчоI вiлllусгки злiйснкlс lься з

ypaxyBaнHrlм наукових досягнень за обраною спецiальнlстю вiдповtдно ло
встановлених вимог.

!о докторантури приймають осiб, якi мають сryпiнь доктора фiлософiТ, HayKoBi
здобутки та опублiкованi праui з обраноi спецiальностi (зокрема llублiкачrТ ts

мiжнаролних реферованих хtурналах, iндексованих в наукометриtlних базах, згiдно з

вимогами до рiвня HaykoBoi квалiфiкацiт осiб, якi злобувають HaykoBi ступенi) i якi
мають HayKoBi результати, що потребують завершення або оформлення у виглядi
дисертацii, монографii чи науковоi доповiдi за сукупнiстю статей.

38. !ля вступу до докторантури вступник не менше HirK за два мiсяцi до всryпу
подае наукового вiддiлу lнстиryry розгорнуry пропозицiю, в якiЙ мiститься план
дослiдницькоi роботи таlабо iнформашiя про обсяг HayKoBoi роботи, необхiдноТ для
пiдготовки результатiв проведених дослiдкень до захисту. Протягошt шtiсяця з дня
НаДХОлжеНtlя докvментiв Bi:l ycix Bcry ttttикiв вiлllовiлний с l,pr кrl рниii lli.,tlltlз_lti_l
заслуховус ix tral,KoBi :iоlrовiдi i ш.,lяхtlпl IoJl()c} }tаllllя l}и }lIalla( \l()7li.|ивiс tt,

зарахуваннJI кожноI-о tsсгуllника ло локl,оран,гури га Ilолас висновки на роJl;tя.{ B.tcHo[

рали lнстиryту.
Перелiк та TepMiH поданюl документiв, необхiдних для вступу до докторантури

виЗначено в Правилах приЙому ло Iнстиryry. Перелiк повинен включати, зокрема:
- письмову характеристику науковоТ дiяльностi всryпника, складену доктором

наук, якиЙ с штатним науковим прачiвником lнстиryту. iз згодою бути науковим
консультантом в разi його вступу до докторанryри;

- копiю диплома доктора фiлософii або кандидата наук.
Особу, яка подас дJul вступу до докторантури диплом, що виданий iноземним

ЗакJIадом вищоi освiти, допускають до вступу HapiBHi з iншими вступниками. У разi
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позитивного рiшенюI вченоi Ради Iнстиryту щодо зарахування такого всryпника в
докторантуру вчена рада Iнституту одночасно приймас рiшення про визнання його
диплома. У разi вiдмови вчена рада Iнституry н&дас всryпнику обгрунтоване
пояснення причин такот вiдмови.

З9. ВЧеНа Рала lнституту в мiсячний TepMiH розглядас висtt()вки llaуKoBoI,o
вiддiлу щодо ко}кного вступника i приймас рiшення про його зара.х},ваtt}lя до
докторантури та вiдловiдно до наданоi характеристики науковоi дiяльностI всгуtlника
призначас докторанry наукового консультанта з числа штатних наукових прашiвникiв
iз ступенем доктора наук iз вiдповiдноi спецiальностi. Рiшення B.teHoi ради
затверджуе i оформJur€ наказом директор Iнституту,

на здiйснення наукового консультування вiдводиться щороку 50 акалемiчних
годин наванта}кення на одного докторанта. Науковий консультант може здiйснювати
пiдготовку лише одного докторанта.

40. Атестацiю докторанта здiйснюс постiйно дiюча спецiалiзована вчена рада з
вiдповiдноi спецiальностi, яка функчiонус в Iнстиryтi, До якого зарахований
докторант.

пiдготовка злобувачiв ступеня доктора наук шляхом самостiйноi
пiдготовки Тх HayKoBllx досягнень до :}ахис"гу

4l, Злобувач ст},пеня доктОра tla),K. якиii caMtlc l,iйtttl lli/tt clI,\ ltitl] tIa\ K()l]i .t(}сяt ltсlIt|я
до захисry у виглядi дисертачii (монографii. науковоТ догlовiдi за cy,KyпHlcrro сгаrсй)"
повинен:

мати сryпiнь доктора фiлософii (кандидата наук);
представити HayKoBi досягнення з узагальненням проведених самостiйно

оригiнальних дослiджень 3 отриманими науковими резуJIьтатами" якi забезпечукr,гь
розв'язання ваясливоi теорети.tноi або приклалноl' проблеми" мають
загальнонацiональне або cBiToBe значення;

мати опублiкованi праui за темою наукових досягнень у вiт.lизняних i
мiжнародних рецензованю( фаховкх виданнях.

45. Атестацiя здобувача сryпеня доктора наук, який самостiйно пiдгоryвав HayKoBi
досягнення до захисry, здiйснюеться постiйно дiючою спецiалiзованою вченою радоюз вiдповiдноi спецiалъностi, яка функчiонус у закладi Вищоi освiти (науковiй
ycTaHoBi).

ПОГОДЖЕНО
Протокол засiдання
вченоТ ради М 8 вiд 9 вересня 20 l9 р.


