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Про організацію та планування підготовки здобувачів вищої освіти 

ступеня доктора філософії 

З метою якісної підготовки здобувач ів вищої освіти ступеня доктора 

ф ілософії та виконання вимог Закону України "Про вищу освіту", постанови 

Каб інету Мін і стрів України в ід 23 березня 20 16 року № 261 "Про 

затвердження Порядку підготовки здобувач ів вищої освіти ступеня доктора 

філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових 

установах)", наказу НТУУ "КПІ" від 12 вересня 2016 року №1 -1 94 

ДОРУЧАЮ: 

1. Кері вникам, вченим радам факультетів ( і нституті в): 

вжити заходи щодо п ідвищення рівня ефективності випуску з аспірантури 

та створення сприятливих умов для завершення роботи над дисертаціями 

асшрантами випускного курсу ; 

забезпечити поступовий перехід до 100% залучення наукових керівників та 

аспірантів до участі у виконанні НДР, інших формах досл ідницька-інноваційної 
. . 

ДІ ЯЛЬНОСТІ ; 

заслуховувати, починаючи з 2017 року, на засіданнях вчених рад 

факультетів/ інститутів доповіді зав ідувачів кафедр про підсумки та висновки 
. . . . 

щодо зв1тш асшранпв у лютому та вересю щор1чно ; 

забезпечити обов 'язкове своєчасне інформування відділу асшрантури та 
. . . . 

докторантури про вс1 закордонн 1 стажування асr.:1рантш, у тому чисш за 

програмами академ і чної моб ільності ; 

до 30.11.201 6 затвердити вченими радами інститутів/факультетів 

індивідуальні навчальні плани та індивідуал ьні плани науково·і роботи 

аспіранті в, враховуючи так і особливості п ідготовки доктор ів ф ілософії : 



2 

індивідуальний навчальний план аспіранта повинен м1стити перешк 

дисциплін (в тому числі за вибором аспіранта); 

індивідуальний план наукової роботи аспіранта повинен містити чітке 

планування проведення власного наукового дослідження під керівництвом 

наукового кері вника, його оприлюднення у відповідних публікац іях, 

оформлення резуль татів у вигляді дисертації та захист наукових досягнень в 

термін підготовки в аспірантурі до 30. 11.2020. 

2. Керівнику відділу аспірантури та докторантури : 

забезпечити планування та орган ізацію наукової складової підготовки 

здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії на 2016-2017 навчальний рік 
в інститутах, на факультетах; 

розробити форму індивідуального навчального плану та індивідуального 

плану наукової роботи асп іранта. 

3. З метою об'єктивного визначення обсягів та якост і виконання 

індивідуальних план ів аспірантами та опрацювання обгрунтованих пропозицій . . . . 
щодо продовження навчання асшранпв у наступному семестр~ завщувачам 

кафедр забезпечити: 

обов ' язкове залучення аспірантів до наукової та досл ідницька -і нноваційної 

діяльності кафедр; 

допов іді аспірантів за напрямками дисертаційних досліджень на наукових 

семінарах, конференціях ; . . . . . 
систематичне звпування асшрантш про виконання ІНдивщуальних план ~ в 

наукової роботи на засіданнях кафедр в такі терміни: 

з О 1 лютого по 28 лютого - п ідсумки першого семестру; 

з О 1 вересня по 30 вересня - річний звіт про виконання індивідуального 

плану асшранта. 

4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою . 

Проректор М. Ю. Ільченко 
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