ПРАВИЛА ПІДГОТОВКИ
ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ
ПОЗА АСПІРАНТУРОЮ
Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії поза
аспірантурою

у

Вінницькому

національному

технічному

університеті

здійснюється відповідно до «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти
ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах
(наукових установах)», затвердженому постановою Кабінету Міністрів від 23
березня 2016 року № 261 (опубліковано 26 квітня 2016 року), відповідно до
наказів Міністерства освіти і науки України від 18 травня 2016 року № 523 і від
08 липня 2016 року № 816 про отримання ліцензії на розширення провадження
освітньої діяльності за третім освітньо-науковим рівнем вищої освіти,
відповідно до рішення Вченої ради ВНТУ (протокол № 4 від «27» жовтня
2016 року).
І. Загальні положення
1.1. Вінницький
Університет)

здійснює

національний
підготовку

технічний
докторів

університет
філософії

за

(надалі

–

науковими

спеціальностями, що наведені у додатку А.
1.2. Особи, які професійно провадять наукову, науково-технічну або
науково-педагогічну діяльність основним місцем роботи яких є Університет за
посадами, які наведені у додатку Б, мають право здобувати вищу освіту ступеня
доктора філософії поза аспірантурою без переривання трудової діяльності або
під час перебування у творчій відпустці. Такі особи прикріплюються строком
до п’яти років до аспірантури Університету за відповідною спеціальністю
(додаток А).
1.3. 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 Університету.

1.4.

Здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії поза аспірантурою

передбачає повне та успішне виконання відповідної освітньо-наукової програми
та навчального плану аспірантури Університету згідно із затвердженими в
установленому порядку індивідуальним навчальним планом та індивідуальним
планом наукової роботи прикріпленої особи та публічний захист дисертації у
спеціалізованій вченій раді.
Індивідуальний навчальний план розробляється науковим керівником на
основі відповідного навчального плану з підготовки доктора філософії в
аспірантурі і повинен йому відповідати. Індивідуальний навчальний план
розглядається на засіданні відповідної кафедри та затверджується Вченою
радою Університету разом із індивідуальним планом наукової роботи. Терміни
вивчення дисциплін можуть бути розподілені в період від 2-х до 5-ти
навчальних років без порушення логіки опанування відповідними знаннями та
компетенціями. Відвідування занять здобувачем, як правило, здійснюється
разом з групою аспірантів, які вивчають ту саму дисципліну.
Щорічне звітування осіб, які здобувають ступінь доктора філософії,
здійснюється на засіданні кафедри, до якої прикріплений здобувач, за
результатами виконання індивідуального навчально-наукового плану.
Щорічне звітування включає в себе:
- виконання наукової складової індивідуального навчально-наукового
плану;
- виконання освітньої складової індивідуального навчально-наукового
плану.
У разі не атестації за результатами щорічного звітування, на вибір
здобувача за погодженням керівника здійснюється коригування плану
підготовки або припинення виконання підготовки за власною заявою
здобувача. Сумарний термін підготовки здобувача не повинен перевищувати
п’яти календарних років.
1.5. У разі звільнення з роботи особа втрачає право здобувати вищу освіту
ступеня доктора філософії поза аспірантурою в Університеті та має право:

продовжити свою підготовку для здобуття ступеня доктора філософії поза
аспірантурою у іншому вищому навчальному закладі (науковій установі), до
якого особа зарахована на посаду науково-педагогічного чи наукового
працівника (за умови прийняття відповідного

рішення таким вищим

навчальним закладом (науковою установою);
вступити до аспірантури вищого навчального закладу (наукової установи)
для здобуття відповідного ступеня за очною (денною, вечірньою) або заочною
(дистанційною) формою навчання і зарахування їй відповідних кредитів ЄКТС,
здобутих поза аспірантурою.
ІІ. Вимоги до рівня освіти осіб, які проходять підготовку для здобуття
вищої освіти ступеня доктора філософії поза аспірантурою
2.1.

Для

здобуття

ступеня

доктора

філософії

до

Університету

приймаються особи, які здобули ступінь магістра чи освітньо-кваліфікаційний
рівень спеціаліста.
ІІІ. Строки подання заяв та документів
3.1. Прийом заяв та документів проводиться протягом навчального року.
3.2. Особи, які планують проходити підготовку для здобуття вищої освіти
ступеня доктора філософії поза аспірантурою подають на ім'я ректора
Університету такі документи:
•

заяву з візами передбачуваного наукового керівника і гаранта

відповідної освітньої програми;
•

особовий листок з обліку кадрів; список опублікованих наукових

праць і винаходів (за наявності);
•

копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із

зазначенням одержаної кваліфікації магістра або спеціаліста (особи, які
здобули відповідну освіту за кордоном — копію нострифікованого
диплома);
•

копію паспорту; витяг з протоколу засідання кафедри про

рекомендацію щодо

•

прикріплення

здобувачем;

згоду

(особисту)

на

обробку

персональних даних;
•

копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (за

наявності); 2 фотокартки (3х4).
Паспорт та диплом пред’являються особисто.
ІV. Наказ про прикріплення здобувачів
4.1. Наказ про прикріплення здобувачів вищої освіти ступеня доктора
філософії поза аспірантурою видається ректором Університету.

Директор ІнМАД

О. В. Грушко

Додаток А
ПЕРЕЛІК НАУКОВИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ, ЗА ЯКИМИ
ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ У ВНТУ ПІДГОТОВКА ЗДОБУВАЧІВ
ВИЩОЇ ОСВІТИ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ
015 – професійна освіта (за спеціалізаціями)
052 – політологія
073 – менеджмент (економічні науки)
121 – інженерія програмного забезпечення
122 – комп’ютерні науки та інформаційні технології
123 – комп'ютерна інженерія
124 – системний аналіз
125 – кібербезпека
131 – прикладна механіка
132 – матеріалознавство
133 – галузеве машинобудування
141 – електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
144 – теплоенергетика
151 – автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
152 – метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
163 – біомедична інженерія
172 – телекомунікації та радіотехніка
183 – технології захисту навколишнього середовища
192 – будівництво та цивільна інженерія
275 – транспортні технології (автомобільний транспорт)

Додаток Б

ПОСАДИ
у ВНТУ осіб, які мають право здобувати вищу освіту доктора філософії
поза аспірантурою٭
Старший викладач;
викладач;
асистент;
старший науковий співробітник;
науковий співробітник;
молодший науковий співробітник;
директор бібліотеки;
завідувач аспірантури;
завідувач науково-організаційного відділу науково-дослідної частини.

٭Згідно:
1. Законів України:
«Про наукову і науково-технічну діяльність», Відомості Верховної Ради
(ВВР), 2016, № 3, ст.25;
«Про вищу освіту», Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 37-38, ст.2004;
2. Штатного розпису ВНТУ.

