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Кодекс дієвої практики 

підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії на 

університетському рівні (на прикладі ХНУ імені В.Н. Каразіна) 

 

Передумови та нормативна база на державному рівні. 

Закон України «Про вищу освіту» (2014 р.)  

Постанова Кабміну № 261 «Порядок підготовки здобувачів вищої освіти 

ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах 

(наукових установах)» (2016 р.) 

Умови підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора 

філософії на університетському рівні. 

Дозвіл на освітню діяльність (ліцензія), видана МОН України.  

Як приклад ХНУ: 

23 спеціальності третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (2016 

р.)  

 

На сайті 23 освітні програми  

http://www.univer.kharkov.ua/ua/research/doctor_division 

 

 

 

 

http://www.univer.kharkov.ua/ua/research/doctor_division
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До кожної освітньої програми розроблена документація:  

✓ Опис освітньої програми 

http://www.univer.kharkov.ua/docs/work/103earth-o2.pdf 

 

✓ Навчальний план  

http://www.univer.kharkov.ua/docs/work/103earth-p3.pdf  

 

✓ Навчальний план (заочна форма)  

http://www.univer.kharkov.ua/docs/work/103earth-pz.pdf 

 

 

✓ Пояснювальна записка до навчального плану 

http://www.univer.kharkov.ua/docs/work/103earth-z.pdf 

 

Умови вступу на навчання для здобуття ступеня доктора 

філософії (з 2016-2017 рр.). 

Регламентуються Правилами прийому на навчання до 

аспірантури та докторантури Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна в 2018 році 

http://www.univer.kharkov.ua/images/pravyla-dodatok7.1-2018-

2.pdf 

1. На навчання для здобуття ступеня доктора філософії до 

Університету приймаються особи, які здобули ступінь 

магістра 

2. Фінансування підготовки фахівців в аспірантурі 

Університету здійснюється за рахунок: видатків державного 

бюджету України – за державним замовленням; коштів 

фізичних та/або юридичних осіб. 

3. Вступники до аспірантури подають до приймальної 

комісії заяву, в якій указують спеціальність, факультет та 

передбачуваного керівника та інші документи. 

http://www.univer.kharkov.ua/docs/aspirant/docs-phd-2018.pdf  

4. Вступні випробування при вступі на навчання для здобуття 

ступеня доктора філософії складаються з:  

✓ вступного іспиту із спеціальності (в обсязі стандарту вищої 

освіти магістра з відповідної спеціальності);  

✓ вступного іспиту з іноземної мови;  

http://www.univer.kharkov.ua/docs/work/103earth-o2.pdf
http://www.univer.kharkov.ua/docs/work/103earth-p3.pdf
http://www.univer.kharkov.ua/docs/work/103earth-pz.pdf
http://www.univer.kharkov.ua/docs/work/103earth-z.pdf
http://www.univer.kharkov.ua/images/pravyla-dodatok7.1-2018-2.pdf
http://www.univer.kharkov.ua/images/pravyla-dodatok7.1-2018-2.pdf
http://www.univer.kharkov.ua/docs/aspirant/docs-phd-2018.pdf
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✓ презентації дослідницьких пропозицій за тематикою 

передбачуваного керівника;  

✓ презентації дослідницьких досягнень. 

Вступні випробування проводяться предметними комісіями. 

http://www.univer.kharkov.ua/docs/work/rozklad-vstup-ispytiv-

PhD2018-2.pdf  

5. Програми фахових випробувань для вступу розробляються 

і затверджуються Університетом не пізніше ніж за три 

місяці до початку прийому документів. 

6. Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання для 

здобуття ступеня доктора філософії використовується сума 

балів:  

✓ одержаних при складанні вступного іспиту із 

спеціальності за 100- бальною шкалою, помножених на 0.6;  

✓ одержаних при складанні вступного іспиту з іноземної 

мови за 100- бальною шкалою, помножених на 0.2;  

✓ за презентацію дослідницьких пропозицій за тематикою 

передбачуваного керівника за 100-бальною шкалою, 

помножених на 0.15;  

✓ середній бал за 100-бальною шкалою додатку до диплому 

магістра (спеціаліста) з округленням до сотих частин бала, 

помножений на 0.05;  

✓ за презентацію дослідницьких досягнень: за кожну 

статтю, опубліковану у фаховому виданні з імпакт-

фактором, – 3 бали, за кожну статтю, опублікованому в 

іншому фаховому виданні, – 2 бали. 

7. Процедурні терміни.  

Прийом заяв і документів для вступу з 16 липня по 31 липня 

2018 року. 

Вступні випробування до аспірантури проводяться з 29 серпня 

по 

10 вересня 2018 року. 

Конкурсний відбір на навчання для здобуття ступеня доктора 

філософії проводиться з 12 по 14 вересня 2018 року. 

Рекомендації до зарахування на навчання для здобуття ступеня 

доктора філософії відповідно до конкурсного бала вступників 

не пізніше 11 вересня 2018 року. 

Зарахування до аспірантури проводиться не пізніше 14 вересня 

2018 року. 

http://www.univer.kharkov.ua/docs/work/rozklad-vstup-ispytiv-PhD2018-2.pdf
http://www.univer.kharkov.ua/docs/work/rozklad-vstup-ispytiv-PhD2018-2.pdf
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Навчання починається з 1 жовтня 2018 року. 

Освітній процес здійснюється за Тимчасовими стандартами 

вищої освiти унiверситету, освiтньо-науковими програмами та 

навчальними планами пiдготовки здобувачiв вищоi освіти на 

третьому освітньо-науковому pівні  

http://www.univer.kharkov.ua/docs/work/nakaz-standarty.pdf  

Особливості. Перші 2 роки аспіранти поглиблюють свої знання 

з філософії, іноземної мови  та з спеціальних дисциплін, 

(обов’язкові і за вибором) аспіранта. В цей же час аспіранти 

проводять наукові дослідження за темою дисертації. 

Строк підготовки доктора філософії – 4 роки. 

 

Умови підготовки та захисту для здобуття ступеня доктора філософії 

 

Захист робіт може відбуватись у постійно діючих спеціалізованих радах  

http://www.univer.kharkov.ua/ua/research/special_radi/spec_radi_u

niversity  

або у разових спеціалізованих радах - експеримент з присудження ступеня 

доктора філософії (Постанова Кабінету Міністрів України № 167 від 6 

березня 2019 року).  

http://www.univer.kharkov.ua/images/redactor/news/2019-03-

11/postanova.pdf  

Рада утворюється із спеціальності, з якої заклад вищої освіти (наукова 

установа) має ліцензію на провадження освітньої діяльності на третьому 

(освітньо-науковому) рівні вищої освіти. 

*Якщо підготовка здобувача здійснювалася відповідно до угоди між 

вітчизняним та іноземним закладами вищої освіти (науковими 

установами), рада може утворюватися на базі одного із зазначених 

суб’єктів підготовки.  

У разі коли рада утворюється на базі закладу вищої освіти (наукової 

установи) України, утворення такої ради здійснюється відповідно до 

Порядку.  

Працівник іноземного закладу вищої освіти, що був стороною 

зазначеної угоди, може бути рецензентом щодо дисертації здобувача. 

На базі іноземного закладу вищої освіти (наукової установи) рада 

утворюється відповідно до законодавства іноземної держави. 
 

 

 

http://www.univer.kharkov.ua/docs/work/nakaz-standarty.pdf
http://www.univer.kharkov.ua/ua/research/special_radi/spec_radi_university
http://www.univer.kharkov.ua/ua/research/special_radi/spec_radi_university
http://www.univer.kharkov.ua/images/redactor/news/2019-03-11/postanova.pdf
http://www.univer.kharkov.ua/images/redactor/news/2019-03-11/postanova.pdf
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Процедура експертизи та захисту при здобутті ступеня доктора 

філософії 
 

Для супроводження освітнього процесу щодо атестації здобувачів наукових 

ступенів та моніторингу в ХНУ імені В.Н. Каразіна діє консультативна 

служба з питань атестації здобувачів наукових ступенів. 

http://www.univer.kharkov.ua/ua/research/disservice  

http://www.univer.kharkov.ua/docs/work/polozhennya-

disservice.pdf  
 

Порядок проведення попередньої експертизи та захисту дисертацій у 

спеціалізованих учених радах Харківського національного університету 

імені В.Н. Каразіна (за кроками) 

http://www.univer.kharkov.ua/docs/work/polozennya-poperednya-

expertyza-dis.pdf 
 

Додаткові сервіси 

відкритий доступ до дисертацій 

http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/1327  

темплейти документів 

https://drive.google.com/drive/folders/1mhKhxw29nOrUQktbpiKZ

o98dkSO0CXKs  

 

 

 
 

http://www.univer.kharkov.ua/ua/research/disservice
http://www.univer.kharkov.ua/docs/work/polozhennya-disservice.pdf
http://www.univer.kharkov.ua/docs/work/polozhennya-disservice.pdf
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/1327
https://drive.google.com/drive/folders/1mhKhxw29nOrUQktbpiKZo98dkSO0CXKs
https://drive.google.com/drive/folders/1mhKhxw29nOrUQktbpiKZo98dkSO0CXKs

