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Передумови та нормативна база на державному рівні. 

 

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

Постанова Кабінету Міністрів України № 261 «Порядок підготовки 

здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у 

вищих навчальних закладах (наукових установах)» (2016) 

Постанова Кабінету Міністрів України  №167 « Порядок проведення 

експерименту з присудження доктора філософії» (2019) 

 

Умови підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора 

філософії на університетському рівні. 

 

Визначені в Положенні про підготовку здобувачів вищої освіти 

ступеня доктора філософії та доктора наук в Одеському 

державному екологічному університеті (2016 р.)  

http://odeku.edu.ua/wp-content/uploads/Polozhennya-pro-

pidgotovku-doktoriv-filosofiyi.pdf 

 

Обов'язкова умова – наявність ліцензії на провадження освітньої 

діяльності на третьому (освітньо-науковому)  рівні вищої освіти за 

відповідними спеціальностями, видані Міністерством освіти і 

науки України.  

 

В Одеському державному екологічному університеті: 

 

7 спеціальностей третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (2016 р.)  

http://odeku.edu.ua/nakazi-pro-litsenzuvannya/,  

для кожної з котрих розроблені освітньо-наукові програми та навчальні 

плани  

http://odeku.edu.ua/podgotovitelnoe-otdelenie/ 

 

 

 

 

http://odeku.edu.ua/wp-content/uploads/Polozhennya-pro-pidgotovku-doktoriv-filosofiyi.pdf
http://odeku.edu.ua/wp-content/uploads/Polozhennya-pro-pidgotovku-doktoriv-filosofiyi.pdf
http://odeku.edu.ua/nakazi-pro-litsenzuvannya/
http://odeku.edu.ua/podgotovitelnoe-otdelenie/
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051 Економіка   

http://odeku.edu.ua/wp-content/uploads/051_Economika_osvitnyo-naukova-

programa-ta-navch-plan.pdf 

101 Екологія 

http://odeku.edu.ua/wp-content/uploads/101_Ecologya_osvitnyo-naukova-

programa-ta-navchalnyi-plan.pdf 

103  Науки про Землю 

http://odeku.edu.ua/wp-content/uploads/103_nauki-pro-Zemlu_osvitnyo-

naukova-programa-ta-navchalnuy-plan.pdf 

113 Прикладна математика 

http://odeku.edu.ua/wp-content/uploads/113_Prykladna_matematika_osvitnyo-

naukova-prog-ta-navchalnyi-plan.pdf 

122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології 

http://odeku.edu.ua/wp-content/uploads/122_Computerni_nauki_osvitnyo-

naukova-prog-ta-navchalnyi-plan.pdf 

183Технології захисту навколишнього середовища 

http://odeku.edu.ua/wp-content/uploads/183_Technologyi_zahystu_osvitnyo-

naukova-prog-ta-navchalnyi-plan.pdf 

 

Рішенням вченої ради аспіранту може бути призначено два наукових 

керівники з відповідним розподілом годин навчального  навантаження та 

обов’язків між ними. 

Засвоєння аспірантами навчальних дисциплін може відбуватися в 

рамках реалізації права на академічну мобільність - на базі інших вищих 

навчальних закладів (наукових установ). 

Вчена рада Університету має право прийняти рішення про визнання 

набутих аспірантом в інших вищих навчальних закладах (наукових 

установах) компетентностей з однієї чи декількох навчальних дисциплін 

(зарахувати кредити ЄКТС), обов’язкове здобуття яких передбачено 

освітньо-науковою програмою аспірантури. 

 

 

 

 

 

 

http://odeku.edu.ua/wp-content/uploads/051_Economika_osvitnyo-naukova-programa-ta-navch-plan.pdf
http://odeku.edu.ua/wp-content/uploads/051_Economika_osvitnyo-naukova-programa-ta-navch-plan.pdf
http://odeku.edu.ua/wp-content/uploads/101_Ecologya_osvitnyo-naukova-programa-ta-navchalnyi-plan.pdf
http://odeku.edu.ua/wp-content/uploads/101_Ecologya_osvitnyo-naukova-programa-ta-navchalnyi-plan.pdf
http://odeku.edu.ua/wp-content/uploads/103_nauki-pro-Zemlu_osvitnyo-naukova-programa-ta-navchalnuy-plan.pdf
http://odeku.edu.ua/wp-content/uploads/103_nauki-pro-Zemlu_osvitnyo-naukova-programa-ta-navchalnuy-plan.pdf
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Умови вступу на навчання для здобуття ступеня доктора 

філософії  

 

Регламентуються Положенням про підготовку здобувачів 

вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в 

Одеському державному екологічному університеті (2016 р.) та 

Правилами прийому на навчання до аспірантури та докторантури 

Одеського державного екологічного університету, які щорічно 

оприлюднюються на офіційному сайті 

http://odeku.edu.ua/wp-content/uploads/Pravila-prijomu-v-aspiranturu-2019.pdf 

 

На навчання до аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії 

до Університету приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня 

магістра. 

1. Фінансування підготовки фахівців в аспірантурі Університету 

здійснюється за рахунок: видатків державного бюджету України – за 

державним замовленням; коштів фізичних та/або юридичних осіб. 

2. Вступники до аспірантури подають до приймальної комісії особисту 

заява на ім'я ректора Університету з проханням дозволити вступ до 

аспірантури із зазначенням назви та шифру спеціальності, форми навчання 

(очно, заочно) та інші документи 

http://odeku.edu.ua/wp-content/uploads/Pravila-prijomu-v-aspiranturu-2019.pdf 

3. Вступні випробування до аспірантури ОДЕКУ проводяться 

предметними комісіями, які призначаються наказом ректора Університету і 

складаються з:  

➢ вступного іспиту із спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти 

магістра з відповідної спеціальності);  

➢ вступного іспиту з англійської мови;  

➢ презентації дослідницьких досягнень та/чи пропозицій за плануємою 

тематикою досліджень. 

4. Програми вступних випробувань оприлюднюються на офіційному сайті 

університету до початку прийому документів для вступу до аспірантури. 

http://odeku.edu.ua/aspirantura/ 

 

http://odeku.edu.ua/wp-content/uploads/Pravila-prijomu-v-aspiranturu-2019.pdf
http://odeku.edu.ua/wp-content/uploads/Pravila-prijomu-v-aspiranturu-2019.pdf
http://odeku.edu.ua/aspirantura/
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5. Зарахування на загальних підставах проводиться за конкурсним 

балом, який складається з суми оцінок отриманих за вступні іспити, 

середнього балу диплома магістра і додаткових балів, які призначаються 

вступнику за результатами розгляду презентації дослідницьких досягнень 

та/чи пропозицій вступника.  

Вага кожного вступного випробування визначається за допомогою 

коефіцієнтів (0.4 –спеціальність, 0.3 –англійська мова, 0.15 –середній бал 

диплома магістра, 0.15 –додаткові бали за презентацію). 

За результатами проведення вступних випробувань до аспірантури 

приймальна комісія приймає рішення щодо кожного вступника з 

урахуванням конкурсного балу, затвердженого у встановленому порядку, 

ліцензійного обсягу підготовки на третьому (освітньо-науковому) рівні 

вищої освіти та можливостей забезпечення кваліфікованого наукового 

керівництва і задоволення освітніх потреб аспірантів за відповідною 

спеціальністю та освітньо-науковою програмою.  

6. Процедурні терміни.  

Прийом заяв і документів для вступу: остання декада липня та дві перші  

декади серпня поточного року. 

Вступні випробування до аспірантури:  остання декада серпня – перша 

декада вересня поточного року. 

Прийняття приймальною комісією рішення про зарахування до аспірантури 

за результатами проведення вступних випробувань – друга декада вересня 

поточного року. 

Початок навчання в аспірантурі  - з третьої декади вересня поточного року. 

Іноземці, які прибувають в Україну з метою навчання в аспірантурі за 

кошти фізичних та юридичних осіб, зараховуються упродовж року за 

результатами розгляду поданих документів та співбесіди за програмою 

вступних іспитів до аспірантури з відповідної спеціальності та мови 

навчання. 

Освітній процес здійснюється за освiтньо-науковими програмами та 

навчальними планами пiдготовки здобувачiв вищоi освіти на третьому 

освітньо-науковому   pівні  

http://odeku.edu.ua/podgotovitelnoe-otdelenie/ 

 

 

 

http://odeku.edu.ua/podgotovitelnoe-otdelenie/
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Особливості.   

Освiтньо-наукові програми Університету передбачають набуття аспірантом 

60 кредитів ЄКТС. Перші 2 роки навчання аспіранти поглиблюють свої 

знання з професійної англійської мови, філософсько- етичних аспектів 

наукової діяльності, управління  науковими проектами та та зі спеціальних 

дисциплін (обов’язкові і за вибором аспіранта), отримують навичкі 

науково-педагогічної діяльності. В цей же час аспіранти проводять наукові 

дослідження за темою дисертаційної роботи. 

Засвоєння аспірантами навчальних дисциплін може відбуватися в 

рамках реалізації права на академічну мобільність - на базі інших вищих 

навчальних закладів (наукових установ). 

Вчена рада Університету має право прийняти рішення про визнання 

набутих аспірантом в інших вищих навчальних закладах (наукових 

установах) компетентностей з однієї чи декількох навчальних дисциплін 

(зарахувати кредити ЄКТС), обов’язкове здобуття яких передбачено 

освітньо-науковою програмою аспірантури. 

  

Строк підготовки доктора філософії в аспірантурі – 4 роки. 

 

Умови підготовки та захисту для здобуття ступеня доктора філософії 

 

Захист дисертаційних робіт аспірантів може відбуватись у постійно діючих 

спеціалізованих вчених радах, створених при університеті  

http://odeku.edu.ua/spetsializovani-vcheni-radi-z-zahistu-d/ 

або у разових спеціалізованих вчених радах, які створюються за порядком 

встановленим Постановою Кабінету Міністрів України № 167 від 6 березня 

2019 року «Порядок проведення експерименту з присудження доктора 

філософії» та розробленим на його підставі «Тимчасовим  порядком 

підготовки та проведення захисту дисертації ступеня доктора філософії в 

спеціалізованих вчених радах Одеського державного екологічного 

університету (04.2019 р.).  

http://odeku.edu.ua/razova-spetsializovana-vchena-rada/ 

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

установа) має ліцензію на провадження освітньої діяльності на третьому 

(освітньо-науковому) рівні вищої освіти. 

 

 

http://odeku.edu.ua/spetsializovani-vcheni-radi-z-zahistu-d/
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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. 
 

Процедура експертизи та захисту при здобутті ступеня доктора 

філософії 
 

Забезпечення діяльності разових спеціалізованих вчених рад в 

Одеському державному екологічному університеті здійснюється відділом 

аспірантури і докторантури. 

Порядок проведення попередньої експертизи та захисту дисертацій 

поданих на здобуття ступеня доктора філософії регулюється «Тимчасовим  

порядком підготовки та проведення захисту дисертації ступеня доктора 

філософії в спеціалізованих вчених радах Одеського державного 

екологічного університету (04.2019 р.) 

http://odeku.edu.ua/wp-content/uploads/Timchasovij-poryadok-prisudzhennya-

PhD1.pdf 
 

Додаткові сервіси 

відкритий доступ до репозитарію дисертаційних робіт 

http://eprints.library.odeku.edu.ua/view/subjects/sci=5Fpbl=5F=5Fthesis.html 

темплейти документів здобувача (дисертаційна робота, висновок про 

наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації, 

відгуки офіційних опонентів, аудіо та відео записи захисту): 

http://odeku.edu.ua/dokumenti-zdobuvacha/ 
 

http://odeku.edu.ua/wp-content/uploads/Timchasovij-poryadok-prisudzhennya-PhD1.pdf
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