
 



 

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1 Цей порядок визначає правила та процедуру прикріплення до 

Комунального закладу вищої освіти «Одеська академія неперервної освіти 

Одеської обласної ради» (далі – Академія) осіб для здобуття вищої освіти 

ступеня доктора філософії поза аспірантурою (далі – здобувач). 

1.2 Порядок прикріплення здобувачів вищої освіти ступеня доктора 

філософії поза аспірантурою у Комунальному закладі вищої освіти «Одеська 

академія неперервної освіти Одеської обласної ради» (далі – Порядок) 

розроблений відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Постанови 

Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261 «Про 

затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора 

філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)», 

нормативних актів МОН України, Статуту КЗВО «Одеська академія 

неперервної освіти Одеської обласної ради». 

1.3 Процедура прикріплення до Академії здобувачів проводиться 

відповідно до принципів студентоцентризму, прозорості, академічної етики, 

демократичності, справедливості і чесності. 

 

 

2 УМОВИ ПРИКРІПЛЕННЯ ТА ЗДОБУТТЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ  

СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ ПОЗА АСПІРАНТУРОЮ 

 

2.1 Право здобувати вищу освіту ступеня доктора філософії поза 

аспірантурою мають особи, які здобули освіту ступеня магістра або освітньо-

кваліфікаційний рівень спеціаліста та професійно провадять наукову, науково-

технічну або науково-педагогічну діяльність за основним місцем роботи в 

Академії без переривання трудової діяльності або під час перебування у 

творчій відпустці. 



2.2 Здобувачі прикріплюються до Академії відповідно до Правил 

прийому до аспірантури в Академії строком до п'яти років, за спеціальністю, 

за якою Академія має ліцензію на провадження освітньої діяльності на 

третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти. 

2.3 Здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії поза аспірантурою 

передбачає повне та успішне виконання відповідної освітньо-наукової 

програми та навчального плану аспірантури Академії згідно із затвердженими 

в установленому порядку індивідуальним навчальним планом та 

індивідуальним планом наукової роботи прикріпленої особи та публічний 

захист дисертації у спеціалізованій вченій раді. 

2.4 Особи, прикріплені до Академії з метою здобуття вищої освіти 

ступеня доктора філософії поза аспірантурою, мають всі права і обов’язки, 

визначені в  пунктах 14-17  Порядку підготовки здобувачів вищої освіти 

ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових 

установах). 

2.5 У разі звільнення з роботи особа втрачає право здобувати вищу 

освіту ступеня доктора філософії поза аспірантурою  Академії. 

 

 

3 ПРОЦЕДУРА ПРИКРІПЛЕННЯ 

 

3.1 Особа, яка прикріплюється, подає заяву на ім’я ректора Академії, в 

якій зазначає тему дисертаційного дослідження та кафедру Академії, до якої 

має намір бути прикріпленою, дослідницьку пропозицію з описом 

актуальності, основних напрямів та очікуваних результатів майбутнього 

дисертаційного дослідження, список опублікованих праць (за наявності). 

Заява та дослідницька пропозиція подається до відділу освітньо-наукової 

підготовки. Після реєстрації заява претендента і дослідницька пропозиція 

передаються кафедрі, до якої має намір бути прикріпленим здобувач. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/261-2016-%D0%BF#n49


3.2 Кафедра, до якої надішли документи від вступника, протягом двох 

тижнів розглядає їх, заслуховує дослідницьку пропозицію претендента. 

Приймає рішення про рекомендацію для прикріплення або відмову в такій 

рекомендації. Згідно наданої характеристики наукової діяльності кафедра 

визначає наукового керівника з урахуванням вибору і пропозиції претендента 

на здобуття ступеня доктора філософії, відповідності його до вимог до 

наукового керівника та напряму наукової діяльності потенційного наукового 

керівника напряму (тематиці) дослідження здобувача. 

3.3 Вчена рада Академії розглядає висновки кафедри щодо претендента 

і приймає рішення про його прикріплення та призначення наукового 

керівника.  

3.4 Претендент, який отримав рекомендацію вченої ради, для 

прикріплення у тижневий термін подає до відділу освітньо-наукової 

підготовки такі документи:  

 заяву про прикріплення на ім'я ректора Академії;  

 витяг із засідання кафедри, щодо прикріплення здобувачем та 

призначення наукового керівника; 

 дослідницьку пропозицію;  

 копію диплома, магістра (ОКР спеціаліста) із зазначенням здобутої 

спеціальності (кваліфікації); 

 довідку з основного місця роботи;  

 список опублікованих наукових праць і винаходів (за наявності); 

 згоду на збір та обробку персональних даних;  

 2 кольорових фотокартки розміром 3 х 4 см. 

Документ, що посвідчує особу, та диплом про вищу освіту 

пред’являються здобувачем особисто. 

3.5 На підставі рішення Вченої ради Академії ректор видає наказ про 

прикріплення. 

  



4 ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

4.1 Дане Положення розглядається й ухвалюється Вченою радою 

Академії та вводиться в дію наказом ректора. 

4.2 Зміни та доповнення до Положення розглядаються й ухвалюються 

Вченою радою Академії за поданням завідувача відділу освітньо-наукової 

підготовки та вводяться в дію наказом ректора. 

 

 

 

 

 


