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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.

Положення про порядок призначення, права та обов’язки наукових

-

керівників аспірантів і докторантів Центру наукових досліджень та викладання
іноземних мов НАН України (далі Центр) розроблене з метою підвищення
ефективності

та

результативності

наукового

керівництва

науково-

дослідницькою роботою здобувачів наукового ступеня доктора філософії та
доктора

наук.

Це

Положення

регламентує

діяльність

Центру,

яка

організовується згідно з Законом України «Про вищу освіту», Законом України
«Про наукову та науково-технічну діяльність», Постанови КМУ «Про
затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора
філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)»
(23.03.2016 р. № 261), Постанови КМУ «Про затвердження Порядку проведення
експерименту з присудження ступеня доктора філософії» (03.03.2019 р. №
167); наказу МОН «Положення про акредитацію освітніх програм, за якими
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» (11.07. 2019 року № 977),
Статутом Центру, Положенням про організацію освітнього процесу у Центрі
наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України.

2.
2.1.

ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ, ЗАМІНИ НАУКОВОГО КЕРІВНИКА
Аспіранту/ докторанту одночасно з його зарахуванням відповідним

наказом директора Центру призначається науковий керівник з числа наукових
або науково- педагогічних працівників Центру з науковим ступенем.
2.2.

Науковий керівник, який є доктором наук, може здійснювати

одночасне наукове керівництво (консультування), як правило, не більше п’яти
здобувачів наукових ступенів, включаючи тих, що здобувають науковий ступінь
доктора наук.
2.3.

Науковий керівник, який має ступінь кандидата наук (доктора

філософії), може здійснювати одночасне наукове керівництво роботою над
дисертаціями, як правило, не більше трьох здобувачів наукового ступенядоктора

філософії.
2.4.

Рішенням вченої ради Центру аспіранту/докторанту може бути

призначено

два

наукових

керівники

з

відповідним

розподілом

годин

навчального навантаження та обов’язків між ними.
2.5.

Заміна наукового керівника аспіранта/ докторанта проводиться у

таких випадках:
a)

за взаємною згодою наукових керівників, які засвідчують її своїми

підписами на заяві аспіранта;
b)

неможливістю науковим керівником виконувати свої обов’язки у

зв’язку з поважною причиною.
2.6.

Заміна наукового керівника аспіранта здійснюється рішенням вченої

ради Центру і вводиться у дію наказом директора.
2.7.

Для розгляду питання щодо заміни наукового керівника аспірант/

докторант пише заяву на ім’я директора з зазначенням причини такої заміни.
Заява розглядається на засіданні Вченої ради Центру. Проєкт наказу готує і
подає на підпис ректору разом із заявою аспіранта/ докторанта і витягом з
протоколу засідання кафедри та вченої ради завідувач аспірантури.
ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ НАУКОВОГО КЕРІВНИКА

3.

Науковий

3.1.

керівник

аспіранта/

докторанта

здійснює

наукове

керівництво роботою над дисертацією, надає консультації щодо змісту і
методології наукових досліджень аспіранта/ докторанта, контролює виконання
індивідуального плану наукової роботи та індивідуального навчального плану
аспіранта і відповідає перед вченою радою Центру за належне та своєчасне
виконання обов’язків наукового керівника.
3.2.

На здійснення наукового керівництва роботою над дисертацією

одного аспіранта/ докторанта науковому керівникові відводиться щороку 50
академічних

годин

навчального

навантаження.

Вчена

рада

Центру

з

урахуванням потреб аспіранта та ефективності роботи наукового керівника з

підготовки докторів філософії може відвести керівникові більшу кількість годин
навчального навантаження.
3.3.

Науковий керівник (або кілька керівників) аспіранта/ докторанта

повинен бути активним дослідником, який має публікації, дотичні до напряму
(тематики) дослідження аспіранта/ докторанта.
3.4.

Науковий керівник аспіранта/ докторанта повинен брати участь у

дослідницьких проєктах, результати яких регулярно публікуються та/або
практично впроваджуються.
3.5.

Науковий

керівник

зобов’язаний

дотримуватися

принципів

академічної доброчесності. Особи, в яких виявлено порушення академічної
доброчесності, не допускаються до керівництва аспірантами.
3.6 Науковий керівник несе персональну відповідальність за своєчасне
проходження аспірантом/ докторантом атестацій про виконану роботу за звітний
період. Науковий керівник повинен бути присутнім на засіданнях кафедри
Вченої ради Центру, на яких проводиться атестація аспіранта/ докторанта.
Висновок наукового керівника є вирішальним.
3.7.

Після отримання остаточного варіанту дисертаційної роботи та

виконання аспірантом освітнього компонента відповідної освітньо-наукової
програми науковий керівник здобувача:
a)

готує відгук з оцінкою його роботи у процесі підготовки дисертації

та виконання індивідуального плану наукової роботи та індивідуального
навчального плану;
b)

разом із завідувачем кафедри погоджує пропозиції щодо учасників

фахового семінару та рецензентів, які надають експертний висновок.
3.8.

У своїй повсякденній роботі науковий керівник аспіранта/докторанта

зобов’язаний:
–

постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та

педагогічну майстерність;
–

сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок

здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;

–

забезпечувати формування та дотримання академічної доброчесності

аспірантами/докторантами в освітньому процесі та науковій діяльності;
–
–

дотримуватися педагогічної етики;
поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників

освітнього процесу;
–

настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної

моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму,
гуманізму, толерантності, працелюбства;
–

формувати у здобувачів освіти усвідомлення необхідності додержуватися

Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність
України;
–

виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та державних

символів України, національних, історичних, культурних цінностей України,
дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та
навколишнього природного середовища.
3.9. Зміни до цього Положення вносяться Вченою Радою Центру та
затверджуються директором Центру.

