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Законів України:  
«Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII, 
«Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-
VII, «Про наукову і  науково-технічну
діяльність» від 26.11.2015 № 848-VIII.

Постанови Кабінету Міністрів України:  
«Про порядок підготовки здобувачів
вищої освіти ступеня доктора 
філософії та доктора наук» від
23.03.2016 р.  № 261; 

«Про проведення експерименту з 
присудження ступеня доктора 
філософії» від 06.03.2019 р. № 167; 

Положення про порядок підготовки 
здобувачів вищої освіти наукових
ступенів доктора філософії та доктора 
наук у Таврійському державному 
агротехнологічному університеті імені 
Дмитра Моторного

Організація  
роботи в 
аспірантурі
ТДАТУ 
здійснюється
відповідно
до:
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НаукаГоловна

Офіційний сайт Таврійського державного агротехнологічного 
університету імені Дмитра Моторного  http://www.tsatu.edu.ua/

Аспірантура і
докторантура

http://www.tsatu.edu.ua/nauka/n/aspirantura-ta-doktorantura/
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НаукаГоловна
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НаукаГоловна
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Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти наукових
ступенів доктора філософії та доктора наук у Таврійському

державному агротехнологічному університеті імені Дмитра Моторного

Права та обов’язки аспірантів і докторантів 

Аспіранти і докторанти мають права здобувачів вищої освіти, 
визначені Законом України «Про вищу освіту», Порядком підготовки
здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у
вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 р. No 261. 

З метою належного проведення наукових досліджень аспіранти і
докторанти також мають право на: 

− вільний доступ до всіх видів відкритої наукової інформації, наявної в
Університеті, бібліотеках і державних архівах України; 

− отримання методичного і змістовного наукового консультування
щодо власного дослідження від наукового керівника (консультанта) 
для аспірантів; 

− участь у науковій діяльності кафедри, лабораторії;

− забезпечення належно обладнаного місця для наукової роботи;  
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В

А
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Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти наукових
ступенів доктора філософії та доктора наук у Таврійському

державному агротехнологічному університеті імені Дмитра Моторного

Права та обов’язки аспірантів і докторантів 

− брати участь у конкурсах на отримання грантової підтримки
наукових досліджень та стипендій, заснованих на честь видатних діячів
науки, освіти, культури,  громадських діячів,  а також заснованих
Президентом України, Кабінетом Міністрів України,  державними чи
недержавними органами, підприємствами, установами чи
організаціями;

− чіткий розподіл обов’язків між науковими керівниками в разі
призначення вченою радою Університету двох керівників; 

−  безпечні та нешкідливі умови для проведення наукових
досліджень; 

−  академічну мобільність, що реалізується відповідно до Положення
про порядок реалізації права на академічну мобільність, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.2015 р. No 579; 

−  трудову діяльність у позанавчальний час відповідно до
законодавства; 
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Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти наукових
ступенів доктора філософії та доктора наук у Таврійському

державному агротехнологічному університеті імені Дмитра Моторного

Права та обов’язки аспірантів і докторантів 

П

Р

А

В

А

−  отримання державної стипендії встановленого розміру у разі
зарахування на навчання за державним замовленням; 

−  щорічні канікули тривалістю до двох календарних місяців,  які
включаються до загального терміну навчання; 

−  академічну відпустку, зокрема за станом здоров’я, у зв’язку з
вагітністю та пологами,  для догляду за дитиною до досягнення
нею трирічного віку, відповідно до законодавства України; 

−  додаткову оплачувану відпустку за місцем роботи вступникам
до аспірантури з рахунку 10 днів на кожний вступний іспит
(відповідно до ЗУ “Про відпустки”); 

−  забезпечення впорядкованим житлом на час навчання за умови
оплати вартості користування житлом самим аспірантом або
докторантом (для іногородніх).
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Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти наукових
ступенів доктора філософії та доктора наук у Таврійському

державному агротехнологічному університеті імені Дмитра Моторного

Права та обов’язки аспірантів і докторантів 
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−  виконувати всі обов’язки здобувачів вищої освіти, визначені Законом
України «Про вищу освіту» та Порядком підготовки здобувачів вищої
освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої
освіти (наукових установах),  затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 23.03.2016 р. No 261; 

− виконувати індивідуальний план роботи аспіранта та систематично (не
рідше ніж двічі на рік) звітувати про хід його виконання на засіданні
кафедри, яка уповноважена для цього вченою радою інституту/ 
факультету; 

− брати участь у науковій та дослідницько-інноваційній діяльності
кафедр; 

− доповідати за напрямом дисертаційного дослідження на наукових
семінарах, конференціях; 

− своєчасно інформувати наукового керівника і відділ аспірантури про
свою участь у всіх закордонних науково- дослідницьких проектах, у
тому числі за програмами академічної мобільності; 
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Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти наукових
ступенів доктора філософії та доктора наук у Таврійському

державному агротехнологічному університеті імені Дмитра Моторного

Права та обов’язки аспірантів і докторантів 
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− дотримуватися принципів академічної доброчесності,  морально-
етичних норм і стандартів поведінки дослідників у відповідній
галузі, дотримуватися Статуту і Правил внутрішнього розпорядку
університету; 

− дотримуватися вимог:  Порядку підготовки здобувачів вищої
освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої
освіти (наукових установах),  затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 23.03.2016 р. No 261; 

− у встановлений термін подати до спеціалізованої вченої ради
свої наукові досягнення: 
− для аспірантів - у вигляді дисертації; 
− для докторантів - у вигляді дисертації, або опублікованої
монографії, або за сукупністю опублікованих у вітчизняних і
міжнародних рецензованих фахових виданнях статей;

− дотримуватися морально-етичних норм і стандартів поведінки
дослідників у відповідній галузі (професії);  
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Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти наукових
ступенів доктора філософії та доктора наук у Таврійському

державному агротехнологічному університеті імені Дмитра Моторного

Права та обов’язки аспірантів і докторантів 
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− виконувати індивідуальний план роботи аспіранта та систематично
звітувати про хід його виконання на засіданні кафедри та Вченої ради
факультету / інституту (Вченої ради університету - для докторантів);  

− захистити у встановлений термін свої наукові досягнення у вигляді
дисертації (для аспірантів) та у вигляді дисертації або опублікованої
монографії, або за сукупністю опублікованих у вітчизняних і
міжнародних рецензованих фахових виданнях статей (для
докторантів) у спеціалізованій вченій раді (для здобувачів вищої
освіти ступеня доктора філософії та доктора наук вступу 2016 року і
пізніше);  

− дотримуватися Статуту і Правил внутрішнього розпорядку
Університету; 

−  повідомляти Університет (відділ аспірантури)  про зміни у
сімейному стані,  працевлаштуванні та інших особистих даних у
термін не пізніше ніж через три календарних дні з моменту настання
таких змін. 
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Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти наукових
ступенів доктора філософії та доктора наук у Таврійському

державному агротехнологічному університеті імені Дмитра Моторного

Обов’язки наукового керівника

− наукове керівництво роботою над дисертацією; 

− надання рекомендацій щодо структури наукових публікацій, вибору
пріоритетних, актуальних тем досліджень та наукових джерел, а також вибору
наукових журналів; 

− спільне зі здобувачем формулювання теми дисертації та наукових
праць, а також формулювання наукової новизни; 

− допомога щодо пошуку рецензентів та опонентів наукових праць; 

− консультування щодо змісту і методології наукових досліджень аспіранта; 

− контроль виконання індивідуального плану роботи та навчального
плану;  

− недопущення академічного плагіату в дисертаційному дослідженні; 

− надання висновку з оцінкою роботи здобувача у процесі підготовки
дисертації та виконання індивідуального плану наукової роботи та
індивідуального навчального плану.
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Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти наукових
ступенів доктора філософії та доктора наук у Таврійському

державному агротехнологічному університеті імені Дмитра Моторного

Зміна наукового керівника

У разі обрання аспірантом міждисциплінарної теми дисертаційного
дослідження рішенням Вченої ради Університету такому аспіранту може бути
призначено два наукових керівники з відповідних галузей науки (з розподілом
годин навчального навантаження та обов’язків між ними). 

Компетентність вченого підтверджується присудженим йому
науковим ступенем з відповідної галузі знань та/або спеціальності або
присвоєним йому вченим званням за відповідною кафедрою
(спеціальністю) та/або науковими публікаціями з наукового напряму,  за
яким планується підготовка чи підготовлено дисертацію здобувача. 

На підставі наказу про зарахування аспірант прикріплюється до кафедри, 
на якій працює призначений йому науковий керівник, для здійснення
підготовки на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти в Університеті. 

У разі переведення наукового керівника на іншу кафедру Університету
аспірант переходить до її складу разом з науковим керівником автоматично на
підставі наказу про зарахування (переведення)  на роботу наукового
керівника на нову кафедру. 
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Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти наукових
ступенів доктора філософії та доктора наук у Таврійському

державному агротехнологічному університеті імені Дмитра Моторного

Зміна наукового керівника

Щороку вчена рада Університету здійснює перегляд ефективності
роботи наукових керівників та ухвалює рішення про продовження
ним або позбавлення його права на наукове керівництво роботою
над дисертацією (наукове консультування)  на здобуття ступеня
доктора філософії (кандидата наук) та/або доктора наук на наступний
навчальний рік. 

Зміна наукового керівника (консультанта) можлива у випадку зміни
напряму дисертаційного дослідження (його теми та/або мети, об’єкта чи
предмету), звільнення призначеного наукового керівника та з інших
поважних причин. 

Зміна наукового керівника (консультанта)  аспіранта (докторанта) 
здійснюється рішенням Вченої ради Університету і вводиться у дію
наказом ректора.
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Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти наукових
ступенів доктора філософії та доктора наук у Таврійському

державному агротехнологічному університеті імені Дмитра Моторного

Зміна наукового керівника

У випадку зміни наукового керівника, у зв’язку зі звільненням із
Університету,  науковий керівник,  який звільняється, до моменту подання
заяви на звільнення зобов’язаний розглянути питання про зміну наукового
керівника свого аспіранта на засіданні кафедри та надати йому пропозиції
нових наукових керівників. 

За необхідності зміни наукового керівника у разі неподання аспірантом
заяви про зміну наукового керівника кафедра (до якої прикріплений
здобувач),  врахувавши спеціальність та тематику дисертаційної роботи,  
зобов’язана призначити наукового керівника серед відповідних науково-
педагогічних працівників Університету. 

У разі необхідності зміни наукового керівника аспірант має подати
до відділу аспірантури і докторантури заяву із зазначенням причин
необхідності такої зміни.  Зміна наукового керівника відбувається за
погодженням із попереднім та потенційним науковими керівниками, а також
завідувачами кафедр, на яких працюють обидва керівники, на підставі наказу
ректора Університету.
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Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти наукових
ступенів доктора філософії та доктора наук у Таврійському державному

агротехнологічному університеті імені Дмитра Моторного

Індивідуальний план роботи аспіранта

2 семестри
відповідно до

освітньо-наукової
програми та

навчального плану
підготовки за
конкретною
спеціальністю

обсягом 60 кредитів
ЄКТС (1800 годин)

Навчальний план

8 семестрів
по два

семестри в кожному
з 4-х років
підготовки

проведення власного
наукового
дослідження

Науковий план

Індивідуальний план роботи аспіранта заповнюється аспірантом та узгоджується з 

науковим керівником на основі навчального плану (за роками навчання)
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Підготовка в 
аспірантурі 
передбачає 
виконання 
освітньо -
наукової 
програми
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Підготовка в 
аспірантурі 
за роками 
начання
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Структурно логічна схема освітньо-наукової 
програми підготовки доктора філософії в ТДАТУ 

Академічна доброчесність та 
академічне письмо

Поточні атестації

Філософія науки та інновацій

Сучасні методики 
викладання у вищій школі

та педагогічна майстерність

Іноземна мова для 
академічних цілей

Інтелектуальна власність та 
захист авторських прав

Управління науковими
проектами та фінансування

досліджень

Науково-дослідна робота

Підсумкова атестація
Захист результатів 

проведеного 
дослідження (дисертації)

Перелік вибіркових дисциплін

знаходиться на сайті ТДАТУ
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НаукаГоловна

Офіційна сторінка Таврійського державного агротехнологічного 
університету імені Дмитра Моторного  http://www.tsatu.edu.ua/

Аспірантура і
докторантура
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НаукаГоловна

Офіційна сторінка Таврійського державного агротехнологічного 
університету імені Дмитра Моторного  http://www.tsatu.edu.ua/

Аспірантура і
докторантура

http://www.tsatu.edu.ua/vmz/
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НаукаГоловна

Офіційна сторінка Таврійського державного агротехнологічного 
університету імені Дмитра Моторного  http://www.tsatu.edu.ua/

Рада молодих учених та
здобувачів вищої освіти

http://www.tsatu.edu.ua/nauka/n/rada-molodyh-vchenyh-ta-studentiv/
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ОсвітаГоловна

Офіційна сторінка Таврійського державного агротехнологічного 
університету імені Дмитра Моторного  http://www.tsatu.edu.ua/

Наукова
бібліотека

http://www.tsatu.edu.ua/biblioteka/
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Дякуємо за увагу! 

Зауваження чи пропозиції
під час навчання Ви можете
надати прийнявши участь в
опитуванні за посиланням чи

на Освітньому порталі

http://www.tsatu.edu.ua/nauka/n/aspirantura-ta-

doktorantura/hromadske-obhovorennja/anketuvannja/
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