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ПОЛОЖЕННЯ 

про відділ аспірантури та докторантури Центральноукраїнського 

національного технічного університету 

 

1. Відділ аспірантури та докторантури Центральноукраїнського 

національного технічного університету (далі відділ) організовує підготовку 

наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації на третьому 

освітньо-науковому та науковому рівнях вищої освіти у відповідності до 

Закону України «Про вищу освіту», Постанови Кабінету Міністрів України 

від 23 березня 2016р. № 261 «Про затвердження Порядку підготовки 

здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософі та доктора наук у вищих 

навчальних закладах (наукових установах)». 

У своїй діяльності відділ керується чинним законодавством України, 

відповідними постановами Кабінету Міністрів України, наказами та 

інструкціями Міністерства освіти і науки України, рішеннями вченої ради, 

наказами ректора університету та цим Положенням. 

Відділ планує, організовує та контролює підготовку науково-

педагогічних кадрів через аспірантуру університету. 

Відділ веде облік та аналіз статистичних показників з підготовки 

науково-педагогічних кадрів. 

Відділ розробляє пропозиції щодо удосконалення та підвищення 

ефективності підготовки науково-педагогічних кадрів. 

Відділ розробляє і готує для затвердження вченою радою університету 

документи стосовно виконання вимог законодавства з організації підготовки 

здобувачів вищої освіти ІІІ освітньо-наукового рівня вищої освіти «доктор 

філософії» та наукового рівня «доктор наук». 

Відділ забезпечує оформлення документації та зберігання інформації у 

відповідності до законодавства у сфері захисту персональних даних. 

Відділ координує роботу факультетів і кафедр з питань організації 

підготовки здобувачів вищої освіти ступенів доктора філософії і доктор наук. 



Відділ контролює виконання здобувачами вищої освіти ІІІ освітньо-

наукового рівня вищої освіти «доктор філософії» та освітньо-наукового рівня 

«доктор наук» відповідних освітньо-наукових/наукових програм 

університету за певною спеціальністю, індивідуальних навчальних планів 

роботи аспірантів. 

Відділ вивчає зміни у нормативно-правовій базі з питань підготовки 

докторів філософії, докторів наук та інформує структурні підрозділи 

університету. 

Структура та штат відділу затверджується ректором університету у 

відповідності до діючих норм і в межах штатного розпису університету. 

На відділ покладаються такі обов'язки: 

̶ розробка щорічних і перспективних планів підготовки наукових і 

науково-педагогічних кадрів відповідно до потреб університету, 

контроль їх виконання; формування разом з факультетами та 

кафедрами пропозицій на одержання державного замовлення на 

підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в 

аспірантурі та докторів наук в докторантурі університету; 

̶ координація роботи зі складання освітньо-наукових програм, 

навчальних планів здобувачів вищої освіти ІІІ освітньо-наукового рівня 

«доктор філософії»; 

̶ контроль за оформленням навчальної і випускної документації 

здобувачів вищої освіти ІІІ освітньо-наукового рівня «доктор 

філософії», наукового рівня «доктор наук» та осіб, які здобувають 

вищу освіту доктора філософії  поза  аспірантурою; наказів про рух їх  

контингенту; формування та збереження їх особистих справ; контроль   

відповідності   розкладів   занять   і   екзаменів навчальним планам; 

̶ контроль складання та дотримання розкладу навчальних занять 

здобувачів вищої освіти ІІІ освітньо-наукового рівня «доктор 

філософії» та екзаменаційних сесій; підготовка наказів про сесію; 

̶ підготовка наказів про переведення, поновлення здобувачів вищої 

освіти ІІІ освітньо-наукового рівня «доктор філософії», освітньо-

наукового рівня «доктор наук», надання їм академічних відпусток, 

відрахування за власним бажанням, з інших питань організації 

освітнього процесу; 

̶ складання квартальних і річних звітів за визначеними формами для 

подання до Міністерства освіти і науки України;  

̶ ведення реєстрації захисту дисертацій аспірантами та докторантами; 

̶ контроль за надходженням коштів від юридичних та фізичних осіб за 

навчання відповідно до укладених договорів;  

̶ підготовка та видача довідок на вимогу здобувачів про навчання в 

аспірантурі та перебування в докторантурі, довідок в бібліотеки та інші 



організації; 

̶ комплектує склад комісій зі складання вступних іспитів. 

Відділу надаються такі права: 

̶ одержувати від завідувачів кафедр заявки щодо укладання проекту 

плану прийому  на навчальний рік; 

̶ вимагати від завідувачів кафедр необхідні дані про роботу зі 

здобувачами вищої освіти ІІІ освітньо-наукового рівня «доктор 

філософії» та наукового рівня «доктор наук», а також інші матеріали, 

які стосуються питань по підготовці науково-педагогічних кадрів; 

̶ подавати керівництву університету пропозиції щодо: відрахування 

здобувачів вищої освіти за ІІІ освітньо-науковим рівнем «доктор 

філософії» за заборгованість; позбавлення за неефективну роботу права 

наукового керівництва; заохочення наукових керівників та наукових 

консультантів за значні результати в роботі з підготовки науково-

педагогічних кадрів. 

Відділ очолює завідувач, який призначається наказом ректора 

університету. На посаду завідувача призначається фахівець, який має вищу 

освіту та стаж роботи у закладі вищої освіти не менше 5 років. 

Завідувач аспірантури та докторантури підпорядковується проректору з 

наукової роботи і відповідає за якісне і своєчасне виконання завдань і 

функцій покладених цим Положенням та за розпорядженнями керівництва 

університету. 

 

 

 

 

 

Проректор з наукової роботи    О.М. Левченко 
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