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АСПІРАНТУРА 
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ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ В АСПІРАНТУРІ КНУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО:

✓ Закону України «Про освіту»,

✓ Закону України «Про вищу освіту»,

✓ Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»,

✓ Постанови Кабінету Міністрів України № 261 від 23 березня 2016 р.

«Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти

ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних

закладах (наукових установах)

✓ Положення про організацію освітнього процесу у Київському

національному університеті імені Тараса Шевченка, яке затверджено

Вченою радою 07.05.2018 року, протокол №10.



Сайт 
відділу підготовки 

та атестації 

науково-

педагогічних 

кадрів▪ ПРАВИЛА прийому до аспірантури, ад’юнктури, 

докторантури

▪ ОСВІТНЬО-НАУКОВІ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ докторів 

філософії

▪ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ щодо виконання освітньої та 

наукової підготовки докторів філософії

▪ ДОГОВОРИ підготовки докторів філософії

▪ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН виконання ОНП доктора 

філософії 

▪ ЗВІТ АСПІРАНТА (АД’ЮНКТА) про виконання освітньо-

наукової програми підготовки доктора філософії

▪ АНОТАЦІЇ обов'язкових дисциплін та дисциплін вільного 

вибору аспіранта (ДВА)

▪ ВИМОГИ  ДО ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ на здобуття ступеня 

доктора філософії

▪ НОРМАТИВНО -ПРАВОВА БАЗА підготовки кадрів вищої 

кваліфікації

http://asp.univ.kiev.ua/

aspirant_office@ukr.net

http://asp.univ.kiev.ua/


✓ 40 кредитів ЄКТС

✓ Висновок Університету про наукову 

новизну, теоретичне та практичне 

значення за результатами фахового 

семінару

✓ Захист дисертації на разовій 

спеціалізованій вченій раді
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Step 4

Step 3

І
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рік
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Підготовка в аспірантурі (ад’юнктурі) 

передбачає виконання аспірантом 

освітньо-наукової програми за певною 

спеціальністю та проведення власного 

наукового дослідження. 

• 15 кредитів

• Наукове

дослідження

• 25 кредитів

• Асистентська

педагогічна практика

• Наукове дослідження

• Наукове

дослідження

• Завершення 

наукового

дослідження

• Підсумкова 

атестація

ІV
рік



СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА 

освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії в Університеті

Захист дисертації 

доктора філософії 

на разовій 

спеціалізованій 

вченій раді

Обов’язкові

фахові 

дисципліни



ПЕРШІ КРОКИ ПІСЛЯ ЗАРАХУВАННЯ

1 2

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН РОБОТИ 

аспіранта/ад’юнкта

про підготовку 

здобувачів вищої освіти 

ступеня доктора філософії 

в аспірантурі (ад’юнктурі) 

Київського національного 

університету 

імені Тараса Шевченка 

ДОГОВІР

до 01.12.2020 року

Затвердження теми 

дисертаційної 

роботи

Індивідуальний план погоджується здобувачем 

з його науковим керівником та затверджується 

вченою радою інституту/факультету упродовж 

двох місяців із дня зарахування здобувача 

до аспірантури закладу вищої освіти
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ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН 

виконання освітньо-наукової програми 

підготовки доктора філософії

Зразок індивідуального плану розміщено на сайті 

відділу підготовки та атестації науково-педагогічних кадрів Університету

http://asp.univ.kiev.ua/

Кожен аспірант узгоджує зміст індивідуального плану 

з науковим керівником відповідно 

до навчального плану освітньо-наукової програми та 

нормативних документів підготовки докторів філософії!







*Не менше ніж три наукові 

публікації (див. п. 11 

Постанови Кабінету 

міністрів України № 167 

від 06.03.2019 р. 

«Проведення 

експерименту з 

присудження ступеня 

доктора філософії»)













Аспірант/ад’юнкт 

звітується двічі на рік



Атестація відбувається 

кожного вересня

За результатами атестації 

відбувається переведення 

на наступний рік 

або відрахування 

аспіранта/ад’юнкта 

з різних причин





Дякую за увагу!


