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1. Загальнi положения 

1.1. Положення розроблено вiдповiдно до Закону Украiни «Про вищу 
освiту» вiд 01.07.2014 р. N~ 1556-УП; Закону УкраУни «Про освiту» вiд 
05.09.2017 № 2145-YUJ; Порядку пiдготовки здобувачiв вищоУ освiти ступеня 
доктора фiлософi°i та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових 
установах), затвердженого Постановою КМУ No 261 вiд 23.03.2016 року. 

1.2. У Положеннi ви користовуються термiни: 
аспiрант - вчений, який проводить фундаментальнi та (або) прикладнi 

науковi дослiдження в paJ\,tкax пiдготовки в аспiрантурi у вищому навчальному 
закладi/науковiй установi для здобуття ступеня доктора фiлософii; 

докторант - науковий або науково-педагогiчний працiвник, який 
проводить фундаментальнi та (або) прикладнi науковi дослiдження в рамках 
пiдготовки в докторантурi у вищому навчальному закладi/науковiй установi 
для здобуття ступеня доктора наук; 

здобувачi вищоi" освiти - особи, якi навчаються у вищому навчальному 
закладi на певному рiвнi вищо·i освiти з метою здобуття ступеня доктора 
фiлософil та доктора наук 

1.3. Змiни i доповне11ня в це Положения вносяться рiшенням Вченоi ради 
державного вищого навчального закладу «Приднiпровська державна академiя 
будiвництва та архiтектури» (далi - Академiя). 

1.4. Положения розроблено робочою групою у складi: 
Данiшевський В. В. 

Нiкiфорова Т. Д. 

Соколов 1. А. 

Седiн В .Л. 

Сторчай Н. С. 

Петренко В. О. 

Бордун М. В. 

Савицький М. В. 

д.т.н., професор, зав. каф. будiвельноi механiки 
та опору матерiалiв, нарант освiтньо-науковоi 
програми; 

д.т.н., проф. каф. залiзобетонних i кам'яних 
конструкцiй, декан будiвельного факультету; 
д.т.н. проф., зав. вiддiлу аспiрантури та 
докторантури, заслужений будiвельник Укра1ни; 
д.т.н., проф., зав. кафедри iнженерноi геологii i 
геотехнiки, заслужений дiяч науки та технiки 
Укра1ни; 

д.т.н. проф., проф. каф. технологii будiвельних 
матерiалiв, виробiв та конструкцiй; 
к.т.н. доц., доцент кафедри опалення, вентиляцii, 
кондицiювання та теплогазопостачання, 
директор навчально-наукового шституту 

iнновацiйних освiтнiх технологiй; 
здобувач третього ( освтньо-наукового) рiвня 
вищоi освiти; 

д.т.н., проф., проф. каф. залiзобетонних i 
кам 'яних конструкцiй, ректор академiУ. 
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11. ПорядО1, призначення паукового керiвника 

2.1. Науковий керi вник призначаеться для здiйснення керiвництва 

науковою дiяльнiстю аспiранта, здобувача наукового ступеня доктора 

фiлософi"i (далi - аспiранта/здобувача), консультування, надання науковоi' та 

методичноi" допомоги пр 11 роботi над дисертацiею, до моменту закiнчення 

аспiрантури виконання ocix вимоr, якi пред'являються ДАК Украi'ни при 

захистi дисертацiйно·i роботи за даною спецiальнiстю, контроль виконання 

iндивiдуального навч ал ьного плану аспiранта/здобувача та проходження ним 

промiжноi' атестацii'. 

2.2. Одночасно i з зарахуванням на навчання за освiтньою програмою 

пiдготовки доктора фiлософii' в аспiрантурi Академii" аспiранту/здобувачевi 

наказом ректора призначаеться науковий керiвник. 

2.3. Науковим керiвником аспiранта/здобувача призначаеться науково

педагогiчний працiвник Академii' з науковим ступенем. 

2.4. Науковий керiвник повинен мати науковий ступiнь, як правило, 

доктора наук (в т.ч. науковий ступiнь, який присвоено за кордоном, за умови 

його визнання в Укра·iнi ), здiйснювати самостiйно науково-дослiдницьку 

дiяльнiсть (брати участь у здiйсненнi такоi' дiяльностi) за напрямом 

пiдготовки, мати публ iкацi ·i за результатами вказаноi" науково-дослiдноi" 

дiяльностi у провiдних вiтчизняних та (або) зарубiжних рецензованих 

наукових виданнях , якi входять до мiжнародних наукометричних баз, а також 

здiйснювати апробацiю результатiв цiei" дiяльностi на нацiональних та 

мiжнародних конференцiях. 

2.5. В окремих виш1дках до науковоrо керiвництва аспiранта/здобувача 
. . . . . 

можуть залучатися доктори наук за вщповщною спещальюстю, наукоВI 

працiвники iншоi' установи (за наявностi виписки iз протоколу засiдання 

кафедри Академii' iз обrрунтуванням необхiдностi залучення та рекомендацii 

його до науковоrо керiвництва аспiрантом/здобувачем), за умови укладання iз 

ними договору та задовол ення вимог, якi зазначено в п.2.3 цього Положения. 

2.6. Аспiранту/здобувачевi , який виконуе наукове дослiдження за 

сумiжними спецiальностя ми, рiшенням вченоi' ради аспiранту може бути 

призначено два наукових керiвники з вiдповiдним розподiлом годин 

навчального навантаження та обов'язкiв мiж ними. 

2.7. Можлива замша наукового керiвника аспiранта/здобувача у 

випадках: 

- взаемно"i зrоди наукових керiвникiв; 

- змiни тематики дисертацiйного дослiдження аспiранта (докторанта); 
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- неможливостi науковим керiвником виконувати сво'i обов'язки (смерть, 

тяжка хвороба, звiльнення з академii' та iн.). 

2.8. Замiна наукового керiвника аспiранта/здобувача по причинi 

неможливостi науковим керiвником виконувати сво'i обов'язки (смерть, тяжка 

хвороба, звiльнення з академi'i та iн.) здiйсню€ться на пiдставi заяви 

аспiранта/здобувача, затвердженим наказом ректора. 

2.9. Науковий керiвник може бути звiльненим вiд наукового керiвництва 

наказом ректора Академi·, на основi особисто'i заяви керiвника, особисто'i заяви 

аспiранта/здобувача, за прич.иною змiни напряму науково-дослiдницько'i 

роботи або теми науково-квалiфiкацiйноi· роботи (дисертацi'i), невиконанням 

науковим керiвником сво·iх обов'язкiв з наукового кер1вництва 

аспiрантом/здобувачем. У цих випадках замша наукового кер1вника 

аспiранта/здобувача здiйснюсться рiшенням вчено'i ради Академi'i, 

затвердженим наказом ректора Академi'i. 

2.10. Для розгляду питания щодо замiни наукового керiвника за 

причинами вказаними у пунктi 2.9 необхiдно надати вченому секретарю ради 

Академii' за 1 О днiв до засiдання вчено'i ради такi документи: 

- заяву аспiранта/здобувача на iм'я ректора державного вищого 

навчального закладу «Приднiпровська державна академiя будiвництва та 

архiтектури» (додаток 1 ); 

- заяви наукових керiвникiв аспiранта/здобувача (нового та попереднього) 

зi згодою на замiну наукового керiвника; 

- iнформацiю про нового наукового керiвника; 

- витяг iз протоколу засiдання кафедри про рекомендацiю щодо замiни 

наукового керiвника; 

- список наукових праць аспiранта/здобувача; 

- обrрунтування тем и дисертацiйноi' роботи аспiранта/здобувача обсяго~ 

не бiльше трьох сторiнок за пiдписом нового наукового керiвника. 

2.11. Науковий керiвник, який е доктором наук, може здiйснювати 

одночасне наукове керiвництво (консультування), не бiльше 5 здобувачiв 

наукових ступенiв, включаючи тих, що здобувають науковий ступiнь доктора 

наук. Водночас кiлькiсть здобувачiв, що здобувають науковий ступiнь доктора 

наук чи доктора фiлософi·1, 1\Юже коригуватися наказом ректора Академi'i 

залежно вщ результативносп роботи наукового керiвника (кiлькiсть 

захищених дисертацiй, юльк~сть публiкацiй, участь у рiзних конкурсах та 

грантах). 

2.12. Право здiйснення кер1вництва науковою дiяльнiстю 

аспiранта/здобувача штатним або позаштатним доктором фiлософiУ 

(кандидатом наук) надасться рiшенням Вчено'i ради Академii'. Клопотання про 
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надання кандидату наук права наукового керiвництва аспiранта/здобувача 
порушусться завiдувачеl\• 1 кафедр11, який представляс на розгляд Вчено1 ради 
Академi1 наступний комплект документiв: 

- особиста заява кандидата наук на iм'я ректора Академi1 iз зазначенням 
тематики дисертацiйних дослiджень, за якими здiйснюватиметься наукове 

керiвництво (додаток 2 ); 
- витяг з протоколу засi,цання кафедри (додаток 3); 
- обrрунтування наукопого керiвництва кандидатом наук (додаток 4); 
- список опублiкопаних наукових праць (як правило, у провiдних 

рецензованих наукових журналах i виданнях) за останнi п'ять рокiв 
(додаток 5). 

Додатково позаштатн i кандидати наук подають: 
- копн диплома про прису юкення наукового ступеня кандидата наук; 
- копi1 диплома про присудження вченого звания професора, доцента або 

старшого наукового спiвробiтника; 

- довiдку з мiсця роботи iз зазначенням посади. 
2.13. Науковий керiвн11к , який мае ступiнь доктора фiлософi1, може 

здiйснювати одночасн~ наукове керiвництво роботою над дисертацiями не 
бiльше трьох здобувачiв ступеня доктора фiлософi1. 

2.14. На здiйснення наукового керiвництва роботою над дисертацiсю 
одного аспiранта науковому керiвниковi вiдводиться щороку 50 академiчних 
годин навчального нава1-пю1,~ння. Вчена рада Академi1 з урахуванням потреб 

аспiранта та ефективност i роGоти наукового керiвника з пiдготовки докторiв 

фiлософil може вiдвести бi11ьшу кiлькiсть годин навчального навантаження 

керiвниковi з ·ix оплатою за рuхунок коштiв спецiального фонду закладу вищо1 
ОСВIТИ. 

111. Поридо1,: 11ризначення паукового консультанта 

3.1. Науковий консул ьтант призначасться для надання науково1, 

методично'i та органiзацiйно·1 пiдтримки докторанту у проведеннi, оформленнi 

та представленнi результатiв дисертацiйного дослiдження. 

3.2. Вчена рада Аю::цс м1 ·~' uiдповiдно до надано1 характеристики науково1 

дiяльностi вступника призначас докторанту наукового консультанта з числа 
. . . . 

штатних науково-педагопчних працшниюв 1з ступенем доктора наук з 

вiдповiдно1 спецiальностi. Рiшення вчено1 ради затверджусться 1 

оформлясться наказом ректора Академi'i. 

3.3. Науковнми конt:уJ 1ьта~-пами докторантiв призначаються доктори 

наук, професори за профiлыюю для докторанта пауковою спецiальнiстю, якi 
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здiйснюють наукову дi яльн i сть, мают1:, публiкацii' за результатами зазначено'i 
науково-дослiдно·1 д iялы-юстi у провiдних вiтчизняних та/або зарубiжних 
рецензованих 11 ауков11х жур 11 ~лах i виданнях, що входять до мiжнародних 
наукометричних баз, а також здiйснюють апробацiю результатiв вказано·i 
науково-дослiдницько·1· дiяльностi на нацюнальних та мiжнародних 
конференцiях , симпоз iумах. 

3.4. У окремому в11 11 ~ 1ц ку до наукового консультування докторанта 
можуть залучатио1 ,цоктор1 1 н ,1ук, професори за вiдповiдною спецiальнiстю 

наукових працiвникiв , }IKi 111хщюють в iншiй opraнiзaцii" за умови укладання iз 
ними договору та задоволенш1 вимог, що зазначенi в п. 3.3 даного Положения. 

3.5. Науковий ко1-н;уJ1ьтант виража€ свою згоду на консультування 
шляхом шдписання за}1в1-1 докторанта про призначення його науковим 

консультантом. 

3.6. Можлива зам i11 а н,1у кового консультанта докторанта у випадках: 
- взаемно·i згоди нау1-а.> в 11х консультантiв; 

- неможливостi науко13им консультантом виконувати сво1 обов'язки 
(смерть, тяжка хвороба , з 13iш,1-1ен11я з акдемi1 та iн.). 

3.7. Замiна наукового консультанта докторанта по причинi неможливостi 
науковим консул 1,та~поJ\1 ш 1 1 ~о нувати сво"~· обов'язки (смерть, тяжка хвороба, 

звiльнення з унiверси · 1 сту 1·~1 iн. ) здiйснюеться на пiдставi заяви докторанта, 
затвердженим наказом pL:taupa. 

3.8. Науковий консуш,тант може бути звiльненим вiд наукового 

консультуваню, наказом ректора Академii" у зв'язку iз особистою заявою, 

особистоi" заяви докторанта , ·~ причини змiни напряму науково-дослiдницько1 
роботи або т~ми дис~рт,щiй ного дослiдження, невиконанням науковим 

консультантом сво·iх обо в ' >1 :.н: i в з 11ауковоrо консультування докторанта. У цих 
випадках замiн а наук01ю1 ·0 1 ,онсультанта докторанта здiйснюеться рiшенням 

вчено1 ради Академi·i, затв<:рюкени м наказом ректора Академi1. 

3.9. Для розгш1 ду п1 п:1ню1 щодо замiни наукового консультанта за 
причинами вкюаними у 1 1у111~т i 3.8. необхiдно на розгляд вчено1 ради Академi1 
такi документи : 

- заяву докторанта н~1 iм 'я ректора державного вищого навчального 

закладу «Приднiлровсыш ,ц~: ржаuна академiя будiвництва та архiтектури»; 
- заяви наукових 1<онсу J 11,тантiв докторанта (нового та попереднього) зi 

зrодою на замiну науко1юго 1,онсультування; 

- iнформаujю про I ювого наукового консультанта; 
- вит.яг i з протоко.1 1 у :3,tсiщш ня кафедри про рекомендацiю щодо замiни 

наукового кu11сульта~-па; 

- список наукових п1х.1 ц1, докторанта; 
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_ обrрунтуванн я теми )ll 1сt:ртацiйноi' роботи докторанта обсягом не бiльше 
трьох сторi но1< за пiдпи сом 1ювого наукового консультанта. 

3.10. Науковий ко 1 1 суJ11,тш 1т може здiйснювати пiдготовку лише одного 
докторанта . Водночш..: к iJ11,l(i cть докторантiв, якi прикрiпляються до одно~о 
науковоrо 1<0 11 сул ьта 1 1 г с 1, 1нп н ачасться наказом ректора залежно вщ 
ефективностi роботи 11 ~1 у 1 ,овоrо консультанта (кiлькiсть захищених 
дисертацiй, кiлькiсть 11 y6J 1i к;11l i й, участь у рiзних конкурсах та грантах). 

3.11. На зд i йс 1-1 е нш1 11 ; 1у кового консультування вiдводиться щороку 
50 академiчних , ·оди н 1 -1 ;:ша11 т~1же 111-1я на одного докторанта. 

1 У. 11 paua ·1 а обов'язки паукового керiвника 

4.1. Науковий керiв11и1, . .юбов'язаний знати вимоги, якi пред'являються 
ДАК Укра'iни до дисерлщi 1 ·11 1и х дослiджень на здобуття наукового ступеня 
кандидата наук та докторd фiлософi'i. 

4.2. Науковий керi п 11 ~ 11 ~ <1с пiранта/здобувача зобов'язаний: 
4.2.1. Здiйснювати 11 iщ ·отовку кандидатiв для вступу до аспiрантури, 

займатися науковою робuтою з i студентами, керувати студентськими 

науковими роботам и ; 

4.2.2. Проводити cпi1J6( c iдy з особою, яка пода€ документи для вступу до 
асшрантури з метою вю1 ш 1 е ння здiбностей до науково1 дiяльностi та 
з'ясування вiдповiдностi 1 1ш1 вно'i повно"i вищо"i освiти обранiй науковiй . . 
спец~альност 1 ; 

4.2.3. Брати участь у складаннi iндивiдуального навчального плану 
роботи аспiранта/1добувача; 

4.2.4. Здiйсню1шл1 контроль за виконанням затвердженого 
iндивiдуальн оr·о пла 11 у р обо 11 1 ас 11i ранта/здобувача; 

4.2.5. Здiйснюватн кер1вництво науково-дослiдно"i роботи 
аспiранта/здобувача; 

4.2.6. Рекомендувати :.ш погодженням iз завiдувачем кафедри до 
вiдрахування асп iранта/:.щобувача за невиконання iндивiдуального плану 
роботи та не атестоuа ного 11 1ю м iжною атестацiею у визначених термiн; 

4.2.7. Бути присутн if\1 11 et ·3 ш.:iданнях кафедри при обговореннi та прийняттi 
рiшення щодо гото131-10стi д 11 ссртацi·i до захисту; 

4.2.8. Здiйснювати в:шемодiю iз спiвробiтниками структурних пiдроздiлiв 
Академii: за перелiком в~:~ко 1 1 ,1 1 1ю1 сво'iх обов'язкiв наукового керiвника; 

4.2.9 . Здiйсню1Jати юа сi\ 10дiю iз освiтнiми та науково-дослiдницькими 
закладами та орга11iзацi}1 1\ 1и Укра·iни та зарубiжних кра1н за профiлем 
виконання c13o'ix ·юбов' я ·1;11 11 , 11аукового керiвника; 
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4.2.1 О. Л iдви щувnт 11 кв:1 .1 1 iфi кацiю та удосконалювати навички наукового 

керiвника дисертац iй1-1 и f\ 111 J lОСлiдженнями, здiйснювати обмiн наукового 

керiвництва 1 з предст~вн 11кам и 1нших наукових шюл та науково

дослiдницьки х колективi в. 

4.3. Науковий кер i ш 1ик аспiранта/здобувача несе вiдповiдальнiсть за 

наступнi види дi51 л ьност i : 

4.3.1 . Орга 1 1i зуt: -,~l ,, ~)Jl тролюЕ: виконання аспiрантом/здобувачем 

iндивiдуального 1 1 ла ну p0Go·111, а також питань по проходженню аспiрантом 

науково-досл iдно ·i та науково-педагоriчноУ практики; 

4.3 .2. 1-!адае методи'11 1 у допомогу у визначеннi аспiрантом/здобувачем 

iндивiдуального пла ну, терм iнiв складання iспитiв/залiкiв, шдготовки 

наукових пу611iк , , цi й та доповiдей, основних етапiв роботи над дисертацiйним 

досшдженю1м; 

4.3.3 . Забезпечус 1~ауково-методичне керiвництво виконання 

аспiрантом/здобувачем, i 1- 1ш I в i дуал ьноrо плану роботи, у т.ч.: 

- наукове ко1н.:у :1 ьту u~ 1 1 1ня за змiстом та формою дисертацiйного 

дослiдження, а та кож пре · ~е1 i·1 ,щi ·i результатiв; 

- формулювnння теf\ 1 и дисертацiйного дослiдження, видiлення науковоУ 

новизни , апробацi"i дисертанi i'1 110го дослiдження; 

- пщготовка текс·11в наукових статей, доповiдей, дисертацiйного 

дослiдження та авторефе р~1l у . 

4.3 .4. Сприяс у р~:lл i за цi·1 аспiрантом/здобувачем освiтньоУ та 

дослiщ-111ць ко·~' КО \111он е 1л и i1 щивiдуальноrо плану роботи, зокрема: 

- орга 1 1 i ·ю13уL в ·за....:м<. , ,1. ti 1 . J .1 L: 11iр а1--па/здобувача та кафедри за наступними 

питання м и: затu~рдж~н111 т\; ,\ JН дисертацiйного дослiдження, проходження 

промiжн о·1 та пiдсумкuы,·~' :, 1 ~ ста цi·1 аспiранта, участь аспiранта/здобувача у 

наукови х дослiдженнях, uu1 ·овореннi на засiданнi кафедри концепцiI та 

результат i 13 дисертацi й но1 ·о JlOCJ I i дження; 

- кош:ул ьтус ш.:r1i p:111 1 iв/:щобу13ачiв щодо шдготовки публiкацiй та 

виконан !'151 1-1 ау ко15ш( дос.1 11 дi1 :~1 , ь; 

4.3. 5. Бере у часть у JJ J.J ,J f\ Ii жн iй та пiдсумковiй атестацiI аспiранта, дае 

заключе 1-1ш1 про результат1 1 uи конання науково-дослiдницькоI дiяльностi та 

пiдгото 15к11 11 ауково 1, валiфi1с11l iйно·1 роботи (дисертацiI) на здобуття наукового 

ступеня доктора фi лосо<.]J; ·1· . 

Нау1,овий кер iв11ик З,)G L ;в· язаний бути присутнiм на засiданнi кафедри, де 

проводитьс }1 атестацi}1 J IJJ I . , , р iплених до нього аспiрантiв/здобувачiв, при 

проведе11 1 1 i пром i жно·i aтL'c · 1;1цi 'i ; 



4.3 .6. 13икористо13ус pi ·111i засоби та форми взаемодi'i для здiйснення 
постiйного контролю ви1,01 1ш-1ня аспiрантом/здобувачем iндивiдуального 
плану роGоти; 

4.3 .7. Пiсля отриJ'\,1 : 11111 > 1 остаточного вар~анту дисертацiйно'i роботи 
науковий керiвн111< склацн е п1 ·1 сr>мовий вiдгук, в якому характеризуе якiсть 
роботи, :J азначае ·11 1ю:J ити u 1 1 i стоµони, особливу увагу звертае на недолiки, 
мотивуючи можm,шiс·1ъ ~1G,) 1 ,~доцiл t>н iсть падания дисертацiйно1 роботи на 
поперед11iй розгляд на роз L1J 11 реному засiданнi кафедри; разом iз завiдувачем 
кафедри погоцжус пропо ; 1 щi ·i' щuдо у ч асникiв розширеного засiдання кафедри 
та членi lJ кol'\1ici'1, яка 1-1 а ,1.щ ( 111 1 J~к г вiдгуку установи, де виконанi дисертацiйнi 
дослiдження; ви13чае прu~ 1 , 1· 13 i ,цrу ку кoмici'i щодо дисертацi1 аспiранта 
(здобувача) та фоµмул1u с.: u~таточне р1шення вiдповiдно до проведения 

розширеного зас i ,цання юн\J~; l р И. 

4.3.8. Нr~уковий кс р i1 ~ 1 111к надае пiдтримку аспiранту/здобувачевi у 
оформле 1-шi та поца1-1нi д11..: ~ртацi·1 у спец1ал1зовану раду вiдповiдно 1з 
вимогам1 1 ДАК У1<р,йни. 

4.4. Наукови й кер iш1и к в iдповiдае перед вченою радою унiверситету за 
належне та своечасне uи1,011 , !1. ня обов'язкiв наукового керiвника. 

\ 1• ll p aв:1 · 1 ; i tJOOtl'из1~и наукового консультанта 

5.1. Наукопий ко 1 1сут,т:1 нт зобов'язаний знати вимоги щодо порядку 

присудження наукопи х ~·1 J : , s.: 1-1 iв , пимоrи до дисертацiйних дослiджень на 

здобуття науково 1 -о сту1 1 сн>1 жжтора наук. 

5.2. Науковий ко 1 1 ~у. 11, , .1 , 11· ;_1,окторанта зобов'язаний: 
5.2.1. Бути пр11суп1il'\1 11 :L засiданнях спецiалiзовано1 ради по захисту 

докторських та ю:1 н,цищ1 1 L' 1,ких дисертацiй при Академi1 у випадку 

обговорення nитань поца~ 11 1,: ·1 а зс:tхисту дисертацiУ докторанта; 
5.2.2. Здi йснювати ю~1и, 1l>д i 10 iз спiвробiтниками структурних пiдроздiлiв 

Академi·1 по проф iлю uик,J1 1 : , 11 ш1 сво·iх обов'язкiв наукового консультанта; 

5.2.J . Здiйс1-110ш1т~,1 юас :-,. 10дiю i:J освiтнiми та науково-дослiдницькими 
закладами та органiзацi> 1 У 1 ~ р : 1 ·111и та зарубiжних кра'iн за профiлем виконання 

своУх зобов'язань нayкoJJ L1 1 u 1сu 11сультанта; 

5.2 .4 . Рекомендуuати ·1,t 1югодженням iз завiдувачем кафедрою до 

вiдрахушшня до1сгоран гз , >1 1~ 111·1 не никонав план роботи у визначенi термiни; 
5.2.5. Пiд1Зищуват~1 1~в:..t J 1 i t \ )iкaцiю та удосконалювати навички наукового 

консультанта дисертацi~111 l , : L) досл iдження, здiйснювати обмiн наукового 
кершни цтва 1 з пре,ц~ 1 :ш: 11 1 ками 1нших наукових шкш та науково-. . 
ДОСШДНI IЦЬКИХ KOJL<;KТII IJ Ш. 
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5.3. Науко1111й ко 1-1 <.:у .1 11,тш-п несе вiдповiдальнiсть за наступю види 

дiяльностi: 

5.3 . 1. Надас ко1 1 сул 1 ,т,1 1 ti1 '1ну допомогу у визначеню докторантом 

основних етапiв та тe p i\1i 1 1i1 1 роботи над дисертацiйним досшдженням, 

пiдготовкою 1-1 аукош 1 х П) б .1 1 i 1,J цi й та доповiдей; 

5.3.2. ЗаGезлеч) с: 11Jу ково-методичне кер1вництво виконанням 

доктор~11пом i1-щивiдуаЛ1:, 110 го плану роботи, в т.ч. наукове консультування за 

сутнiстю дисL:рта цi1':i1-1 , )Г,) ,' l о ,.;.1 1i дження, його формi та змiсту, а також 

презентацii' ре,1ультатi в; 

5.3.3. Сп р ияс у JJ, .. '.1 .1 11 :3~щ11 докторантом науково-дослiдницькоI 

компоненти пю111у р0Сiол1, . .юкрема, органiзовуе взаемодiю докторанта та 

кафедр11 за настуш111 м 1 1 1111 1 ~ 1 11ю1ми: затвердження плану роботи докторанта, 

проходження щорiч1ю·i ,1тс -.:, ~щi ·1 докторанта, участь докторанта у наукових 

досшдженнях, обговоре 1-111i на зас iданнi кафедри концепцiI та тексту 

дисерта цiйного ;-lQcл i Д):,е 111 ,.,; 

5.3 .4. Забс:31 1 ~чус св(J С' 1 , 1(.: 1 ,у а ге~тацiю докторанта. Науковий консультант 

зобов'юаний бути 11р11 су-111 i , , 1 11 а :Jасiданнях кафедри, де проводиться атестац~ 

прикрiш 1ених до нього д1..J1~ 1 u p;t1-пi1J; 

5.3 .5. Використоuус., р iз н i засоби та форми взаемодiI для здiйснення 

постiй1юго контролю 1з нкu1 1, 1 11 11я докторантом плану роботи над докторською 

дисерта1t1сю. 

, ·, . l 1 l 1 ш~i II цевi положения 

6.1 . Положс 1-111я р и~1 .г:>. t :1 ст1,ся та затверджуеться рiшенням Вченоr ради 

Акадеl\1 i'i' та вводиться в Jli ю 11 шш ·юl\1 ректора. 

6.2. Положсння 1 1~Gун: 1 с ч1 11111остi J моменту реестрацi1 наказу ректора про 

його вrзсдення в дiю . 

6.3. Змiни та цоп ог1 11с11 ш1 ,(lO Положения вносяться на розгляд Вченоr ради 

Акадеl\1i ·1· та пiсш1 ·i'x ух1 1 а } 1-:1 .. ;,1 Jалзерджуються наказом ректора. 

6. --1 . Положення пo1 ·0J l~ 1 ~ c нu п1 рекомендовано для розгляду науково

теi'нiч1 10 ·1 ради з кадеi\1 i·t' , !iро юкол №~ 3 вiд 11 березня 2020 р., та для 

затвер; t ; 1.::~ння Bire1-10·i' р;щ1 1 :1,;~ 1,~lt: i\1 i'i'. 

Проректор з науково'i poGJт. 1 

Завiду н;1ч вiддiл :v ас11iр ,ш Ly p11 

та докторантури 

В. В. Данiшевський 

I. А. Соколов 



ДОДАТОК 1 

Ректору ДВНЗ ПДАБА 

(прiзвище, iм'я, по батьковi) 

асп i ранта/здобувача/ докторанта 

(посада, прiзвище, iм'я, по батьковi) 

ЗАЯВА 

Прошу приз нач1rт 1 1 

досшдження 

11ауковим керiвником мого дисертацiйного 

------ - - ----
(нау ко вий c ·1y n i 11 1,, 11 •1t 1-1(; 11 з вn11ня) (прiзвище, iм'я, по батьковi) . . 

зам1сть раюше призначе н ого 
----------

( ш у к о в и II сту 11iн1, , вченен звания) (прiзвище, iм'я, по батьковi) 

в зв'язку --------- -
( вкnзnт и причину) 

(дnта) 

ПОГОДЖЕНО: 

Проректор з науково-п~да гогiчно"i 

та навчальноУ роботи 

ЗавiдуnRч кафедри (вкюати яко"i) 

Науковий керiвник (попереднiй) 

Науковий керiвник (но 11 и 11 ) 

(пiдпис) 

(пiдпис) 

(пiдпис) 

(пiдпис) 
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( пiдп ис аспiранта/здобувача/ докторанта) 

(iнiцiали, прiзвище) 

(iнiцiали, прiзвище) 

(iнiцiали, прiзвище) 

(iнiцiали, прiзвище) 



ДОДАТОК2 

Ректору ДВНЗ ПДАБА 

(прiзвище, iм ' я, по батьковi) 

(вiд кого) 

(посада, прiзвище, iм'я, по батьковi) 

ЗАЯВА 

Прошу призначити мене _____________________ _ 

(прi з 111-1ше, i~1 ' н , 1ю батько11i , науковий ступiнь, вчене звания) 

науковим керiвником дисерта цiйного досл iдження аспiранта/здобувача 

( прi з JЗище , iм 'я , по батьковi) 

за спецальюстю ___________________________ _ 

(дата) 

ПОГОДЖЕНО: 

Проректор з науково-педагогiчно"i 

та навчально1 роботи 

Завiдувач кафедри (вка1ати яко·!) 

12 

(пiдпис аспiранта/здобувача) 

(пiдпис) (iнiцiали, прiзвище) 

( пiдпис) (iнiцiали, прiзвище) 



ДОДАТОК 3 

витяг 

з протоколу N~ засiдання кафедр и 

( 1шазати я ко't) 

IЗIД « __ » ______ 20_ р. 

Присутнi: члени кафедри 

СЛУХАЛИ: про надання права наукового керiвництва работою 

аспiрантiв/здобувачiв за спецiальнiстю 

кандидатовi технiчних наук , доценту кафедри _____________ _ 
(назва кафедри) 

( прi з в 111не, i~, '11. по бнтькоn i , 11 нуков ий ступiнь, вчене звания) 

До вiдома членiв кафедри доведено, що _________ у __ роц~ 
(прiзвище , iм 'я, по батьковi) 

захистив(ла) кандидатську дисертацiю; працюс на викладацькiй роботi з 

___ року, а з року н а гюсадi доцента кафедри _____ _ 

Пiсля захисту дисертаu i·1 r.ктивно займасться науково-дослiдною работою 

з проблем ___________________ . Мае понад __ _ 

наукових публiкацiй. Пiсля захисту кандидатсько1 дисертацi1 

опублiковано ___ poGiт у провiдних рецензованих наукових журналах i 

виданнях. Рез ул ь гат11 науково·~' роботи представлялися на 

м1жнародних та ___ нацiональних конференцiях. Щорiчно керус 

мапстерськими к, 1 ; 1 .11iф iкацiй11ими роботами з1 спецiальностi 

Активно працюс над докторською 

дисертац1сю на тему : ________________ _ 

УХilАЛИЛИ: Врзхоuуючи резул ьтати активно~ науковоi" роботи 

11uрушити клопотання перед вченою радою 

(прiзвище, iм 'я, по бап,ко вi) 

ДВНЗ ПДАБА про 11 ,щш11-1я права наукового 

(11рiз1111ще, iм 'я, по батьковi) 

керiю-1111tтва роботою аспiрш1тin/здобувачiв за спецiальнiстю ______ _ 

Зшзiдувач кафедри 

(пiдпис) (iнiцiали, прiзвище) 

Сс кретар 
(пiдпис) (iнiцiали, прiзвище) 
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ДОДАТОК4 

Обrру 1-1 ту ш111ш1 11 ., у 1сового 1ссрiвництва кандидатом наук 

--- ------- - --------------
, працюе 

(пpiЗ 13 1 I L l l S::, i,,1 ·;1. 1ю 6ап, ко13i, 11 ау ковий ступiнь, вчене звання) 
на кафедрi ______ _ ____________________ _ 

(11азва кафедри) 
з « ___ » _ ___ _ __ ро ку . ______ ________________ е 

( 1 1р i з в 11ще, iм ' я , по батьковi, науковий ступiнь, вчене звания) 
авторо i\ 1 та спi ваптором ___ н ау копих та науково-методичних праць 
( __ монографi й колект11вн 1 1 х чи одноосiбних, __ публiкацiй у в провiдних 
рецензованих наукових журналах виданнях), __ навчальних та навчально
методичних посiбник i в). 

-------------------
приймае участь у розробцi _____ _ 

( пр i з в и щ е, i~1 ·н . щ) б . 1 ·11,1,:011i ) 

, викладае ----------------------------------
------------- --------------' навчаеться( вся/ лась) 

( д И С Ц 11 пл i1111 / 11 ав • 1 ал ьн i курс 11) 

в докторантурi. 

Мс1е досв i д у пiдготовцi науково-педагогiчних кадрш та 
здiйснюе(вав/вала) нау копс ксрiпництво ________________ _ 
(прiзвище , iм ' я , по бать ков i ас п i ра 11 ·1 i rз , ~-с рi rз 111щтво н к ими здiйснюеться на момент подання обrрунтування) 
Активно спiвпрац1-0Е.: з - - - - -------------------В и с о к i професiйнi якостi ___________________ дають ус1 

(прi звище, iм ' я, по батьковi) 
пiдстави щодо здJИснення наукового керiвництва 
аспiрантами/здобувачем(а i\ 11-1 ) 11ауково го ступеня доктора фiлософi1. 

К Jфедрою ____ ____ ____________ рекомендуеться 
( 11 а3щ1 кафедри) 

призначити ________ ___________ , науковим керiвником 
(пр i з 1 1 11 1 1 tс , i~1 'я, 1ю бат 1,кооi) 

_ _ ______ , як такого, що займаеться 
( 1 1рiзвище, i м'я , по баты,овi ас 1 1 iра н та/здобуоа ч а) 

науковою проблематикою, оGраною для дисертацiйного дослiдження. 

Завiдупач кафедр11 

( 11азва кафе1tр 11 ) (11iдпис) (прiзвище та iнiцiали) 
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ДОДАТОК 5 

С 1111со1с шау1соних праць 

Ja галуззю з 11а1 1 1 , та t· 11~цiam,11icтю ____________ _ 
(в"а1ати с псцiалы1iст1,) 

( 11p i·1111111 1~ . i~I 'si , 11 () fi .i·, l,f((l lli, 11 .Jy l(OOИ~ cтy rtit·II, , OЧ C l·IC зоа,тя) 

-- ---- -- -

№ 
Kim=>кicп, 

Прiзвища /-/ а '313 а 

з/п 
На1ва п рац i друкованих 

спiвавторiв ВИЩ,111 Н Я , plK 
аркуш1в 

1 2 3 4 5 
-- -

-

Кандидат наук, доцент ______ _ _ _ _ 
( 11iлпщ:) ( прiзвище та iнiцiали) 

Завiдуnач кафедри 

(назоа кафедр11 ) (1 1i J lПII C ) (прiзвище та iнiцiали) 
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