


 

1. Загальні положення 

 

1.1. Положення про проміжну атестацію здобувачів третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти, які навчаються за європейською кредитно-

трансферною системою (ЄКТС), є нормативним документом, який регламентує 

організацію навчання та шляхи удосконалення якості освітнього процесу. 

1.2. Дане Положення розроблене відповідно до чинного законодавства 

України та внутрішніх нормативних документів, які регламентують роботу 

Інституту, а саме: Закон України «Про освіту» № 2145-VIII від 5.09.2017 р., 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку підготовки 

здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих 

навчальних закладах (наукових установах)» №261 від 23.03.2016 р., Наказ 

Міністерства освіти і науки України «Про затвердження та введення в дію 

Методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів вищої освіти» № 600 

від 01.06. 2016 р., Постанова Кабінету Міністрів України «Порядок проведення 

експерименту з присудження ступеня доктора філософії» № 167від 06.03.2019 

р.; Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження форм 

документів атестаційної справи здобувача ступеня доктора філософії» № 533від 

22.04.2019 р.; лист МОН України «Про окремі питання реалізації Порядку 

проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії» № 1/9-492 

від 03.07.2019 р.,  Положення про організацію освітнього процесу з підготовки 

здобувачів вищої освіти на третьому рівні вищої освіти  (ступеня доктора 

філософії) в Інституті проблем кріобіології і кріомедицини Національної 

академії наук України. 

1.3. Положення визначає послідовність організації та здійснення 

проміжної (поточної, щорічної) атестації в Інституті, встановлює основні 

вимоги до проведення атестації. 

1.4. Атестація є обов’язковою формою звітності аспірантів усіх форм 

навчання. Завдання атестації: визначити реальний стан виконання аспірантом 

індивідуального плану роботи, підготовки дисертаційної роботи на здобуття 

наукового ступеня доктора філософії, її відповідність вимогам, які 

пред’являються до дисертацій; надати аспіранту і його науковому керівнику 

необхідну допомогу в підготовці дисертації. 

1.5. Система атестації здобувача ступеня доктора філософії складається з 



проміжної і підсумкової атестації. Метою підсумкової атестації є встановлення 

відповідності рівня освітньо-наукової підготовки випускників аспірантури 

вимогам освітньо-наукової програми (ОНП) доктора філософії в відповідній 

галузі. Нормативною формою підсумкової атестації є прилюдний захист 

результатів науково-дослідницької роботи,  які представлені у вигляді 

дисертації. 

Метою проміжної атестації є контроль за виконанням індивідуального плану 

аспіранта за освітньою та науковою складовими ОНП. Атестація за освітньою 

складовою передбачає складання  іспитів і диференційованих заліків відповідно 

до навчального плану здобувача ступеня доктора філософії за відповідною 

ОНП. Атестація за науковою складовою ОНП передбачає аналіз виконання 

науково-дослідницької роботи, дотриманням графіку її підготовки, 

оприлюднення та обговорення експериментальних результатів, отриманих 

здобувачем ступеня доктора філософії. Поточний контроль за виконання 

індивідуального плану аспіранта за освітньою та науковою складовими ОНП. 

здійснює науковий керівник. 

 

2. . Проміжна атестація 

 

2.1. Проміжна атестація здобувачів ступеня доктора філософії проводиться 

щорічно (наприкінці навчального року) на засіданні наукової секції, за якою 

вони закріплені, та ухвалюється вченою радою Інституту. Результати атестації 

фіксуються в індивідуальному плані аспіранта.   

2.2. На проміжну атестацію аспірант надає інформацію про проходження 

освітньої та наукової програми, про набуття компетентностей в інших закладах 

освіти, результати наукового стажування (за наявності). 

2.3. До початку атестації здобувач має надати секретарю відповідної наукової 

секції  такі документи: 

 звіт щодо виконання індивідуального плану роботи аспіранта (за 

підписом аспіранта, наукового керівника);  

 довідку від комісії з перевірки первинної документації; 

 список публікацій за звітній період; 

 матеріали, що підтверджують виконання зазначених у звіті 

планових показників освітньої та наукової діяльності аспіранта (документи про 

виконання освітньої складової освітньо-наукової програми; копії публікацій та 



інших документів про наукові здобутки, зокрема, охоронних документів на 

інтелектуальну власність; документи щодо апробації результатів 

дисертаційного дослідження тощо) 

 індивідуальний план роботи аспіранта. 

2.4. Під час проведення атестації на засіданні наукової секції вченої ради 

Інституту аспірант доповідає та надає презентацію фактичних результатів 

підготовки за звітній період (презентація доповіді для аспірантів 1 курсу 

навчання – за бажанням), акцентуючи при цьому увагу на отриманих ним 

основних результатах дисертаційного дослідження, їхній актуальності, науковій 

новизні та прикладному значенні; методах, які при цьому застосовуються. 

Здобувач наводить інформацію щодо своєї публікаційної активності та ступені 

апробації власних результатів. 

2.5. Результатом відкритого обговорення членами наукової секції (й 

запрошеними) фактичних результатів підготовки аспіранта за поточний рік, має 

бути висновок про ступінь виконання аспірантом запланованих на поточний рік 

показників та рекомендацію щодо продовження підготовки аспіранта в 

аспірантурі Інституту або відрахування аспіранта з аспірантури Інституту за 

невиконання індивідуального плану. Результати проведення атестації кожного з 

аспірантів мають бути занесені до протоколу відповідного засідання секції та 

подані для ухвалення на засідання вченої ради Інституту. 

2.6. За результатами річного звітування на підставі рекомендацій засідання 

наукової секції та рішення вченої ради Інституту щодо стану виконання 

індивідуального плану роботи та з урахуванням результатів проходження всіх 

форм поточного та підсумкового контролю, які передбачені індивідуальним 

планом аспіранта й освітньо-науковою програмою, за наказом директора 

аспірант переводиться на наступний рік навчання (підготовки) або 

відраховується. 

2.7. В індивідуальний план здобувача вноситься інформація щодо його атестації 

науковим керівником, науковим відділом, рішенням вченої ради Інституту (із 

зазначенням номеру протоколу і дати проведення засідання) та його 

переведення на наступний рік навчання (підготовки) або відраховання за 

наказом директора Інституту. 

2.8. Звіти аспірантів щодо виконання індивідуального плану роботи аспіранта 

(за підписом аспіранта та наукового керівника) зберігаються в уповноваженої 

особи.  



2.9. Аспірантам, які не пройшли проміжну атестацію з поважних причин (за 

медичними показаннями або в інших виняткових випадках, документально 

підтверджених), має бути надана можливість пройти атестацію без відрахування 

з аспірантури, в строки, які визначаються Інститутом у кожному конкретному 

випадку. 

2.10. Аспірант, який не пройшов атестацію за відсутності поважних причин, 

відраховується з аспірантури наказом директора Інституту. 

2.11. За результатами проміжної атестації аспірант має право подати письмову 

заяву про апеляцію з питань, пов’язаних з процедурою проведення атестацій, не 

пізніше наступного робочого дня після оголошення результатів проміжної  

атестації. 

 


