


Введено в дію: 

наказ ректора № 0114-1/257 від 30.05.2016 р. 

 

РІШЕННЯ 
Вченої ради Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна  

з питання „Про запровадження структурованих освітньо-наукових програм чотирьохрічного циклу підготовки 
фахівців ступеня доктор філософії”  
від 25 квітня 2016 року, протокол № 5 

Заслухавши й обговоривши інформацію проректора з науково-педагогічної роботи професора Ю.В. 
Холіна, вчена рада ухвалила: 

1. З метою запровадження, починаючи з 2016/2017 навчального року, освітньо- наукових програм 
підготовки докторів філософії та проведення ліцензування освітньої діяльності на третьому (освітньо-
науковому) рівні вищої освіти встановити такі умови розробки освітньо-наукових програм підготовки 
докторів філософії в аспірантурі за очною формою навчання: 

– обсяг освітньої складової освітньо-наукових програм університету складає 40 кредитів ЄКТС, з них не 
менше 10 кредитів – дисципліни вільного вибору аспіранта; 

– обсяг одного кредиту ЄКТС становить 30 годин, кількість годин аудиторних занять в одному кредиті – 
20% (6 годин), окрім викладання іноземних мов, де кількість годин аудиторних занять в одному кредиті 
становить 40% (12 годин); 

– здобуття аспірантами глибинних знань зі спеціальності (групи спеціальностей) забезпечувати 
включенням до освітньо-наукових програм і навчальних планів фахових дисциплін обсягом 18 кредитів 
(108 годин аудиторних занять) при терміні вивчення 3-4 семестри (1-й та 2-й роки навчання в 
аспірантурі); форми підсумкового контролю  визначаються навчальними планами; 

– оволодіння аспірантами загальнонауковими (філософськими) компетентностями забезпечувати 
включенням до освітньо-наукових програм і навчальних планів дисципліни „Філософські засади та 
методологія наукових досліджень” обсягом 5 кредитів (30 годин аудиторних занять); 

– затвердити дисципліну „Філософські засади та методологія наукових досліджень” як нормативну 
дисципліну університету, що викладається філософським факультетом окремо для аспірантів 
природничо-математичного та соціально-гуманітарного профілів у першому семестрі навчання аспірантів 
із підсумковим семестровим контролем у формі заліку (для аспірантів філософського факультету – 
екзамену); 

– набуття аспірантами мовних компетентностей забезпечувати включенням до освітньо-наукових програм і 
навчальних планів дисципліни „Іноземна мова для аспірантів» обсягом 10 кредитів (120 годин 
аудиторних занять); 

– затвердити дисципліну „Іноземна мова для аспірантів” як нормативну дисципліну університету, що 
викладається у першому семестрі навчання з підсумковим семестровим контролем у виді заліку, а в 
другому семестрі – з підсумковим семестровим контролем, що включає екзамен; 

– набуття аспірантами універсальних навичок дослідника, зокрема усної та письмової презентації 
результатів власного наукового дослідження, застосування сучасних інформаційних технологій у 
науковій діяльності, організації та проведення навчальних занять, управління науковими проектами 
та/або написання пропозицій на фінансування наукових досліджень, реєстрації прав інтелектуальної 
власності тощо забезпечувати включенням до освітньо-наукових програм і навчальних планів 
нормативної дисципліни університету „Підготовка наукових публікацій та презентація результатів 
досліджень” обсягом 4 кредити, що викладається за окремими робочими програмами для кожної 
спеціальності (галузі знань) в другому семестрі навчання з формою підсумкового семестрового контролю 
у виді заліку, та ще однієї дисципліни обсягом 3 кредити, що викладається за окремими робочими 
програмами для кожної спеціальності (галузі знань) у третьому або четвертому семестрі навчання з 
формою підсумкового семестрового контролю у виді заліку. 

2. Особливості організації підготовки докторів філософії в аспірантурі за заочною (дистанційною) формою 
навчання визначаються Положенням про організацію освітнього процесу в Харківському національному 
університеті імені В. Н. Каразіна. 

3. Встановити, що за умов, коли підготовку докторів філософії за однією спеціальністю здійснюють 
декілька факультетів, фахові дисципліни, спрямовані на здобуття аспірантами глибинних знань зі 
спеціальності, вводяться до освітньо-наукових програм та навчальних планів як дисципліни за вибором 
аспіранта, а дисципліни, спрямовані на набуття аспірантами універсальних навичок дослідника, є 
однаковими для всіх здобувачів вищої освіти за згаданою спеціальністю. 

4. Підготувати проект наказу про введення в дію рішення вченої ради.  
Відповідальний: проректор Холін Ю.В. 
Термін виконання: до 12.05.2016 р. 

 


