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Вченої ради Університету «Україна» 

з питання «Про підготовку фахівців ступеня доктора філософії в 
університеті: результати та завдання»

м. Київ

Заслухавши та обговоривши 
міжнародної діяльності університету 
ступеня доктора філософії в уніве

Станом на 28 жовтня 2021 р.

«28» жовтня 2021 р.

доповідь проректора з наукової та 
Давиденко Г.В. «Про підготовку фахівців 

ірситеті: результати та завдання», члени 
Вченої ради зазначають, що наразі університет має діючу ліцензію на третій 
(освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень на 75 місць (Наказ МОН України

докторів філософії з таких спеціальностей: 
017 -  фізична культура і спорт, 051 -  економіка, 053 -  психологія, 123 -  
комп’ютерна інженерія) та 35 місць ца 081 -  право (Наказ МОН від 18.05.2021 
р. № 59-ла з підготовки докторів філософії).

в аспірантурі університету навчається 93
39,особи, з них на спеціальностях: Право -  23, Комп’ютерна інженерія 

Економіка -  14, Психологія -  6, Фізична культура і спорт -  1.
У 2021/2022 н. р. було розширено спектр спеціальностей, і почало 

функціонувати ще 2 спеціальності, які, починаючи з 2021/2022 н.р., налічують
11 аспірантів: 034 -  культурологія 
адміністрування -  7 аспірантів.

Члени вченої ради відзначили 
абітурієнтів до аспірантури: у 2020/3 
аспірантів, у 2021/2022 н. р. було

4 аспіранти; 281 -  публічне управління та

Освітній процес 
керівництвом відділу аспірантури
зазначають, що процес зміни кадрового 
докторантури відбувся важко, але 
особових справах аспірантів, 
номенклатуру справ відділу, проконтг 
ЄДЕБО, починаючи з 2017 року;

загалом стабільну динаміку набору 
021 н. р. було зараховано на навчання 27 
зараховано 27. Але, беручи до уваги

академічні і фінансові заборгованості, було відраховано 7 аспірантів.
Протягом 2020-2021 року в спеціалізованій вченій раді Інституту 

комп’ютерних технологій було захищено 9 кандидатських дисертацій та в 
тимчасовій спеціалізованій вченій раді Інституту економіки та менеджменту 
відбулося 2 захисти докторських дисертацій.

забезпечується інститутами університету під 
та докторантури. Члени Вченої ради 

складу відділу аспірантури та 
має результат, а саме: наведено лад в 

починаючи з 2016 року, і розроблено 
грольовано внесення всіх аспірантів у базу 

приведено у відповідність фінансові 
розрахунки з викладачами Університету, які задіяні у роботі з аспірантами 
(Наказ від 17.09.2021 р. № 183), розроблено план профорієнтаційної роботи



відділу аспірантури та докторантури на 2021/2022 н.р., розроблено і внесено 
пропозиції до основних офіційних документів університету, і, головне, 
підготовлено і затверджено «План заходів щодо підготовки до акредитації 
освітньо-наукових програм третього (освітнього-наукового) рівня підготовки 
здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії» тощо. Зроблено багато, але 
попереду ще так само чимало завдань, особливо питання акредитації 
спеціальностей аспірантури, яке на сьогодні стоїть основним у подальшій 
діяльності з підготовки докторів філософії в університеті.

Тому з метою забезпечення подальшого стабільного формування 
контингенту аспірантури та безперервного освітнього процесу члени Вченої 
ради відзначають необхідність вчасного проходження акредитації із наукових 
спеціальностей 081 -  право; 123 -  комп’ютерна інженерія; 051 -  економіка; 017 
-  фізична культура і спорт, 053 -  психологія, 034 -  культурологія; 281 -  
публічне управління та адміністрування.

Враховуючи вищезазначене, члени Вченої ради ухвалили:

1. Подати звіти про виконання плану заходів щодо підготовки до 
акредитації освітньо-наукових програм третього (освітнього-наукового) рівня 
підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за 2021 рік на 
електронну адресу відділу аспірантури та докторантури: aspi uu@ukr.net.

Виконавці: Терещенко A.JL,
Адирхаєв С.Г., Самарай В.П,
Нестеренко С.С., Барна Н.В.,
Кіслов Д.В.
Термін: 18.12.2021 року

2. Підготувати та оформити акредитаційні справи зі спеціальностей 081 -  
право, 123 -  комп’ютерна інженерія, 051 -  економіка, 017 -  фізична культура і 
спорт, 053 -  психологія, 034 -  культурологія; 281 -  публічне управління та 
адміністрування та подати на перевірку проректору з наукової та міжнародної 
діяльності.

Виконавці: Терещенко A.JL,
Адирхаєв С.Г., Самарай В.П.,
Нестеренко С.С., Барна Н.В.,
Кіслов Д.В.
Термін: 01.12.2022 року

3. Забезпечити контроль погодинної оплати праці науково-педагогічного 
персоналу за проведення навчальних занять в аспірантурі відповідно до 
поданих актів виконаних робіт.

Виконавці: Дабіжа В.В., Міщанюк Т.О. 
Термін: в кінці кожного семестру.

4. Забезпечити заповнення і подання до відділу аспірантури та 
докторантури індивідуальних планів аспірантів і звітів про виконання 
індивідуальних планів аспірантів. Звіти подати на електронну адресу відділу 
аспірантури та докторантури: aspi uu@ukr.net
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Виконавці: Терещенко A.JL,
Адирхаєв С.Г., Самарай В.П.,
Нестеренко С.С., Барна Н.В.,
Кіслов Д.В.
Термін: в кінці кожного семестру

5. Закріпити контроль своєчасної оплати за навчання аспірантами за 
відділом аспірантури та докторантури.

Виконавці: Дабіжа В.В., Міщанюк Т.О. 
Термін: постійно

6. Забезпечити проведення освітнього процесу відповідно до 
затверджених та оновлених освітніх програм і навчальних планів, поклавши 
контроль на відділ аспірантури та докторантури.

Виконавці: Дабіжа В.В., Терещенко A.JL, 
Адирхаєв С.Г., Самарай В.ГІ.,
Нестеренко С.С., Барна Н.В.,
Кіслов Д.В.
Термін: постійно

7. Подати пропозиції на електронну адресу відділу аспірантури та 
докторантури aspi uu@ukr.net щодо кількості необхідних сторінок для 
перевірки в системі Unicheck дисертаційних досліджень згідно Положенню про 
запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових, навчально- 
методичних, кваліфікаційних та навчальних роботах у Відкритому 
міжнародному університеті розвитку людини «Україна».

Виконавці: Дабіжа В.В., Терещенко А.Л., 
Адирхаєв С.Г., Самарай В.П.,
Нестеренко С.С.
Термін: 22.10.2021 року

8. Забезпечити інформування та 100% участь аспірантів усіх форм 
навчання в наукових заходах університету (конференції, круглі столи, зустрічі з 
міжнародними партнерами тощо).

Виконавці: Гребенюк А.О., Дабіжа В.В., 
Терещенко А.Л., Адирхаєв С.Г.,
Самарай В.П., Нестеренко С.С., Барна Н.В., 
Кіслов Д.В., відповідальні за наукову 
роботу НВП
Термін: протягом 2021/2022 н.р.

Голова Вченої ради Петро ТАЛАНЧУК

Вчений секретар Ольга КАРПЕНКО
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