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1. Зага.пьнi положення

1.1.Освiтня дiяльнiсть при пiдготовцi здобувачiв вищоi освiти на III

ocBiTHbo-HayKoBoMy piBHi - доктор фiлософii в Науково-дослiдному iнститУтi

iнтелектуальноТ власностi НАПрН УкраТни (далi Iнститут) Грунтусться на

концепту€uIъних засадах Конститучii Украiни, законiв Украiни <Про виЩУ

ocBiTy> вiд 01.07.2014 М 1556-VII, <Про ocBiTy> вiд 05.09.2017 JФ 2145-VIII,,

<Про наукову i науково-технiчну дiялънiсть> вiд26.1 l .201 5 J\Ъ 848-VIII,,

НацiональноТ доктрини розвитку освiти, державних стандартiв освiти,

затвердженоi Указом Президента вiд |7 квiтня 2002 року

N З4712002, Порядку пiдготовки здобувачiв вищоi освiти ступеня доктора

фiлософii та доктора наук у вищих навч€lJIьних закJIадах (наукових установах),

затвердженого Постановою Кабiнету N4iHicTpiB УкраТни J\lЪ 266 вiд 2З.03.2016

р.(iз змiнаи та доповненяшли).та iнших aKTiB законодавства УкраТни з питань

освiти, мiжнародних договорiв УкраТни, укладених в устаI]овленому законом

порядку,

1.2.Iнститут вносить i постiйно пiдтриму€ в актуальFIому cTaHi iнформаuiю

в Сдинiй державнiй електроннiй базi з питаI]ь освiти згiдно вимог чинНоГо

законодавства.

1.З.Пiдготовка здобувачiв виrrlоТ освiти ступеня локтора фiлософiТ

здiйснюсться в аспiрантурi Iнституту за денною та заочною формою навчаннЯ

Пiдготовка осiб в аспiрантурi Iнституту здiiiснlосться за рахунок коштiв

юридичних чи фiзичних осiб (на умовах контракту).

1.4.Освiтня дiяльнiсть на TpeTboN{y (ocBiTHbo-rlayкoBoMy) piBHi вищоТ освiти

в Iнститутi провад)+(усться за вiдповiдною лiцеr-rзiсtо.

Науково-методичне забезпечення та органiзацirо дiяльностi аспiрантури

Iнституту здiйснюс Вчена рада.

Вiдносини мiж аспiрантом та Iнститутом регулIоIоться укладанНяМ

договору.

1.5.Ступiнь доктора фiлософii здобуваеться на ocHoBi ступеня магiстра



присуджусться спецiалiзованою вченою радою в результатi успiшного виконання

здобувачем вищоi освiти вiдповiдноi ocBiTHbo-HayKoBoT програми та публiчного

захисту дисертацii.

Нормативний TepMiH пiдготовки доктора фiлософii в аспiрантурi становить

чотири pol" при обсязi освiтньоi складовоТ ocBiTHbo-HayKoBoi програми

пiдготовки доктора фiлософii - З0-60 кредитiв еКТС.

1.6.0cHoBHi термiни та Тх визначення

1.6.|.дкаdел,tiчна мобiльнiсmь - можливiсть учасникiв освiтнього Процесу

навчатися, викладати, стажуватися чи проводити наукову дiяльнiсть в iншому

вищому наВчалъному закладi (науковiй ycTaHoBi) на територii Украiни чи поза ii
межами.

I.6.2.Дmесmацiя - це встановлення вiдповiдностi засвосних здобувачами

вищоi освiти рiвня та обсягу знань, yMiHb, iнших компетентностей вимогам

стандартiв вищоi освiти.

I.6.З,Вuъца освimа сукупнiсть систематизованих знанъ, yMiHb i

практичних навичок, способiв мислення, професiйних, свiтоглядних i

громадянських якостей, мор€Lльно-етичних цiнностей, iнших компетентностей,

здобутих у вищому навчальному закладi (науковiй ycTaHoBi) у вiдповiднiй галузi

знань за певною квалiфiкацiею на рiвнях вищоТ освiти, що за складнiстю с

вищими, нiж piBeHb повноi загальноТ середньоi освiти.

|.6.4.Галузь знань - основна предметна галузь освiти i науки, що включае

групу спорiднених спецiальностей, за якими 
' здiйснюеться професiйна ,

пiдготовка.

I.6.5.!uсерmацiя на зdобуmmя сmупеня dокmора фiлософii' с

квалiфiкацiйною науковою працею, виконаною особисто здобувачем у виглядi

спецiально пiдготовленого рукопису або опублiкованоТ монографiI.

|.6.6"!окmор фiлософii' - це освiтнiй i водночас перший на},ковий ступiнь,

що здобуваеться на третьому piBHi вищоТ освiти на ocнoBi ступеня магiстра

(освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня - сгrецiалiст).



1.6.7 .Свропейська креdumна mрансферно-накопuчувальна сuсmел|а (СКТС)

европейському просторi вищоi освiти з метою надання, визнання, пiдтвердження

квалiфiкацiй та ocBiTHix компонентiв i сприяе академiчнiй мобiльностi здобувачiв

вищоi освiти. Система rрунтусться на визначеннi навч€IJIьного навантаженнrI

здобувача вищоi освiти, необхiдного для досягнення визначених результатiв

навчання, та облiковуеться у кредитах СКТС. Здобувачi вищоТ освiти - особи, якi

навчаються в Iнститутi на певному piBHi вищоi освiти з метою здобуття

вiдповiдного ступеня i квалiфiкацii.

1.6.8. Квалiфiкацiя - офiцiйний результат оцiнювання й визнання, який

отримано, коли екзаменацiйна комiсiя встановила, що особа досягла

компетентностей (результатiв навчання) вiдповiдно до стандартiв вищоI освiти,

що засвiдчусться вiдповiдним документом про вищу ocBiTy.

|.6.9.Коwtпеmенmнiсmь - динамiчна комбiнацiя знань, умiнъ i практичних

навичок, способiв мислення, професiйних, свiтоглядних i громадянських якостей,

морально-етичних цiнностей, яка визначае зда,гнiсть особи успiшно здiйснювати

професiйну та подальLпу навчальну дiяльнiсть i с резуJIьтатом навчання FIa

певному piBHi вишlоТ освiти.

1.6.10.iФеdum Свропейськоi' KpedumHoi' mрансферно-накопuчувальноi'

сuсmеlиu (dалi - креdum €КТС) - одиниця вимiрювання обсяry навчального

навантаження здобувача вищоi освiти, необхiдного для досягнення визначених

(очiкуваних) результатiв навчання. Обсяг одного кредиту СКТС становить 30

годин.

1.6.1 l .Лiцензування процедура визнання спроможностi Iнституту

провадити освiтню дiяльнiсть за певною спецiальнiстю на певному piBHi вищоi

освiти вiдповiдно до стандартiв ocBiTHboT дiяльностi.

за якою здiйснюеться



пiдготовки та основа для створення навч€шьного та робочого навчального планiв.

СЛС розроблясться для кожного рiвня вищоi освiти згiдно з квалiфiкацiйними

вимогами з урахуванням взаемозв'язку мiж дисциплiнами, практИкаМи i

пiдсумковою атестацiсю здобувачiв вищоi освiти i дiс впродовж усъого TepMiHy

реалiзацiТ вiдповiдноi освiтньо-професiйноТ програми пiдготовки.

|.6.1,4.Освimнiй процес - iнтелекту€lJIьна, творча дiяльнiсть у сферi вищоТ

освiти i науки, що провадиться в Iнститутi через систему науково-меТодичниХ i

педагогlчних заходiв та спрямована на передавання, засвосння, примноження й

використання знань, yMiHb та iнших компетентностей в осiб, якi навчаЮтЬся, а

також на формування гармонiйно розвиненоi особистостi.

t.6.15.0cBimHbo-HaynoBa проzраJиа система ocBiTHix компонентiв на

вiдповiдному piBHi вищоi освiти в межах спецiальностi, rцо визначае вимоги до

рiвня освiти осiб, якi можуть розпочати навчання за цiсю програмою, перелiк

навч€шьних дисциплiн i логiчну послiдовнiсть ix вивчення, кiлькiсть кредитiв

еКТС, необхiдних для виконання цiсТ програми, а також очiкуванi результати

навчання (компетентностi), якими повинен оволодiти здобувач вiдповiДного

ступеня вищоi освiти.

2. Органiзацiя освiтнього процесу з пiдготовки здобувачiв

наукового ступеня доктора фiлософiТ

2.1.OcBiTHbo-HayKoBa програма охоплюе змiст навчання в Iнститутi, обсяг

та piBeHb засвосння в процесi пiдготовки здобува.Iiв вищоi освiти на треТЬому

ocBiTHbo_HayKoBoMy piBHi з метою здобуття ступеня доктора фiлософiТ.

Ос в imHbo-H ауко Bcl пр о zрал1 а п,l а. навLtал ьнъtii п,гl ан ас п i ранту ри с клаd аю п,lься

з ocBimHboi' mа HayKoBoi' склаdовъtх.

2.2.Навчальний план аспiрантури мiстить iнформацiю про перелiк та обсяг

навч€шьних дисциплiн, послiдовнiсть ix вивчення, форми проведення навчалЬних

занять та ix обсяг, графiк навчыIьного процесу, форми поточного i пiдсумкоВоГО

контролю.

2.3.QcBiTHbo-HayKoBa програма та навчаJIьний план аспiрантури е оСнОВОЮ

для формування аспiрантом iндивiдуального навчаJIьного плану та



iндивiдуального плану науковот роботи, якi 11огоджуються з науковим

керiвником та затверджуються Вченою радою Iнституту проmяеом dвох лиiсяцiв з

dня зарахувqння особu dQ qспiранmурu.

2.4.Уаi аспiранти незаJIежно вiд форми навчання вiдвiдують аулиторнi

заняттЯ i проходЯть Bci форми поточноГо та пiдсумкового контролю, передбаченi

iндивiдуальним навчаJIьним планом аспiранта та освiтньо-науковою програмою

аспiрантури Iнституту.

2.5.засвосння аспiрантами навчаJIьних дисциплiн може вiдбуватися на базi

Iнституту, а також в рамках реалiзацii права на академiчну мобiльнiсть - на баЗi

iнших вищих навч€uIьних закладiв (наукових установ).

2.6.Освiтнiй прочес навчання в аспiрантурi органiзовуеться за семестровою

системою.

Граф:iк ocBimHbozo процесу вuзнача€ каленdарнi mерлаiнu: теореТИчНОГО

навчаннЯ, пiдсуМковогО контролЮ (залiково-екзаменацiйних сесiй), науковоТ

роботи, педагогiчноI практики, пiдсумковоi атестацiт, оформлення та захисту

дисертацii, канiкул. Графiк розробляетъся на весь перiод навчання. Навчальний

piK дiлиться на два семестри. Бюджет навчального часу, закладений у графiку

освiтнього процесу на кожний навчыIьний piK, повинен вiдповiдати ocBiTHboMy

стандарту.

2j.Графiк освimньоzо процесу на навчальний piK для аспiрантiв ДеннОТ

форми навчання за освiтнiми програмами гliдготовки докторiв фiлоСОфiТ

вiдповiдною освiтньою rlрограмою пiдготовки докторiв фiлософiТ;

- екзаменацiйних сесiй - не бiльше 3-х тижнiв (на пiдготовкУ До кОЖНОГО

екзамену передбачаеться не менше нiж З днi);

- теоретичного навчання кiлькiсть тижнiв визначасться вiдповiдноЮ

освiтньою програмою;

- пiдсумковоТ атестацii здобувачiв вищоi освiти ступеня доктора фiлософiТ

у формi звiту - 1 тиждень;



вiдповiдною освiтньою lrрограмою ;

- канiкул - 8-1З тижнiв, встановлюються двiчi на piK. iх KoHKpeTHi термiни

визначаIоться графiком навч €lJIьного процесу.

2.8.Трuвалiсmь екзаJvlенацiйнuх сесiй за заочною формою навчання - ДО 40

кzLлендарних днiв на piK.

Дуdumорне muжневе наванmаження за dенною формою навчання

сmановltmь, при пiдготовцi здобувачiв ступеня доктора фiлософii- не бiлъше 16

годин.

2.9.Розклад занять на семестр склада€ вiдповiдаrrьний за ведення

аспiрантури Iнституту.

Розклад занять на семестр доводиться до вiдома викладачiв та аспiрантiв не

пiзнiше нiж за мiсяць до ix початку та розмiщусться на веб-сайтi IнстиТУТУ

вiдповiдальними особами. Контроль за свосчаснiстю та достовiрнiстю внесених

даних ft оприлюднення розкладу здiйснюс вiдповiдальний за ВеДеннЯ

аспiрантури.

2.10.обсяz освitпньо1' склаdовоi' cma.HogLlmb

результатi засвосння яких acпipallttl повLtнен,.

30-б0 креdumiв еКТС, у

- оволодiти поглибленими професiйними знаннями iз спецiальностi, За

розумiння hеоретичних i практичних проблем, icTopii розвитку та сучасноГо

стану наукових знань за обраною спецiальнiстю, оволодiння термiнологiСЮ З

дослiджуваного наукового напряму (не менше 12 кредитiв СКТС);

спрямованими на формування системного наукового свiтогляду, професiйноТ

етики та загаJIьного культурного свiтогляду ( 4-6 кредитiв еКТС);

- набути унiверсальних навичок дослiдника, зокрема усноi та письмовоi

презентацii результатiв власного наукового дослiдження укратнською мовою,



застосування сучасних iнформацiйних технологiй у науковiй дiяльнОСТi,

органiзацii.та проведення навчальних занять, управлiння науковими проекТаМи

таlабо складення пропозицiй щодо фiнансування наукових дослiджень, рееотрацii

прав iнтелектуальноТ власностi (не менш як б кредитiв CI{TC);

набути мовних компетентностей, достатнiх для ltредставлеНня Та

обговорення результатiв своеI науковоi роботи iноземною мовою (англiйською

або iншою вiдповiдно до специфiки спецiальностi) в уснiй та письмовiй фОРМi, а

такоЖ длЯ повногО розумiння iншомовних наукових TeKcTiB з вiдповiдноi

спецiалъностi (6-8 кредитiв еКТС).

2.1 1.Дспiрант, який пiдтвердив piBeHb свого знання з iноземноi МОВИ,

зокрема англiйськоТ, дiйсним сертифiкатом TecTiB TOEFL, або International

English Language Testing System, або сертифiкатом Cambridge English Language

дssessment, на piBHi Cl Загальноевропейських рекомендацiй з мовноi освiти, мае

право на:

зарахування вiдповiдних кредитiв, передбачених освiтнъо-наУКОВОЮ

про|рамою аспiрантури, як таких, що виконанi у повному обсязi;

використання обсягу навч€шьного навантаження, передбаченоГО ДЛЯ

набуття мовних компетентностей, для здобуття iнших компетентностей (.u

погодженнlIм з науковим керiвником).

2.|2."Вчена Рада IнститутУ приймае рiшення про визнання набутих

аспiрантом в iнших вищих навчаJIьних закладах (наукових установах)

компетентностей з однiсi чи декiлькох навч€lJIьних диёциплiн (зараховуе кредити

сктс), обов'язкове здобуття яких передбачено освiтньо-науковою програмою

аспiрантури.

2.13.QcBiTHbo_HayKoBa про|рама передбачае педагогiчну пракТикУ.

Пiдсумковою формою контролю с залiк.

2.14.Наукова складова програми пiдготовки передбачас проВеДеННЯ

наукових дослiджень за затвердженою темою.

Теми' науковиХ дослiдженЬ аспiрантiв (здобувачiв) повиннi бути

сформульованi таким чином, щоб забезпечити цiлеспрямоване формування ik



iндивiдуального навчаJIьного планУ i конкретну роботу в дослiдницькому

напрямку з першого року навчання в аспiрантурi.

2.15.Iндивiдуальний план науковоi роботи погоджу€ться здобувачем з його

науковим керiвником та затверджуеться Вченою радою Iнституту протягом двох

мiсяцiв з дня зарахування здобувача до аспiрантури.

IндивiдУальний план HayKoBoi роботи е окремим документом, який

розробляетъся на ocнoBi ocBiTHbo-HayкoBoi програми та використовусться для

оцiнювання успiшностi виконання запланованоТ роботи.

2.|.|6.ЗдобувачУ ступеня доктора фiлософii рiшенням Вченоi ради

IнститутУ призначасться науковий керiвник з числа штатних наукових або

науково-педагогiчних працiвникiв з науковими ступенями, якi активно проводять

науково-дослiдну роботу.

науковий керiвник, який с доктором наук, може здiйснювати одночасне

наукове кевiвництво не бiльше п'яти здобувачiв наукових ступенiв, включаючи

тих, що здобувають науковий ступiнь доктора наук.

Науковий керiвник, який мас ступiнь доктора фiлософii, може здiйснювати

одночасне наукове керiвництво роботою над дисертацiями не бiльше трьох

здобувачiв наукового ступеня доктора фiлософiТ.

на здiйснення наукового керiвництва роботою над дисертацiею одного

аспiранта науковому керiвниковi вiдводиться щороку 50 академiчних годин

навчzLпьного навантаження.

3. Нормативно-методичне забезпечення

З.1. Навчальнi плани

3.1,.|.План навчалЬноZо процесу с нормаТивниМ докуменТом Iнституту, який

розроблЯстьсЯ на пiдсТавi ocBiTнbo-HayкoBoi прОграмИ з пiдготОвки здобувачiв

вищоТ освiти на третьому ocBiTHbo-HayKoBoMy piBHi. BiH мiстить вiдомостi: про

галузЬ знань, спецiальНiсть, осВiтнiЙ piBeHb, квалiфiкацiю, нормативний TepMiH

навчаннЯ, графiк навчаJIьного процесу, i складаеться з ocBiTHboT i науковоi

складовоi.



3.1.2.освiтня складова включае обов'язковi навчаJIьнi дисциплiни i

дисциплiни вiльного вибору аспiранта.

3.1.3. обов'яЗковi навч€lJIьнi дисциплiни - не бiльше 75о/о вiд загального

обсягу навч€шьного навантаження аспiранта (iх перелiк, обсяги виЗнаЧаЮТЬСЯ

стандартами вищоТ освiти, вимогами моН УкраТни у межах вiдповiдноТ

спецiальностi та включасться у план навч€шъного процесу пiдготовки здобувачiв

у повному Обсязi).

Що обов'язкових навч€lJIъних дисциплiн вiдносяться дисциплiни циклу

загальноi пiдготовки (якi забезпечують MoBHi, заг€IJIьнонауковi компетентностi та

якi забезпечують унiверсальнi навички дослiдника), професiйноi пiдгОТОВКИ

(дисциплiни з набуття глибинних знань

(педагогiчна практика).

Блок обов'язкових навчаJIьних

зi спецiальностi), практичноi пiдготовки

дисциплiн мiстить iнформацiю про

навчаJIьнi курси з вказаними кредитами ектС i навчальними годинами, данi про

кiлькiсть i форми семестрового контролю, загальний бюджет навч€lJIьного часУ за

весь нормативний TepMiH навчання та його подiл на аудиторний навчiulЬниiт Час,

час, вiдведений на самостiйну навчальну роботу, а також подiл бюджетУ

аудиторного навч€lJIьного часу за окремими формами занять з кожноi навчальноi

дисциплiни та за весь TepMiH навчання загаJIом.

3.1.4.Вибiрковi дисциплiни обираються аспiрантом з zLльтернаТИВнОГо

списку предметiв на початку навчаJIьного року за вiдповiдною заявою, яка

подаеться до аспiрантури (для дисциплiн вiльного ви'бору аспiранта - кiлькiсть

пропозицiй повинна бути не менше 2 на кожну дисциплiну, що обирасться). I]i

дисциплiни включаються до робочого навч€lJIьного плану пiдготовки здобувачiв

ступеня доктора фiлософii залежно вiд вибору аспiрантiв.

зJ.5.Елепtенmа]rlu науково1' склаdовоi' е пiдготовка публiкацii у наукових

фахових виданнях, у виданнях, якi включено до мiжнародних наукометричних

баз данИх; участЬ у наукоВих конференцiях; пiдготовка роздiлiв дисертацiйноi

роботи; пiдготовка та захист дисертацiйноi роботи.

3.1,.6.План навчальноео процесу розроблясться на весь нормативний TepMiH



навчання, схвалюеться на Вченiй радi Iнституту i затверджусться дирекТороМ.

План навчальноzо процесу за заочною форл,tоло навчання мiстить пеРеЛiК

дисциплiн, анаJIогiчний навчальному плану за денною формою навчання, МаС

меншу трйвалiсть

самостiйноi роботи.

аудиторних занять, за рахунок збiльшення кiлькостi

поточний навч€lJIьний piK, що конкретизус види навч€lJIьних занять, ik обсяг,

форми контролю за семестрами. РНП розробляеться з метою удоскоН€LленнЯ

змiсту пiдготовки, конкретизацii планування освiтнього процесу, свосчасноГо

внесення змiн у процес пiдготовки фахiвцiв, на виконання наказiв MiHicTepcTBa

освiти i науки УкраТни, рiшень Вченоi ради Iнституту, регiонаJIьних потреб та

навчаеться окремий аспiрант упродовж навчального року. На титульнiй сторiнцi

iндивiдуального плану зазнача€ться прiзвище, iм'я та по батьковi аспiранта,

спецiальнiсть, за якою навчаеться, тема дисертацiТ iз зазначенням ДаТи, ноМерУ

протоколу затвердження Вченою радою Iнституту, прiзвище наУкОВОГО

керiвника, його науковий ступiнь та вчене звання, TepMiH та форма навЧанНя,

номер i дата нак€ву про зарахування аспiранта. Iндивiдуальний план роботи

аспiранта складаеться з iндивiдуалъного навчального плану та iндивiдуального

плану науковоi роботи за кожен piK навчання згiдно riлану навч.IJIьного процесу,.

KpiM того в ньому зазначаеться атестацiя аспiранта науковим керiвникоМ ЩОДо

кожного семестру та за piK в цiлому та заг€LпьноI оцiнки за TepMiH навчання в

аспiрантурi (Щодаток А).

3.1.9.Iндивiдуальний навчальний план мiстить перелiк обов'язкових Та

вибiркових дисциплiн вiдповiдно до робочого навчапьного плану з урахуванням

особистiсних професiйних iHTepeciB i потреб, обсяг навчального навантаження

аспiранта, оцiнка за нацiон€lJIьною шкаJIою, кiлькiсть балiв, ECTS, дата i пiдпис

викладача.



Iндивiдуальний план науковоi роботи мiстить iнформацiю про

запланований та фактичний обсяг науковоi дiяльностi iз з€Iзначення TepMiHy

виконання.

З.1.1O.Iндивiдуальний план роботи аспiранта погоджуеться гарантом

ocBiTHboi програми та ухвалюсться на Вченiй радi Iнституту.

3.2. Робоча навч€шьна програма дисциплiни

З.2.|.Робоча навчальна про2раJиа duсцuплiнu мiстить викJIад конкреТНоГО

змiсту навчаJIьноТ дисциплiни, послiдовнiсть, органiзацiйнi форми ii вивчення та

iх обсяг, визначас форми та засоби поточного i пiдсумкового контролю.

З.2.2Робочi навчальнi програми дисциплiн розроблюються за формою

встановленого зразка провiдними науково-педагогiчними працiвникаМи

Iнституту до початку Еавч€lJIьного року i затверджуються на Вченiй Радi

Iнституту.

3.2.3.Робочi навч€IJIьнi програми е частиною навчЕtltьно-методичного

комплексу (НМК) кожноi навчальноi дисциплiни, який складаеться з таких

компонентiв:

- робоча програма навч€IJIьноI дисциплiни;

- конспекти лекцiй науково-педагогiчного працiвника, який вiдповiдае за

викладання дисциплlни;

- пiдручники, навч€шьнi посiбники, методичнi матерiали щодо вивчення

дисциплiни для аспiрантiв денноТ та заочноТ форм навчання;

- програма педагогiчноI практики дисциплiни.

4. Форми органiзацii освiтнього процесу

4.I.Освimнiй процес з пiдготовки здобувачiв наукового ступеня в

Iнсmumуmi з diйс ню €mь ся з Q mакuл4u ф орwtал,tu :

- навч€tгIьнi заняття;

- самостiйна робота;

- педагогiчна практика;

- наукова робота;



- дисертацiйна робота

- контрольнi заходи.

4.2.о сно BHLtл,lll вud амu навчаJtьнuх з аняmь е,.

- лекцiя;

- практичне, ceMiнapcbкe заняття;

- консультацiя.

Iнститут мае право встановлювати iншi форми освiтнього процесу

та види навч€Lпьних занять.

4.3. OcHoBi види навч€lJIьних занrIть

4.З.|Лекцiя - основний вид навчzшьних занять в Iнститутi, призначених

для засвосння теоретичного матерiалу.

Лекцiя, як правило, е елементом курсу лекцiй, який охоплюе основний

теоретичний матерiал окремоi або кiлькох тем навчальноТ дисциплiни. Тематика

курсу лекцiй визначаеться робочою навчаJIьною програмою дисциплiни.

Лекцiйнi заняття проводяться лекторами - професорами i доцентами у

обладнаних аудиторiях.

Лектор зобов'язаний дотримуватися робочоI навчальноТ програми

дисциплiни щодо тем лекцiйних занять, при цъому спиратись на HoBiTHi

досягнення в галузi знанъ з яких читасться курс.

4.З.2.Пракmшчне заняmmя * вид навчаJIьного заняття, на якому викладач

органiзовуе детальний розгляд здобувачами окремих теоретичних положень

навч€ulьноi дисциплiни та формуе вмiння i навички i'i практичного застосуванця r

шляхом iндивiдуального виконання здобувачем вiдповiдно сформульованиХ

завдань.

Практичнi заняття проводяться в аудиторiях, оснащених необхiдними

технiчними засобами навчання.

Перелiк тем практичних занять визначаеться робочою програМоЮ

навчальноi дисциплiни. Проведення практичного заняття rрунтуеться на

попередньо пiдготовленому методичному матерiалi - наборi завдань рiзноТ

складностi для розв'язання ik аспiрантами на заняттi, засобах дiагностики.



Вказанi методичнi засоби готуються викладачем, якому доручено проведення

практичних занять, за погодженням з лектором даноТ навчальноi дисциплiни.

Практичне заняття включа€ проведення попереднього контролю знанъ,

yMiHb i навичок здобувачiв, постановку загальноТ проблеми викладачем та fi

обговорення за участю аспiрантiв, розв'язання завдань з Тх обговоренням, ik

перевiрку, оцiнювання.

4.З.З. CeMiHapcbшe зшняmmя - вид навчаJIъного заняття, на якому викладач

органiзовус дискусiю за попередньо визначеними проблемами, до яких аспiранти

готують тези виступiв на пiдставi iндивiдуально виконаних завдань (рефератiв,

ессе, тощо).

CeMiHapcbKi заняття проводяться в аудиторiях або в навчальних кабiнетах з

аспiрантами однiеi академiчноТ групи. Перелiк тем семiнарських занять

визначасться робочою навч€шьною програмою дисциплiни.

На кожному ceMiHapcbкoмy заняттi викладач оцiнюс пiдготовленi

аспiрантами реферати, ix виступи, активнiсть у дискусii, умiння формулювати i

вiдстоювати свою позицiю тоrцо.

Для викладання навчыIьних дисциплiн можливо використання

дистанцiйних технологiй.

4.З.4.Консульmшцiя - вид навч€lJIьного заняття, на якому аспiрант отримус

вiдповiдi вiд викладача на KoHKpeTHi питання або пояснення певних теоретичних

положень чи аспектiв iх практичного застосування.

Час, вiдведений викладачу для гIроведення консультацiй з KoHKpeTHqt

дисциплiни, визначасться нормами часу для планування i облiку навчальноI

роботи науково-педагогiчних працiвникiв.

4.4. Самостiйна робота аспiранта

4.4.|.Самостiйна робота аспiранта € основним засобом оволодiння

навч€lJIьним матерiалом у

Навчальний час,

час, вiльний вiд обов'язкових навчаJIьних занять"

вiдведений для самостiйноТ роботи аспiранта,

регламентуетъся робочим навчальним планом i повинен становити не менше 1/з



та не бiльше 2l3 загального обсягу навч€tпьного часу аспiранта, вiдведеного для

вивчення конкретноi дисциплiни.

4.4.2.Змiст самостiйноТ роботи аспiранта щодо вивчення конкретноi

дисциплiни визначаеться навчальною програмою дисциплiни, методичними

матерiалами, завданнями та вказiвками викладача.

Самостiйна робота аспiранта забезпечусться системою навч€lJIьно-

методичних засобiв, передбачених для вивчення конкретноi навчальноi

дисциплiни: пiдручники, навчальнi посiбники та методичнi матерiали, консПекТи

лекцiй викладача, практикуми тощо.

4.4.З.Методичнi матерiа-гlи для самостiйноТ роботи передбачають

можливiсть проведення самоконтролю з боку аспiранта. fuя самостiйноi роботи

аспiранту також рекомендуеться вiдповiдна наукова та фахова монографiчна i

перiодична лiтература.

Самостiйна робота аспiранта над засвоенням навч€lJIьного матерiалу з

конкретноi, дисциплiни може виконуватиQя у читаJIьному залi бiблiотеки

Iнституту, навчаJIьних лабораторiях, комп'ютерних класах, а також в домашнiх

умовах.

Навчальний матерiал, передбачений робочою програмою навчальноi

дисциплiни, для засвосння студентом в процесi самостiйноТ роботи, виноситься

на пiдсумковий контроль поряд з навчаJIьним матерiалом, який опрацьовувався

при проведеннi навчальних занять.

4.4.4.Окремим видом самостiйноi роботи сiулентiв е iHduBidyallbHi,

зшвdання. Iндивiдуальнi завдання з окремих дисциплiн (реферати, розрахУнковi

термiни, передбаченi робочим навчальним

виконуються аспiрантом самостiйно при

роботи) видаються аспiрантам в

планом. Iндивiдуальнi завдання

консультуваннi викладачiв.

4.5. Педагогiчна практика

4.5.1.Практика е невiд'емною

пiдготовцi доктора фiлософiТ .

частиною ОНП та обов'язковим елементом у



Метою педагогiчноi практики е формування та закрiплення педагогiчних

навичок для становлення аспiранта як майбутнього викладача вищоi школи. Вона

спрямована на набуття навичок здiйснення навчаJIьно-виховного процесу у

вищому навч€Lльному закладi й формування BMiHb викладацькоТ дiяльностi,

зокрема, викладання дисциплiн, органiзацiТ навчальноi дiяльностi аспiрантiв,

науково-методичноi роботи.

4.5.2. Пiд час вiдвiдування занять провiдних викладачiв аспiранти мають

ознайоми,гися з рiзними способами структурування й подання навчаJIьного

матерiалу, активiзацii навчальноi дiяльностi студентiв, особливостяМи

професiйноi риторики, з рiзними методами та прийомами викладацькоi

дiяльностi у вищому навчальному закладi.

4.5.З.У процесi проходження педагогiчноТ практики аспiранти мають

оволодiти основами навч€IJIьно-методичноI роботи: навичками структурування та

обцрунтованого перетворення наукових знань у навчальний матерiал,

систематизацiТ навчальнихта виховних завданъ, методами та засобами складання

вправ, задач, TecTiB.

4.5.4.Пiд час самостiйного проведення навчаJIьних занять у аспiранта

повиннi сформуватися умiння ставити навчаJIьну й виховну мету,

використовувати рiзноманiтнi форми органiзацii навчальноТ дiяльностi студентiв,

дiагностики, контролю та оцiнки ефективностi навчальноi дiяльностi, зрозумiло i

недвозначно доносити знання та пояснення до студентiв; враховувати в

педагогiчнiй дiяльностi BiKoBi та психологiчнi особjтивостi студентiв; фаховg

володiти знЪннями курсу, достатнiми для аналiтичноi оцiнки, вибору й реалiзацiТ

освiтньоI програми, органiзовувати рацiональний педагогiчний документообiг з

застосуванням HoBiTHix форr та засобiв дiловодства, зв'язку, сучасноi оргтехнiки.

4.5.5. Педагогiчна практика проводиться вiдповiдно до змiсту робочоТ

про|рами, затвердженою вченою радою Iнституту, яка вiдображас ocHoBHi

педагогiчнi технологiТ, що використовуються у вивченнi дисциплiн професiйного

спрямування. В програмi практики вк€Lзуютъся н€Iзви навч€tпьних дисцИплiн, вид

та теми занять, план змiсту кожного заняття, данi вiдповiдального лекТора.



4.б. Наукова робота

4.6.|.Наукова робота аспiранта, яка виконусться в межах теми

дисертацiйноТ роботи, е головним елементом у пiдготовки за ОНП. За ЦеЙ ЧаС

аспiрант навчаеться самостiйно виконувати науковий пошук, збиратИ Та

аналiзувати джерельну базу дослiдження, сформулювати проблему емпiриЧНОГо

дослiдження, обрати адекватний метод збору первинноi iнформацii, провести

дослiдження, обробку даних та використати ik для перевiрки основних гiпотез

дисертацiйного дослiдження. Наукова робота виконусться пiд керiвництвом

наукового керiвника, який ма€ право пропонувати змiнювати завдання, МеТОДИ,

засоби обробки даних, несе вiдповiдальнiстъ за пiдготовку аспiранта, своеЧаСне

виконання ним етапiв дисертацiйноi роботи та ii якiсть.

4.6.2.Наукова складова виконусться впродовж всього строку навчання, Не

переривасться на освiтню складову, сесiю та практику

Невиконання освiтньоi таlабо науковоi складових е пiдставоЮ ДЛЯ

вiдрахування аспiранта.

4.7 . Щисертацiйна робота

4.7.|.Пiдготовка дисертацiйноi роботи та ii'захист е завершенням навЧання

на третьОму ocBiTHbo-HayKoBoMy piBHi. Робота над дисертацiсю включае наступнi

етапи:

1. Обрання та обrрунтування теми дисертацiТ. Огляд лiтератури За ТеМОЮ

дисертацiТ.

2. Розробка та планування lтрограми дослiджень за темою дисертацii. lr !

3. Вибiр та обцрунтування методiв дослiджень.

4. Одержання результатiв дослiджень, ik систематизацiя та аналiз.

5. Представлення та апробацiя результатiв науково-дослiдноТ роботи у

мiжнароднйх та вiтчизняних виданнях, конференцiях, наукових пУблiкацiЯХ.

6. Представлення попереднього BapiaнTy дисертацiйноi роботи на засiданнi

вiдповiдного вiддiлу.

7. Пiдготовка та представлення до захисту дисертацiйноi роботи в

спецiалiзованiй радi.



4.7.2.Пiдготовлена до захисту дисертацiя повинна мiстити висунутi

здобувачем науково обгрунтованi теоретичнi або експериментальнi результати,

HayKoBi положення, а також характеризуватися сднiстю змiсту i свiдчити про

особистий внесок здобувача в науку.

4.7.3.Щисертацiя, що мас прикладне значення, додатково до основного

тексту повинна мiстити вiдомостi та документи, що пiдтверджують пракТичне

використан]ня отриманих здобувачем результатiв - впровадження у виробницТВо,

достатню дослiдно-виробничу перевiр*у, отримання нових кiлъкiсних i якiсних

показникiв, cyTTeBi rтереваги запропонованих технологiй, зразкiв продукцii,

матерiалiв тощо, а дисертацiя, що мае теоретичне значення, - рекомендацii щодо

використання наукових висновкiв.

4.8. Контрольнi заходи

4.8.1 .Конmрольнi захоdu е необхiдним елементом зворотного зв'язку у

процесi навчання. Вони визначають вiдповiднiсть рiвня набутих аспiрантаМи

знань, yMiHb та навичок вимогам нормативних документiв щодо вищоI освiти i

забезпечуюТъ своечасне кориryвання навч€Lпьного процесу.

У навчаJIьному процесi використовусться поточний, пiдсумковий i

семестровий контроль.

4.8.2. Поmочнuй конmроль здtйснюеться викладачами за BciMa видаМи

аудиторних занять. Основне завдання поточного контролю - перевiрка рiвня

пiдготовки аспiрантiв до виконання конкретноТ робоr". Його основна МеТа -
забезпечення зворотного зв'язку мiж викладачами та аспiрантами у процесi

навчання, здiйснення управлiння навч€шьною мотивацiею аспiрантiв. Iнформацiя,

самостiйноТ роботи.

4.8.З.Пidсумковuй конmроль проводиться з метою оцiнювання результатiв

навчаннlI на III ocBiTHbo-HayKoBoMy piBHi пiдготовки здобувачiв вищоi освiтИ або

на окремих його завершених етапах за нацiоналъною шкаJIоЮ i шКаЛОЮ еКТС.



4.8.4.Семесmровuй конmроль з певноТ дисциплiни проводиться у формах

семестрового iспиту або залiку з конкретноi навчальноi дисциплiни В обСязi

навч€шьного MaTepi-y, визначеного робочою програмою навч€tJIьноi дисциплiни,

i в термiни, встановленi робочим навч€IJIьним планом або iндивiдуалЬНиМ

навч€UIьним планом аспlранта.

Семесmровuй iспum (далi - iспит) - це форма пiдсумкового контролЮ

засвоення аспiрантом теоретичного та практичного матерiалу з окремОi

навч€uIъноТ дисциплiни за семестр, що проводиться як контрольний ЗаХiД.

Семесmровuй залtк (далi - залiк) - це форма пiдсумкового контролЮ, lrРИ

якому засвоення аспiрантом навч€lJIьного матерiалу з дисциплiни оцiнюеться на

пiдставi результатiв поточного контролю протягом семестру.

Змiст iспитiв i залiкiв визначасться робочими навч€uIьними програмаМи

дисциплiн. iх перелiк визначаеться робочим навч€шьним планом зi спецiальностi.

Загальна кiлькiсть контрольних заходiв у ceMecTpi не мае гIеревищувати восьJиu.

4.8.5.Сt<ллudання залiкiв завершуеться до початку екзаменацiйноi ceciТ, якi

виставляються на пiдставi результатiв навчання впродовж семестру.

4.8.6.CeMecTpoBi iспити складаються аспiрантами у перiод екзаменацiЙниХ

сесiй згiдно за розкJIадом, який готусться вiдповiдальним за ведення аспiрантури

та затверджуеться директором Iнституту i доводиться до викладачiв та аспiрантiв

не пiзнiше, нiж за мiсяць до початку cecii. Вiдхилення вiд ро

непDип мо. Кiлькi iспитiв в екзаменацiйнiй ceci повинно переви

5. У розкладi екзаменацiйноi cecii передбачасться час для пiдготовки До коЖноГQ

iспиту тривалiстю не менше трьох днiв. Перед кожним iспитом обов'язково

проводиться консультацiя.

4.8.7.За наявностi поважних причин (хвороба, сiмейнi обставини та iH.), Що

документ€IJIьно пiдтвердженi, окремим аспiрантам може встановлЮВаТиСЬ

iндивiдуальний графiк складання iспиту (залiкiв) тривалiстю не бiльше мiсяЦЯ З

початкУ наётупного навчального семестру. Якщо цей TepMiH е недостатнiм для

виконання iндивiдуального графiку, розглядасться питання про надання йому

академiчноi вiдпустки або повторного курсу навчання.



4.8.8.Результати iспитiв i залiкiв заносяться до екзаменацiйноi вiдомостi,

iндивiдуального навчzlJIъного плану аспiранта.

Аспiрант повинен бути ознайомлений iз результатами своеТ екзаменацiйноi

(пiдсумковоi залiковоi) писъмовоi роботи не пiзнiше, нiж через п'ять робочих

днiв пiсля iT написання. Аспiрант мае право ознайомитиая з перевiреною

роботою й одержати пояснення щодо отриманоТ оцiнки.

4.8.9.У разi незгоди з оцiнкою аспiрант мае право подати в денъ

оголошення оцlнки або наступний робочий день письмову апеляцiю, вк€}ЗаВши

KoHKpeTHi причини незгоди з оцiнкою. Голова апеляцiйноi комiсii разом З

екзаменатором, розглядае апеляцiю i в уснiй формi сповiщас аспiранта про

результати розгляду.

Процедура оскарженнrI результатiв iспиту (залiку) регламентуеться

Положенням про оскарження результатiв iспитiв у Науково-дослiдному iнститутi

iнтелектуальноi власностi FIАПрН Украiни.

Оцiнювання iспитiв та залiкiв здiйснюеться за 100-бальною шк€шою, за

системою СКТС та нацiон€Lllьною шкаJIою (Щодаток Б).

5. Атестацiя здобувачiв вищоТ освiти на третьому

(ocBiTHbo-цayкoBoMy) piBHi

5.1.Впродовж всъого строку навчання аспiрант два рази на piK звiтуе про

виконання iндивiдуапьних планiв на засiданнi вiдповiдного вiддiлу, Вченiй радi i

щорiчно атестустъся науковим керiвником вiдповiдно до графiку навчzlJIьного

процесу. Науковий керiвник контролюе виконання iндивiдуального плану

науковоТ роботи та iндивiдуального навч€lJIьного плану аспiранта i вiдповiдас

перед Вченою радою Iнституту за наJIежне та своечасне його виконання.

5.2.Ступiнь доктора фiлософii присуджуеться на пiдставi виконання

ocBiTHboT та науковоТ складових програми. Закiнчення науковоi складовоi

передбачае атестацiю у виглядi успiшного публiчного захисту дисертацiТ В

спецiалiзованiй Вченiй радi. Стан готовностi дисертацiТ здобувача до захисту

визначаеться науковим керiвником. У випадку дострокового повного виконання



ОНП, проходження атестацii аспiранту присуджусться ступiнь вищоi освiти -
доктора фiлософiТ.

6. Лiквiдування академiчних заборгованостей та академiчноi

рiзницi аспiрантiв

6.1.Лiквiдування академiчноi заборгованостi з навчальноТ дисциплiни

аспiранти здiйснюютъ в уснiй формi як комплексну перевiрку Тхнього рiвня знань

та BMiHb з конкретноi дисциплiни. Пiд час усноi вiдповiдi аспiрант записУе

поставленi викладачем запитання, а викладач фiксус оцiнки за вiдповiдi та дату

проведення контрольного заходу на екзаменацiйнiй (залiковiй) роботi аспiранта.

6.2.У випадку отримання аспiрантом вiд 0 до 34 балiв аспiранту

виставляетЬся оцiнка ((незадовiльно>.

У випадку отримання аспiрантом вiд З5 до З9 балiв аспiрантУ

виставляеться у вiдомостi вiдмiтки <н/а>.

Аспiрант, який не атестований на позитивну оцiнку з трьох i бiльше

дисциплiн ,або отримав пiд час лiквiдацiТ академiчноТ заборгованостi оцiнку

(незадовiльно>>, вiдраховуеться з Iнституту за невиконання iндивiдуального

начапьного плану.

Аспiрант, який за резупьтатами семестрового контролю отримав оцiнки

((незадовiльно>>, набравши менше З4 балiв iз трьох i бiльше навчальних

дисциплiн чи iнших компонентiв навчального плану, вiдраховуеться з

аспiрантури за невиконання iндивiдуального навчаJIьного плану.

Аспiрант, який за результатами семестрового контролю отрИМав

незадовiлънi оцiнки або не з'явився без поважних причин на контрольнi ЗахоДИ,

може лiквiдувати академiчнi заборгованостi за умови, що ikня кiлькiсть не

перевищуе 50% вiд заг€шьноi кiлькостi екзаменiв та залiкiв, передбачених

iндивiдуальним навчальним планом на семестр.

6.З. За наявностi поважних, документ.uIьно пiдтверджених пiдстаЬ

вiдсутностi на семестрових контрольних заходах аспiранту моЖе бУТИ

встановлений iндивiдуальний графiк лiквiдування академiчних заборгованостей.



6.4.Дспiрант мае право повторно вивчати не бiльше двох наВЧ€lJIЬНИх

дисциплiн, з яких BiH отримав оцiнку ((незадовiльно>> пiд час сеМестроВоГО

контролю або був недопущений до семестрового контролю череЗ те, ЩО беЗ

поважних, документ€Llrьно пiдтверджених пiдстав до початку сеМеСТРОВОГО

контролю виконав менше 50 % обов'язкових iндивiдуальних робiт з однiсi або

двох навчЕuIьних дисциплiн (на пiдставi заяви).

6.5.Дкадемiчна рiзниця це сукупнiсть навч€шьних дисциплiн,

передбачених навч€IJIьним планом вiдповiднот спецiальностiо яких немас в

академiчнiй довiдцi аспiранта, що поновлюеться чи переводиться на навчання до

IнститутУ 
"'(обсяГ якиХ е меншиМ 70% обсягу дисциплiни, передбаченоi

навччшьним планом вiдповiдноТ спецiальностi).

Дкадемiчну рiзницю визначас вiдповiдальний за ведення аспiрантУРИ,

шляхом порiвняння академiчноi довiдки особи з навчальним планом.

Лiквiдування академiчноi рiзницi може передбачати:

- перезарахування або зарахування навчальних дисциплiн, якi оСОба

вивчила до моменту поновлення чи переведення;

- вивчеНня та складанНя навч€ШьниХ дисциплiн в Iнститутi до початку

навчання;

- вивчення та складання навчальних дисциплiн впродовж першОгО ПiСЛЯ

поновлення чи переведення року (семестру) навчання шляхом ik включення в

iндивiдуальний навч€tJIъний план аспiранта.

7. Вiдрахування, переривання навчання, поновлення та переведеНня

аспiрантiв

7.1.порядок переведення, вiдрахування та поновлення аспiрантiв, надання

аспiрантам академiчноi вiдпустки, а також змiни форми навчання

регламентусться вiдповiдними нормативними документами у сферi освiти.

7.2.Пtдставами для вiдрахування аспiранта с:

- завершення навчання за вiдповiдною освiтньо-науковою програмою;

- власне бажання;



* переведення до iншого навч€LIIьного закладу;

- невиконання iндивiдуального навчаJIьного плану;

- порушення умов договору (контракту), укладеного

аспiрантом, таlабо фiзичною (юридичною) особою, яка

аспiранта;

_ порушення правил внутрiшнього трудового розпорядку Iнституту;

- iншi випадки, передбаченi чинним законодавством.

7.З.Аспiрант мас право на перерву в навчаннi у зв'язку з обставинами, ЯКi

унеможливлюють виконання ocBiTHbo-Hayкoвoi програми (за станоМ здОРОВ'я,

призовом на строкову вiйськову службу у разi втрати права на вiдстрочкУ ВiД Неi,

сiмейними обставинами тощо). Таким аспiрантам надасться академiчна вiдпустка

в установленому порядку. Навчання чи стажування в ocBiTHix i наукових

установах (у тому числi iноземних держав) може бути пiдставою Для ПеРеРВИ У

навчаннi, якщо iнше не передбачено мiжнародними актами чи доГоВорами мiЖ

вищими навчаJIьними закл адамиl науковими установами.

7.4. Аспiрант, вiдрахований з Iнституту до завершення навчання За

вiдповiдною освiтньо-науковою програмою, мае право на поноВЛеННЯ На

навчання в межах лiцензованого обсягу.

Дспiранту, який вiдрахований з аспiрантури Iнститут, видаеться академiЧНа

довiдка встановленого взiрчя. Що академiчноi довiдки вносяться вiДомоСтi ПРО

зарахованi навчальнi дисциплiни - обсяг у кредитах та оцiнки за нацiон€lJIьною

шк€tлою та шк€lJIою еКТС окремо за кожен семестр. Навчальнi дисциплiни, з

яких аспiрант одержав незадовiльнi оцiнки, до академiчноТ довiдки не вносяТЬСЯ.

Дспiрантам, якi вибули з першого курсу аспiрантури Iнституту i не МаЮТЬ

зарахованих навч€шьних дисциплiн, видаеться академiчна довiдка з вiдповiДНИМ

записом.

рiшення щодо вiдрахування аспiрантiв та Тхнього поновлення на навчання

оформлюються наказом директора Iнституту.

7.5.поновлення осiб до складу аспiрантiв здiйснюсться цак€вом директора,

як правило, пiд час канiкул з урахуванням форми навчання. Наказ про

мiж Iнститутом та

оплачуе навчання



поновлення до складу аспiрантiв видастъся за умови вiдсутностi академiчноi

рiзницi або у разi iT лiквiдування. Перелiк документiв та термiни iхнього подання

до аспiрантури, а також термiни лiквiдування академiчноТ рiзницi деТалЬнО

викладено у Порядку вiдрахування, поновлення та переведення здобувачiв вищоТ

освiти ступеня доктора фiлософiТ у Науково-дослiдному iнститутi

iнтелектуальноi власностi FIАПрН Украiни.

Переведення аспiрантiв здiйснюсться пiд час канiкул.

Поновлення чи переведення аспiрантiв на перший курс навчання

забороняеться.

8. Щокументальне оформлення результатiв семестрового контроЛю

аспiрантiв

8.1.Викладачi, що викладають дисциплiни на третьому (ocBiTHbo-

науковому) piBHi зобов'язанi ретельно вносити вiдомостi до:

-журналу облiку поточноТ успiшностi та вiдвiдування асшiрантiв;

-залiковоi вiдомостi;

-залiковоi книжки аспiранта.

Журнал облiку поточноi успiшностi та вiдвiдування аспiрантiв зберiгаеться

у вiдповiдаJIьного за ведення аспiрантури.

Результати семестрового контролю викладач вносить в залiкову книЖкУ

студента та вiдомiсть семестрового контролю. Оцiнка за 100-баЛЬНОЮ

iнститучiйною шкаJIою записусться не менш нiж двома цифрами. t,

8.2.,Що початку TepMiHy семестрового контролю вiдповiдальниЙ за веДенНя

аспiрантури забезпечус формування бланкiв вiдомостей з навчальних дисЦиплiН

третього (освiтньо-наукового) рiвня.

8.З.Результати поточного контролю з навчалъноi дисциплiни викЛаДач

вносить до вiдомостi не пiзнiше Другого робочого дня пiсля закiнчення

семестрових навч€Lпьних занять.

Пiсля проведення екзаменацiйного контролю викладач особисто ПОДаС

один заповнений примiрник екзаменацiйноi вiдомостi вiдповiдальному за



ведення аспiрантури впродовж двох робочих днiв пiсля да,ги екзаменацiйного

контролю.

Письмова вiдповiдь аспiранта на завдання екзаменацiйного контролю

зберiгаеться у вiдповiдального за ведення аспiрантури.



Додаток А

НДУКОВО_ДОСЛIДНИЙ IНСТИТУТ IНТЕЛЕКТУАЛЬНОI ВЛАСНОСТI
ндцIондльноI дкддшмIi прдвових ндук укрдiни

IНДИВIДУАЛЬНИЙ ПЛАН
виконання ocBiTHbo-HayKoBoi програми

пiдготовки доктора фiлософiТ

Прiзвище, iм'я, по-батьковi аспiранта

Ш"фр Та наЗВа СпецiальносТ1 1.u"no'o навчасться)

ФОРМа НаВЧаННЯ (пiдкреслити, за якою навчасться)l

денна/заочна

Вiддiл

Тема дисертацiйного дослiдження
(вказати даry, Nэ протоколу затвердIrення Вченою радою Iнституту)

Науковий керiвник (rrрiзвиutс. iлt'я. по-баr,ьковi. наl,ковt.tй стl,пiгtь,t,а в,tеltе:зtзання)

5. TepMiH навчання з "

Наказ про зарахування до аспiрантури

по"

р.20JtIs вiд " ))



ОБГРУНТУВАННrI
вибору теми дисертацiйноi роботи доктора фiлософiТ



ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Вченоi Ради
Науково -лослiдного iнститру
i нтелектуа-ltьноi власностi
НАПрН УкраТни
О.П, Орлюк

(пiдпис)

20__ р.

ЗАГАЛЬНИЙ ПЛАН
виконання ocBiTHbo-HayкoBoT програми

пiдготовки доктора фiлософii

I. Iндивiдуальний навчальний план

Освiтня складова (41 кредитiв €КТС)

Блоки дисциплiн
Кредитiв
€ктс

Форма
коптрол

ю

PiK
навчанн

я

Ци :л загальноi пiдготовки
1 Iноземна мова 6 lспит I

2. Фiлософiя 6 спит I
aJ. Методологiя та органiзацiя наукових дослiджень 4 спит I

Сума кредитiв €КТС 16

Цикл професiйноi пiдготовки

1
Мiжнародно-правова охорона прав iнтелектуальноТ
власностi

2 iспит II

2. Свропейська IIатентна система 1 залlк II

Економiко-правовi аспекти iнтелектуальноТ
власностi

2 iспит II

4"
Актуальнi проблеми охорони та захисту сумiжних
прав

1 залlк II

5. Актуальнi проблеми авторського права Украiни 2 iспит II

6. Актуальнi проблеми патентного права 1 залiк II

].
Захист прав iнтелектуаль}IоТ власностi в MepeTti

IHTepHeT
1 зtLIIlк п

8. Трансфер технологiй 1 зал к II

9, Проблеми правовоi охорони комерцiйних позначень 1 зал к II

10. Судова експертиза у сферi iнтелектуа-ltьноi власностi 2 iспит ш

11
Актуальнi питання захисту прав iнтелектуальноi
власностi

2
lспит

II

\2.
Iнновацiйна дiяльнiсть та комерцiоналiзацiя прав
iнтелектуальноI власностi

2
залiк

II

1з. Щоговiрнi форми перелачi прав iнтелектуа-пьноТ
власностi

2
lспит п

14.
Гармонiзацiя прав людини i прав iнтелектуа,ltьноi
власностi

2
lспит

II

Сума кредитiв €КТС 22

Дисциплiни за вiльним вIIбор9д! аýцфецIа
1 Проблеми колективного управлiння в YKpaTHi 1 зал к пI
2. Актуальнi проблеми модернiзацii патентноi системи l зilл к III



Украiни: завдання i перспективи
Практична пiдготовка
1 Навчально-педагогiчна IIрактика 1 залlк Iv

Сума кредитiв €КТС 3

загальна сyма кредлrтiв €Itтс 4|



ль
п/п

змiст та обсяг
науково-дослiдницькоi дiяльностi аспiранта

TepMiH виконання

1
Затвердження Вченою радою Iнституту теми дисертацiТ доктора

фiлософiТ

до 17 грудня
поточного року
(упродовж 2-х
мiсяцiв пiсля
зарахування)

2. I-IV роки навчання

a

Публiкацiя статей за темою дисертачii доктора фiлософii: не

менше 5 iтатей у фахових виданнях з обраноi спецiальностi, серед
яких 1 стаття в мiжнародних реферованих журналах) iндексованих
в наукометричних базах

I-IV роки навчання

4.

Апробачiя результатiв дисертацiйного дослlдження доктора

фiлософii:. участь у роботi мiжнародних,га вiт,Iизltяних наукових
конференuiях;

. публiкацiя не менше З-х тез за рез.ультатаN{и участi у роботi
наукових конtРереншiй

I-IV роки навчання

5.
Стажування у провiдних
унiверситетах (наукових

закордонIlих та вiтчизняних
установах)

I-IV роки навчання
(за необхiдностi)

[I. tндивiдуальний план HayкoBoi роботи
(науково-дослiдницька робота аспiранта розпочинасться з 17 жовтня i тривас впродовж всього

TepMiHy навчання)

III. Пiдсумкова атестацiя

Аспiрант. 20_ piK

20_ piKНауковий керiвник Lс ,,

ль
п/п

Форми пiдсумковоI атестацii TepMiH виконання

1 Складання комплексного iспиту зi спецiальностi
IV piK навчання
(червень)

2. Захист дисертацii доктора фiлософii IV piK навчання



I PIK НАВЧАННЯ

I. Iндивiдуальний навчальний план

II. Iндивiдуальний план науковоi роботи
(науково-дослiдницька робота аспiранта розпочинасться з 17 жовтня i тривае впродовж всього
TepMiHy навчання)

кiлькiсть статей у вiтчизняних фахових виданнях за обраною спецiальнiстю

Кiлькiсть статей у мiжнародних реферованих журналах, iндексованих в

наукометричних базах

Блоки дисциплiн
Сума
балiв

Крелитi
в €КТС

Форма
контролю

Щикл загальноi пiдготовки 1 семестр

1 Iноземна мова J
зzlлlк
(сiчень 2018 р.)

2" Фiлософiя а
_)

залiк
(сiчень 2018 р.)

1J.
Методологiя та органiзацiя наукових
дослiджень

2
за,riк
(сiчень 2018 р.)

Щикл загальноi пiдготовки 2 семестр

1 Iноземна мова J
iспит
(червень 2018р,)

2, Фiлософiя _)

iспит
(червень 20i8 р.)

a
J"

Методологiя та органiзацiя наукових
дослiджень

2
iспит
(червень 2018 р.)

Загальна сума кредитiв €КТС 16

л}
п/п

змiст та обсяг
науково-дослiдницькоТ дiяльностi

аспiранта

TepMiH
виконання

Оцiнка виконання роботи
науковим керiвникtlм

1
Затвердження Вченою радою Iнституту
теми дисертацiТ доктора фiлософiТ

до
\7.|2.2017 р,
(упродовж 2-х
мiсяцiв пiсля
зарахування)

2.
Пiдготовка плану-проспекту дисертацii
доктора фiлософiT

до 0l .02.201 8

р.

_).
Проведення наукових дослiджень за темою
дисертацii доктора фiлософii

до
16.10.2018 р.

4.
Завершення I-го роздiлу дисертацii доктора
фiлософii

до
16.10.201 8 р.

5.
Пiдготовка матерiалiв для II-го розлiлу
дисертацii

до
1 б. 1 0.20l 8 р.

6.
Пiдготовка та подання у видавництво 1

cTaTTi за темою дисертацii
ло
01.09.2018 р.

7.

Публiкацiя 1 тези зарезультатами участl у
роботi науковоТ закордонноi/вiтчизняноi
конференцii

до
l6.10.2018 р.

Публiкацiя статей та апробацiя результатiв наукових дослiджень



Кiлькiсть конференцiй, в яких брав участь аспiрант

Кiлькiсть опублiкованих тез

Аспiрант
,,

Науковий керiвник 20_ piK

piK



Атестацiя аспiранта науковим керiвником за I piK навчання

Висновок вiддiлу

Протокол Jф_

Висновок Вченоi Ради Iнституту

" " _20- р.

Протокол Nл "_"- 20- р.

Щиректор Iнституту



II PIK НАВЧАННЯ

I. Iндивiдуальний навчальний план

II. Iндивiдуальний план HayKoBoi роботи
(науково-лослiдницька робота аспiранта розпочинасться з 1 7 жовтня i тривае впродовж всього

TepMiHy навчання)

Блоклr дисциплirr
Сума
балiв

Itредитi
в €КТС

Форма
контролю

Щикл професiйноТ пИготовки 3 семестр

1
Мiжнародно-lrравова охорона прав
iнтелектyальноi власностi

2
iспит
(сiчень 2019р.)

2.
Економiко-правовi аспеItти iнтелекту,альноi
власностi

2
iспит
(сiчень 2019р.)

J"
AKTya;rbHi проблеми охорони та захисту
сумiжних прав

1
за.цiк
(сiчень 2019р.)

4" Актуальнi проблеми авторського права Украiни 2
iспит
(сiчень 2019р,)

5" Актуальнi проблеми патентного права 1
залiк
(сiчень 2019р.)

6. Трансфер технологiй l залiк
(сiчень 2019р.)

1.
Iнновацiйна дiяльнiсть та комерцiоналiзацiя
прав iнтелектуальноi власностi

1
залiк
(сiчень 2019р.)

Щикл професiйноi пiдготовки 4 семестр

1" Свропейська патентна система 1

залiк
(червень 2019 р.)

2.
Захист прав iнтелектуальноТ власност1 в мережl
IHTepHeT

1
залiк
(червень 2019 р.)

J.
Проблеми правовоТ охорони комерчiйних
позначень

l зацiк
(червень 2019 р.)

4.
Сулова експертиза у сферi iнтелеttтуа-тьноi
власностi

2
iспит
(червень 2019 р.)

5"
Актуальнi питання захисту прав
iнтелектуальноi власностi

2
iспит
(червень 2019 р.)

6.
Iнновацiйна дiяльнiсть та комерцiоналiзацiя
прав iнтелектуаJIьноТ власностi

1
залiк
(червень 2019 р.)

7. .Щоговiрнi форми передачi прав iнтелектуальноi
власностi

2
iспит
(червень 2019 р.)

8.
Гармонiзацiя прав людини i прав
iнтелектуальноi власностi

2
1спит i
(червень 2019 р.)

Загальна сума кредитiв €КТС 22

Nь
п/п

змiст та обсяг
науково-дослiдницькоi дiяльностi

аспiранта

TepMiH
виконання

Оцiнка виконання роботи
науковим керiвником

1
до
16.10.2019 р.

2.
Завершення II-го та III-го роздiлiв
дисертацii доктора фiлософiТ

до
16.10.2019 р.

J.
Пiдготовка матерiалiв для III-го та IV-го
роздiлiв дисертацiт

до
l6.10.2019 р,

4. Пiдготовка та подання у видавництво не до



менше 2-х статеft за темою дисертацii 0l .09.2019 р.

5.

Публiкачiя не менше 2-хтез за
результатаJ\{и участi у роботi наукових
закордонних/вiтчизняних конференцiях

до
01.09.2019 р.

6.

Стажування у провiдних закордонних та
вiтчизняних унiверситетах (наукових
установах)

за
необхiдностi

Публiкацiя статей та апробацiя результатiв наукових дослiджень

Кiлькiсть статей у вiтчизняних фахових виданнях за обраною спецiальнiстю

Кiлькiсть статей у мiжнародних реферованих журналах, iндексованих в

наyкометричних базах

Кiлькiсть конференцiй, в яких брав ylacTb аспiрант

Кiлькiсть опублiкованих тез

Аспiрант

Науковий керiвник

piK

piK20



Атестацiя аспiранта науковим керiвником за I[ piK навчання

Висновок вiддiлу

Протокол J\b

Висновок Вченоi Ради Iнституту

р.

Протокол Nч

Щиректор Iнституту

р.



Блоки дисциплiн
Сума
балiв

Кредитi
в €КТС

Форма
контролю

Щисциплiни за вiльним вибором аспiранта 5 семестр

1 Проблеми колективного управлiння в YKpaTHi 1
залiк
(сiчень 2020р.)

2"
Актуальнi проблеми модернiзацii патентноi
системи УкраТни: завдання i перспективи

1
залlк
(сiчень 2020р.)

Загальна сума кредитiв €КТС 2

III PIK НАВЧАННЯ

I. Iндивiдуальний навчальний план

II. Iндивiдуальний план науковоТ роботи
(науково-дослiдницька робота аспiранта розпочинаеться з 1 7 жовтня i тривае впродовж всього

TepMiHy навчання)

Публiкачiя статей та апробацiя результатiв наукових дослiджень

Кiлькiсть статей у вiтчизняних фахових виданнях за обраною спецiа,тьнiстю

Кiлькiсть статей у мiжнародних реферованих журналах, iндексованих в

на}кометричних базах
Кiлькiсть конференцiй, в яких брав участь аспiрант

Кiлькiсть опублiкованих тез

Аспiрант 20_ piK

20_ piKНауковий керiвник

м
п/п

змiст та обсяг
науково-дослiдницькоi дiяльностi

аспiранта

TepMiH
виконання

Оцiнка виконання роботи
науковим керiвником

1
Проведення наукових дослiджень за темою
дисертацii доктора фiлософii

до
16.10.2020 р,

2.
Завершення IV-го роздiлу дисертацit
доктора фiлософii

до
1б.10.2020 р.

J.
Пiдготовка та подання у видавництво не

менше 2;х статеЙ за темою дисертацiТ
до
01 .09.2020 р.

4.

Публiкацiя не менше 2-х тез за

результатаJ\4и участi у роботi наукових
закордонних/вiтчизняних конференцiях

до
01.09.2020 р.

5.

Стажування у провiдних закордонних та
вiтчизняних унiверситетах (наукових
установах)

за
необхiдностi



Атестацiя аспiранта науковим керiв}IиItом за III piK навчання

Висновок вiддiлу

Протокол }lb р.

Висновок Вченоi Ради Iнституту

Протокол J\Гч

Щиректор Iнституту

р.



IV PIK НАВЧАННЯ

I. Iндивiдуальний навчальний план

II. Iндивiдуальний план HayKoBoi роботи
(науково-дослiдницька робота аспiранта розпочинасться з 1 7 жовтня i тривас впродовж всього
TepMiHy навчання)

II. Пiдсумкова атестацiя

Публiкацiя статей та апробацiя результатiв наукових дослiджень

Кiлькiсть статей у вiтчизняних фахових виданнях за обраною спецiальнiстю

Кiлькiсть статей у мiжнародних реферованих журналах, iндексованих в

наукометричних базах
Кiлькiсть конференцiй, в яких брав участь аспiрант

Кiлькiсть опублiкованих тез

Аспiрант 20_ piK

20__ piK

Блоки дисциплiн
Сума
балiв

Кредитi
в €КТС

Форма
контролю

Практична пiдготовка

1 Навчально-педагогiчна практика 1
залiк
(травень 2021р.)

Загальна сума кредитiв €КТС 1

л!
п/п

змiст та обсяг
IIауков о-дослiдницькоТ дiяльностi

аспiранта

TepMiH
виконання

Оцiнка виконання роботи
науковим керiвником

1
Проведення наукових дослiджень за темою
дисертацii доктора фiлософii

до
01.04.2021 р.

2.

Подання дисертацiТ доктора фiлософii
на}ковому керiвнику для оцiнювання,
проведення експертизи та рекомендацii до
захисту

до
01.04.2021 р.

J. Пiдготовка автореферату дисертацii
до
01.0б.2021 р.

4.
Подання дисертацii до спецiалiзованоТ
вченоi р'и

червень
202I р,

л}
п/п

Змiст дiяльностi аспiранта
TepMiH

виконання
Результати

пiдсумковоi атестацiI

1

Складання комплексного iспиту зt

спецiальностi (вказати шифр та назву
спецiальностi)

червень 202I р.
(вказати

кiлькiсть балiв)

2. Захист дисертацiТ доктора фiлософii до 16.10.2021 р.
(вказати

дату захисту)

Науковий nepbn"n



Атестацiя аспiранта науковим керiвником за IV piK навчання

Висновок вiддiлу

Протокол J\Гэ

Висновок ВченоТ Ради Iнституту

р.

Протокол Nч

Щиректор Iнституту

р,



За перiод навчання з"_" 20_р.по "_"

ЗАГАЛЬНА ОЦIНКА ВИКОНАНIIЯ
ocBITHbo_HAyKoBoi tIрогрАми пIдготовки

ДОКТОРА ФIЛОСОФIi

20_ р.

Аспiрант.
(rlрiзвише, iпt'я. по-батьltсlвi )

повнiстю (не шовнiстю) виконав iндивiдуа_пьний план роботи.
(потрiбне пiдкреслити)

I. Виконання науковоТ складовоi пiдготовки доктора фiлософii:
Тема дисертацiйноТ роботи доктора фiлософii:

!исертацiя захищена у спечрадi 20_ р.
(вказата ш ифр спецради)

Публiкацiя статей та апробаuiя результатiв наукових дослiджень

Кiлькiсть cTaTeii у вiтчизttяtlих с]lахtlвих вi.l,I(allllIях за обранtlкl спецiалl,ttiс,гlrl

l{i.rbKiclb сrатей \ rtirкнародttих pel|lcllоBatltt\ )lt\l)нiшlа\. ilt.telcctlBlttlиx в llu\ ко\lсггиtlltttl базах

Кiлькiсть конферснчiй, в яких брав 1,часr,ь acIlipaгtT

Кiлькiсть опублiкованих,rез

Iнформацiя
про

ання

II. Виконання ocBiTHboT ск.падовоi пiдготовки доктора фiлософii:

Блоки дисциплiн
Кредитi
в €КТС

Сума
балiв

Форма
контрол

ю

Щата
складан

ня

Щикл загальноi пiдготовкrr
1 Iноземна мова 6 спит
2 Фiлософiя 6 спит

J
Методологiя та органiзацiя наукових
дослiджень

4 iспит

Сума кредитiв €КТС 1б

Цикл професiйноТ пiдготовклt

1
Мiжнародно-правова охорона прав
iнтелектуальноi власностi

2 lспи,t,

2. Свропейська патентна система 1 заJIlк

aJ"
Економiко-правовi аспекти iнтелектуальноi
власностi

2 1спит

4.
Актуальнi проблеми охорони та захисту
сумiжних прав

] заJIlк

5.
Актуальнi проблеми aBTopcbкol,o права

УкраТни
2 iспит

6. Актуальнi проблеми патентного права l залiк

7.
Захист прав iнтелектуапьноТ власностi в

мережi IHTepHeT
1 залiк

8. Трансфер технологiй 1 залiк

9,
Проблеми правовоТ охорони комерцiйних
позначень

1 залlк



t0.
Сулова експертиза у сферi iнтелектуапьноt
власностi

2
iспит

11
Актуальнi питання захисту прав
iнтелектуальноТ власностi

2
1спит

|2.
Iнновацiйна дiяльнiсть та комерцiалiзацiя
прав iнтелектуальноТ власностi

2
lспит

13" Щоговiрнi форми передач
iнтелектуальноi власност

прав
2

lспит

\4.
Гармонiзацiя прав людини i прав
iнтелектуальноi власностi

z
1спит

Сума кредитiв €КТС ))

1 1 залiк

2.
AKTya;rbHi проблеми модернiзацii патентноi
системи УкраiЪи: завдання i перспективи

1 залiк

Сума кредлIтiв €КТС 2

ПDактична пiдготовка
Навча_ltьно-педагогiчна практика 1

Загальна сyма кредитiв €КТС 4|

Квалiфiкацiйна атестацiя
(вказати шифр та назву спецiальностi)

1спит

Науковий

Завiдувач

.Щиректор

керiвник

вiддiлу

Iнстиr,уту

( пrлпис)

(п iдrltrс)

( пiдrrис)

20 р.



Додаток Б

шкала оцiнrованlля

Сума балiв за Bci види
навчальноТ дiяльностi

Оцiнка за нацiональною шкалою

для екзамену для залiку

90-100 вiдмiнно

зараховано82-89 добре

74-8|

64-7з задовiльно

60-63

з5-з9 незадовiльно з можливiстю
tIовторного складання

не зараховано з

можливiстю
повторного складання

0-34 незадовiльrlо з обов' язковиN4

повторниN{ вивlIенlIrIN{

дисциплiни

не зараховано з

обов'язковим
повторним вивченням

дисциплiни


