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1.1. Цi правила та
ступеня доктора фiлософii
iнтелектуальноi власностi

1. зАгАльнI поло}ItЕння

процедура прикрiплення здобувачiв вищоi освiти
поза аспiрантурою у Науково-дослiдному iнститутi
НАПрН Украiни (далi -Правила) розроблено

вiдповiдно до Закону УкраiЪи <<Про вищу ocBiTy>>, постанови Кабiнету MiHicTpiB
УкраiЪи вtд2З березня 20tб року }lb 261 " Про затвердження порядку пiдготовки
здобувачiв вищоi освiти ступеня доктора фiлософii та доктора наук у закладах
вищоi освiти (наукових установах) зi змiнами, внесеними постановою Кабiнеry
MiHicTpiB УкраiЪи J\9 28З вiд 03.04.2019 р., нормативних aKTiB МОН УкраiЪи,
Статуту Науково-дослiдного iнституту iнтелектуальноi власностi НАПрН
Украiни.

Правила визначають порядок та процедуру прикрiплення здобувачiв
вищоI освiти ступеня доктора фiлософii для пiдготовки та захисту поза
аспiрантурою дисертацiй на здобуття ступенrI доктора фiлософii у Науково-
дослiдному iнститутi iнтелекryальноi власностi НАПрН УкраiЪи (далi-Iнститут).

|.2. Здобуття вищоi освiти ступеня доктора фiлософii поза аспiрантурою
iнстиryту е формою пiдготовки науково-педагогiчних кадрiв i наукових кадрiв
вищоi квалiфiкацii.

1.3. Навчання здобувачiв вищоi освiти ступеня доктора фiлософii поза
аспiрантурою, а також Тх наукове керiвництво здiйснюетъся за кошти Iнституту.

t.4. Здобувачi вищоТ освiти ступеня доктора фiлософii поза
аспiрантурою мають Bci права i обов'язки, визначенi у гryнктi 2 "Положення про
пiдготовку здобувачiв вищоi освiти ступеня доктора фiлософii у Науково-
дослiдному iнститутi iнтелектуалъноi власно cTi ЕIАПрН УкраiЪи".

2. умови IIрикршлЕннrt тА нАвчАння

2.|. Здобувачами вищоТ освiти ступеня доктора фiлософii поза
аспiранryрою Iнституту можуть бути особи, якi здобули освiтнiй ступiнь
магiстра або освiтньо-кв€uliфiкацiйний piBeHb спецiалiста, професiйно проводять
наукову, науково-технiчну або науково-педагогiчну дiяльнiсть, працюють в '' }

Iнститутi за основним мiсцем роботи (далi-здобувачi).
2.2. Здобувачi прикрiплюються до вiдповiдних вiддiлiв Iнституту, якi

здiйснюють пiдготовку аспiрантiв.

3. СТРОКИ ПОЛЧI ДОКУМЕНТIВ ТА
ПОРЯДОК ПРИКРIПЛЕННЯ ЗДОБУВАЧIВ

3.1. Особа, яка прикрiплюеться, подае заяву на iм'я директора Iнституту,
в якiй з€вначае тему дисертацiйного дослiдження та вiддiл, до якого мае HaMip
бути прикрiпленою, а також додае дослiднйцьку пропозицiю з описом
акту€rльностi, основних напрямiв та передбачуваних результатiв майбутнъого
дисертацiйного дослiдження.



Заява та дослiдницька проrтозицiя подаються вiдповiдалъному за ведення
аспiрантури. Пiсля реестрацii заява претендента i дослiдницька пропозицiя
передаються вiддiлу Iнстиryту, до якого мае HaMip бути прикрiпленим здобувач.

3.2. Вiддiл Iнституту, до якого мае HaMip бути прикрiпленим здобувач,
на своему засiданнi заслуховуе дослiдницьку пропозицiю претендеtIта та
приймае рiшення про рекомендацiю для прикрiпленнrl або вiдмову в такiй

рекомендацii.
3.3. Рiшенrтя вiддiлу про прикрiпленнrl або вiдмову в прикрiпленнi

передаеться на розгJuIд вченоi ради Iнституту, яка розглядае це питання i
приймае рiтттgццд про рекомендацiю щодо прикрiплення ,або вiдмову в такiй

рекомендацii.
З.4. Претендент, який отримав рекомендацiю вченоi ради Iнституту для

прикрiuлення подае вiдповiдальному за ведення аспiрантури TaKi документи::
- заяву про прикрiплення на iм'я директора Iнституту;

протокол вiддiлу, до якоi мае HaMip бути прикрiпленим здобувач, з

рекомендацiсю вiддiлу Iнституту;
- дослiдницькупропозицiю;
- копiю диплома магiстра (ОКР спецiалiста) iз зазначенням

спецiальностi (квалiфiкачii). ,Щиплом, виданий iноземним закладом вищоi освiти,
приймаеться за умови його визнання рiшенням вченоi ради Iнституту;

довiдку з основного мiсця роботи;
список опублiкованих наукових праць i винаходiв (за наявностi);
згоду на збiр та обробку персон€IJIьних даних;

- документ, що посвiдчуе особу та диплом про вищу ocBiTy пред'являються
здобувачем особисто.

3.5. Повний комплект вищезЕвначених документiв подаеться здобувачем
особисто в установлений TepMiH вченому секретарю Iнституту.

З.6. Прийом документiв здiйснюсться вiдповiдальним
аспiрантури щоднrI, KpiM вихiдних з 10:00 до 16:00, у строки,
прийому документiв вiд вступникiв до аспiрантури.

З.7. Прикрiплення здобувачiв здiйснюеться наказом директора Iнституту
на пiдставi рекомендацii вченоТ ради Iнституту.

4. нАуковв кЕрIвництво

4.I. Науковим керiвником здобувачiв
доктори наук або, за рiшенням вченоi ради
(кандидати наук) з числа науково-педагогiчних
до якого мае HaMip бути прикрiпленим здобувач.

4.2. Рiшенням вченоi ради Iнституту здобувачу може бути призначено
два HayKoBi керiвники з вiдповiдним розподiлом годин навч€tгIьного

навантаженнrI та обов'язкiв мiж ними.
4.3. Науковий керiвник здiйснюе методичне i змiстовне наукове

консультування (керiвництво) щодо дослiдження здобувача.
4.4. Кiлькiсть здобувачiв, прикрiплених до одного наукового керiвника,

який мае науковий стугriнъ доктора наук, не повинна перевищувати 5 осiб р€вом
з аспiрантами. Кiлькiсть здобувачiв, прикрiплених до одного наукового

здобутоi

за веденнrI
визначенi для

призначаються, як правило,
Iнституту, доктори фiлософii
працiвникiв вiддiлу Iнституту,



керiвника, який мае ступiнь доктора фiлософii (науковий ступiнь кандидата
наук), не повинна перевищувати 3 осiб.

5. ПОРЯДОК ПIДГОТОВКИ ПРИКРIПЛЕНОГО ЗДОБУВАЧА

5.1. Тема дисертацiйного дослiдження здобувача пiсля погодження
вiддiлом, до якого мае HaMip бути прикрiпленим здобувач, затверджусться
вченою радою Iнституту потягом двох мiсяцiв з дня прикрiплення.

5.2. Рiшенням вченоi ради Iнституту про затвердження теми

дисертацiйного дослiдження рекомендуеться й науковий керiвник.
5.3. Призначення наукового керiвника (наукових керiвникiв)

здiйснюеться наказом директора Iнституту.
5.4. Умовою здобуття вищоI освiти ступеня доктора фiлософii поза

аспiрантурою Iнституту е повне й успiшне виконання вiдповiдноi ocBiTHbo-
науковоТ програми та навч€tльного плану аспiрантури Iнституту згiдно iз
затвердженим iндивiдуальним навчЕIIIъним планом та iндивiдуальним планом
науковоi роботи прикрiпленоi особи i публiчний захист дисертацii у
спецiалiзованiй вченiй радi.

вiдповiдно до лiцензii на провадження ocBiTHboi
(ocBiTHbo-HayKoBoMy) piBHi вищоi освiти, апе не
виконання ocBiTHboi складовоТ пiдготовки здобувача)
директора Iнституту про прикрiплення.

5.6. Здобувач може бути вiдрахований:
- у зв'язку з завершенням строку прикрiплення;

дiяльностi на третьому
менше двох poKiB (дп"

у разi успiшного виконання iндивiдуального- у разi успlшного виконання 1ндивlдуального навчагIьного плану таlаОо
iндивiдуального плану HayKoBoi роботи достроково (але не ранiше З року

таlабо

навчання);
- за невиконання iндивiдуального навч€lJIьного плану таlабо

пiдсумком черговоi атестацiТiндивiдуального плаIIу науковоi роботи (ru
здобувача);

- якщо iндивiдуалъний навча-пьний rrлан таlабо iндивiдуалъний план
науковоi роботи не затвердженi вченою радою Iнституту протягом двох мiсяцiв ',

з дня прикрiплення;
- у разi звiльнення здобувача з Iнстиryту або змiни основного мiсця

роботи та переведення на роботу в Iнститут за сумiсництвом.

поzоdэюено:
заступник директора з науковоi роботи наталiя Мирошнко

5.5. Прикрiплення здобувачiв здiйснюстъся на строк до п'яти poKiB

та визначаеться наказом


