
тренінг

«ІНТЕГРАЦІЯ ВСТУПНИКІВ ДО  

ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО  

ПРОСТОРУ ХНЕУ

ІМ. С. КУЗНЕЦЯ»

для вступників до аспірантури,  
аспірантів та наукових керівників



Мета тренінгу

ознайомити вступників (а також аспірантів  

молодших курсів та нових наукових керівників) з  

усіма можливостями, які забезпечуються у ХНЕУ ім.  

С. Кузнеця для проведення власного наукового  

дослідження та здобуття ступеня доктора  

філософії; забезпечити їхню успішну інтеграцію до  

освітнього простору ХНЕУ ім. С. Кузнеця.

Усі матеріали можна знайти у розділі

«Наука: аспірантура і докторантура»

офіційного сайту ХНЕУ ім. С. Кузнеця

https://www.hneu.edu.ua/aspirantura/


Третій (освітньо-науковий)  

рівень вищої освіти

 передбачає здобуття особою теоретичних знань,  

умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх  

для продукування нових ідей, розв’язання комплексних  

проблем у галузі професійної та/або дослідницько-

інноваційної діяльності, оволодіння методологією  

наукової та педагогічної діяльності, а також  

проведення власного наукового дослідження,  

результати якого мають наукову новизну, теоретичне  

та практичне значення.



Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти

= 8-й рівень Національної рамки кваліфікацій

Рівень Знання Уміння/навички Комунікація
Відповідальність і  

автономія

8

Концептуальні та  
методологічні
знання в галузі чи  
на межі галузей  
знань або
професійної  
діяльності

спеціалізовані уміння/навички і  
методи, необхідні для розв’язання  
значущих проблем у сфері
професійної діяльності, науки
та/або інновацій, розширення та  
переоцінки вже існуючих знань і  
професійної практики  
започаткування, планування,  
реалізація та коригування
послідовного процесу ґрунтовного  
наукового дослідження з  
дотриманням належної академічної  
доброчесності
критичний аналіз, оцінка і синтез  
нових та комплексних ідей

вільне спілкування з  
питань, що стосуються  
сфери наукових та  
експертних знань, з
колегами, широкою
науковою спільнотою,
суспільством у цілому
використання
академічної української  
та іноземної мови у
професійній діяльності  
та дослідженнях

демонстрація значної  
авторитетності,
інноваційність, високий  
ступінь самостійності,  
академічна та професійна
доброчесність, постійна  
відданість розвитку нових  
ідей або процесів у
передових контекстах
професійної та наукової  
діяльності
здатність до  
безперервного
саморозвитку та  
самовдосконалення



Підготовка в аспірантурі

Нормативний строк підготовки доктора філософії в  

аспірантурі незалежно від форми навчання  

становить 4 роки.



Нормативно-законодавча база України

✓ Закон України «Про вищу освіту»

✓ Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора  

філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах  

(наукових установах), затверджений постановою Кабінету  

Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261 (зі змінами)

✓ Порядок проведення експерименту з присудження ступеня  

доктора філософії, затверджений постановою КМУ №167 від  

06.03.2019 р.

https://www.hneu.edu.ua/normatyvno-pravova-baza-pidgotovky-zdobuvachiv/
https://www.hneu.edu.ua/normatyvno-pravova-baza-pidgotovky-zdobuvachiv/


Нормативна база ХНЕУ ім. С. Кузнеця

✓ Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня  

доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (поза  

аспірантурою) та докторантурі Харківського національного  

економічного університету імені Семена Кузнеця. 2019

✓ Освітньо-наукова програма та навчальний план

✓ Графік навчального процесу

✓ Індивідуальний план роботи аспіранта

https://www.hneu.edu.ua/normatyvno-pravova-baza-pidgotovky-zdobuvachiv/
https://www.hneu.edu.ua/aspirantura-polozhennya-pro-pidgotovku-v-aspiranturi/
https://www.hneu.edu.ua/aspirantura/
https://www.hneu.edu.ua/grafik-navchalnogo-protsesu-aspirantiv/


Підготовка в аспірантурі  

ХНЕУ ім. С. Кузнеця
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Навчання: 1-3 семестр:
50 кредитів = 9 дисциплін +  

педагогічна практика

Наука: 1-8 семестр:
Дослідження + Публікації + Атестація + Попередня експертиза



Навчання в аспірантурі  

ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Навчальні дисципліни (НД) – згідно навчального плану за освітньо-
науковою програмою https://www.hneu.edu.ua/aspirantura/

Загальні: «Іноземна мова», «Філософія науки», «Методологія та  
організація наукових досліджень», «Математичні методи,  
моделі та інформаційні технології у наукових дослідженнях»

Професійні обов'язкові: дві НД  

Професійні вибіркові: три НД

Заліки – за накопиченням балів.  

Іспити – письмово.

https://www.hneu.edu.ua/aspirantura/


V. ПЛАН НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

№
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і 1 2 3

кількість тижнів  
навчання у семестрі

16 16 16

Обов ҆язкова складова

1. Іноземна мова* 2 6,0 180 48 48 132 3

2. Філософія науки 1 4,0 120 32 12 20 88 2

3. Методологія та організація наукових досліджень 2 6,0 180 48 22 22 4 132 3

4.
Математичні методи, моделі та інформаційні технології  
у наукових дослідженнях

3 5,0 150 40 18 22 110 2

5. Соціальна економіка та політика 1 4,0 120 32 14 10 8 88 2

6. Креативна економіка 2 5,0 150 40 20 10 10 110 2

7. Педагогічна практика Звіт 5,0 150 50 50 100

8. Українська мова як іноземна** 1 4,0 120 32 32 88 2

Усього обов’язкової компоненти 2 5 35 1050 290 86 140 24 40 760 4 8 2

Вибіркова складова

8. Вибіркова навчальна дисципліна 1 1 5,0 150 40 16 24 110 2

9. Вибіркова навчальна дисципліна 2 2 5,0 150 40 20 20 110 2

10 Вибіркова навчальна дисципліна 3 3 5,0 150 40 16 24 110 2

Усього вибіркової компоненти 3 15 450 120 52 68 330 2 2 2

Всього за навчальним планом 2 7 50 1500 410 138 208 24 40 1090 6 10 4

Кількість годин на тиждень 6 10 4

Кількість екзаменів 2

Кількість заліків 1 4 2



Навчання в аспірантурі  

ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Вибіркові НД: https://www.hneu.edu.ua/aspirantura-vybir-navchalnyh-

dystsyplin/

три вибіркові навчальні дисципліни, обсягом 15 кредитів ЄКТС.

!!! Аспіранти мають право обирати навчальні дисципліни вільного вибору,  
що пропонуються для інших рівнів вищої освіти та /або інших освітньо-
наукових програм підготовки здобувачів ступеня доктора філософії, які  
пов’язані з тематикою дисертаційного дослідження, за погодженням зі  
своїм науковим керівником та завідувачем відділу аспірантури і  
докторантури.

https://www.hneu.edu.ua/aspirantura-vybir-navchalnyh-dystsyplin/
https://www.hneu.edu.ua/aspirantura-vybir-navchalnyh-dystsyplin/


Навчання в аспірантурі  

ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Педагогічна практика (ПП): https://www.hneu.edu.ua/aspirantura-

pedagogichna-praktyka/

Обов’язковий обсяг ПП аспіранта за кожною освітньо-наукових  
програм – 150 годин (5 кредитів ЄКТС), з яких: 50 годин – навчальна  

робота, 100 – методична та організаційна робота.

За потреби (рішенням кафедри та наукового керівника), обсяги ПП  
аспіранта можуть бути збільшені.

Безпосереднє керівництво та контроль за виконанням ПП аспіранта  
здійснюється його науковим керівником.

https://www.hneu.edu.ua/aspirantura-pedagogichna-praktyka/
https://www.hneu.edu.ua/aspirantura-pedagogichna-praktyka/


Навчання в аспірантурі  

ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Педагогічна практика (ПП): https://www.hneu.edu.ua/aspirantura-

pedagogichna-praktyka/

!!! Зміст ПП має відповідати темі дисертаційного дослідження

1. Індивідуальний план ПП.

2. Звіт та оцінювання ПП.

Безпосереднє керівництво та контроль за виконанням педагогічної  

практики аспіранта здійснюється його науковим керівником.

https://www.hneu.edu.ua/aspirantura-pedagogichna-praktyka/
https://www.hneu.edu.ua/aspirantura-pedagogichna-praktyka/


Наукове дослідження в  

аспірантурі ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Дослідження + Публікації + Атестація

Атестація (звітування про виконання індивідуального плану роботи  

аспіранта): https://www.hneu.edu.ua/aspirantura-atestatsiya/

Атестація аспірантів: 2 рази на рік на засіданні кафедри, за якою

закріплений аспірант.

У 2020-2012 навч. році: 1) 01-06 лютого 2020 р. (проміжна);

2) 07-14 вересня 2020 р. (підсумкова).

https://www.hneu.edu.ua/aspirantura-atestatsiya/


Наукове дослідження в  

аспірантурі ХНЕУ ім. С. Кузнеця

1. Наказом ректора призначаються комісія (голова та два експерти)  

кафедри, яка перевіряє, отримані аспірантом результати за  

семестр та надає висновок.

2. Призначається засідання кафедри.

3. Аспірант подає щонайменше за тиждень до призначеного засідання  

кафедри до комісії свої напрацювання: Звіт + рукопис дисертації + 

копії публікацій + довідки про впровадження результатів + інші  

підтверджуючі матеріали + Індивідуальний план.

4. Аспірант звітує на засіданні кафедри. Комісія робить висновок.  

Кафедра приймає рішення щодо подальшої підготовки в аспірантурі.

5. Витяг з протоколу на індивідуальний план подаються до відділу АіД.



Наукове дослідження в  

аспірантурі ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Атестація (звітування про виконання індивідуального плану роботи  

аспіранта): https://www.hneu.edu.ua/aspirantura-atestatsiya/

1. Наказом ректора призначаються комісія (голова та два експерти)  

кафедри, яка перевіряє, отримані аспірантом результати за  

семестр та надає висновок.

2. Аспірант подає щонайменше за тиждень до призначеного  

засідання кафедри до комісії свої напрацювання: Звіт + рукопис  

дисертації + копії публікацій + довідки про впровадження  

результатів + інші підтверджуючі матеріали + Індивідуальний план.

https://www.hneu.edu.ua/aspirantura-atestatsiya/


Графік навчального процесу  

аспірантів ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Графік навчального процесу аспірантів:  

https://www.hneu.edu.ua/grafik-navchalnogo-protsesu-aspirantiv/

https://www.hneu.edu.ua/grafik-navchalnogo-protsesu-aspirantiv/


Графік навчального процесу  

аспірантів ХНЕУ ім. С. Кузнеця



Графік навчального процесу  

аспірантів ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Графік навчального процесу аспірантів:  

https://www.hneu.edu.ua/grafik-navchalnogo-protsesu-aspirantiv/

https://www.hneu.edu.ua/grafik-navchalnogo-protsesu-aspirantiv/


Індивідуальній план роботи  

аспіранта ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Індивідуальний план роботи аспіранта: поділено на 8 семестрів  

Кожен семестр: Індивідуальний навчальний план +

Індивідуальний план наукової роботи.

2 Екземпляри – у кожного аспіранта.

Заповнюється: 2 рази на рік за погодженням з науковим керівником.



Індивідуальний план роботи  

аспіранта ХНЕУ ім. С. Кузнеця



Індивідуальний план роботи  

аспіранта ХНЕУ ім. С. Кузнеця



Індивідуальний план роботи  

аспіранта ХНЕУ ім. С. Кузнеця



Індивідуальний план роботи  

аспіранта ХНЕУ ім. С. Кузнеця



Тема дисертації
Напрями 

НД за ОНП

Пріоритетні тематичні напрями 
наукових досліджень і науково-

технічних розробок України

https://www.hneu.edu.ua/napryamky-naukovyh-doslidzhen-zdobuvachiv-stupenya-doktora-filosofiyi-za-spetsialnistyu/
https://www.hneu.edu.ua/napryamky-naukovyh-doslidzhen-zdobuvachiv-stupenya-doktora-filosofiyi-za-spetsialnistyu/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/942-2011-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/942-2011-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/942-2011-%D0%BF


Тема дисертації

1 етап

• затвердження теми дисертації здобувача вищої освіти  
ступеня доктора філософії на засіданні кафедри, за якою  
закріплюється аспірант

2 етап

• засідання Комісії із затвердження тем дисертацій здобувачів  
Університету (далі – Комісії)

3 етап

• затвердження тем дисертацій на вченій раді Університету  
шляхом відкритого обговорення та голосування



Тема дисертації

https://www.hneu.edu.ua/aspirantura-vybir-abo-zmina-temy-
dysertatsijnogo-doslidzhennya/

https://www.hneu.edu.ua/aspirantura-vybir-abo-zmina-temy-dysertatsijnogo-doslidzhennya/
https://www.hneu.edu.ua/aspirantura-vybir-abo-zmina-temy-dysertatsijnogo-doslidzhennya/


Тема дисертації

Після засідання кафедри

надати до відділу АіД:

1. Витяг з протоколу  

кафедри (2 екземпляри);

2. Заповнену форму «Тема  
дисертації» →

(6 екземплярів).



Тема дисертації

1 етап

• затвердження теми дисертації  
здобувача вищої освіти ступеня доктора  
філософії на засіданні кафедри

2 етап

• засідання Комісії із затвердження тем  
дисертацій здобувачів Університету

3 етап

• затвердження тем дисертацій на вченій  
раді Університету шляхом відкритого  
обговорення та голосування

до  
03.10.2020

08-
09.10.2020

до  
29.10.2020



Перепустки до ХНЕУ ім. С. Кузнеця

1. Купити пластикові картки;

2. Староста надає картки до Бюро перепусток;

3. Староста забираю «заповнені» картки у відділі АіД



Згода на обробку персональних даних

1. Заповнити, підписати;

2. Подати до відділу АіД;

3. Забрати «корінець» у відділі АіД.



Трудова діяльність аспірантів

Трудова діяльність аспірантів: https://www.hneu.edu.ua/aspirantura-

trudova-diyalnist-u-vilnyj-vid-navchannya-chas/

Аспіранти очної (денної) форми навчання:

мають право на роботу у позанавчальний час у режимі неповного  

робочого часу (але не більше як на 0,5 ставки за займаною  

посадою). При цьому академічна стипендія виплачується у  

повному обсязі.

https://www.hneu.edu.ua/aspirantura-trudova-diyalnist-u-vilnyj-vid-navchannya-chas/
https://www.hneu.edu.ua/aspirantura-trudova-diyalnist-u-vilnyj-vid-navchannya-chas/


Трудова діяльність аспірантів

Трудова діяльність аспірантів: https://www.hneu.edu.ua/aspirantura-
trudova-diyalnist-u-vilnyj-vid-navchannya-chas/

Аспіранти очної (денної) форми навчання:

мають право на роботу у позанавчальний час у режимі неповного  
робочого часу (але не більше як на 0,5 ставки за займаною  
посадою). При цьому академічна стипендія виплачується у повному  
обсязі.

На початку кожного з семестрів аспіранти очної (денної) форми  
навчання подають до відділу АіД такі документи:

✓ Копію трудової крижки;

✓ Графік робочого часу;

Наприкінці року: Довідку про використання робочого часу.

https://www.hneu.edu.ua/aspirantura-trudova-diyalnist-u-vilnyj-vid-navchannya-chas/
https://www.hneu.edu.ua/aspirantura-trudova-diyalnist-u-vilnyj-vid-navchannya-chas/

