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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Це Положення розроблено з метою модернізації діяльності аспірантури
університету щодо підготовки доктора філософії (PhD) та визначає цілі, завдання,
повноваження і відповідальність працівників Білоцерківського національного аграрного
університету (далі – Білоцерківського НАУ), які беруть участь в реалізації освітньої програми.
1.2. Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» №1556-VII від 01.07.2014 р. та
Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих
навчальних закладах (наукових установах), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів
України від 23 березня 2016 р. № 261, основною формою підготовки фахівців освітньо-наукового
ступеня доктора філософії на третьому рівні вищої освіти є аспірантура. Також підготовка
здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється поза аспірантурою (для осіб,
які професійно провадять наукову, науково-технічну або науково-педагогічну діяльність за
основним місцем роботи у Білоцерківському НАУ).
1.3. Освітньо-наукові програми з підготовки доктора філософії (PhD) регламентують
діяльність аспірантів та здобувачів (поза аспірантурою) Білоцерківського НАУ, наукових
керівників аспірантів і здобувачів, працівників з числа професорсько-викладацького складу,
представників інших організацій, що беруть участь в реалізації освітньої програми вищої освіти
за відповідним напрямом підготовки кадрів вищої кваліфікації в аспірантурі.
1.4. Академічна аспірантура – інноваційна освітня програма, орієнтована на підготовку
кадрів вищої кваліфікації в аспірантурі відповідно до міжнародних стандартів якості (ISO
9001:2008 та ISO 9001:2015). Відповідно до цих цілей у рамках освітніх програм аспірантам
пред’являються більш високі вимоги до якості освоєння освітньої програми, одночасно вищі
вимоги встановлюються й щодо умов реалізації програми Білоцерківським НАУ.
1.5. У Білоцерківському НАУ отримано ліцензію на підготовку доктора філософії зі
спеціальностей за наступними освітньо-науковими програмами:
1.5.1. 051 «Економіка», яка передбачає проведення досліджень в галузі соціальних та
поведінкових наук, економіки та управління національним господарством;
1.5.2. 073 «Менеджмент», яка передбачає проведення досліджень в галузі управління та
адміністрування, економіки та управління підприємствами за видами діяльності;
1.5.3. 101 «Екологія», яка передбачає проведення досліджень в сфері екології, охорони
довкілля та збалансованого природокористування;
1.5.4. 201 «Агрономія», яка передбачає проведення досліджень у галузі рослинництва,
землеробства, селекції та насінництва на основі глибоких теоретичних та практичних знань
агроекологічного стану ґрунтового покриву, кліматичних і екологічних умов регіону та
перспектив його розвитку;
1.5.5. 204 «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва», яка
передбачає проведення досліджень з організації виробництва і переробки тваринницької
продукції;
1.5.6. 211 «Ветеринарна медицина», яка передбачає проведення досліджень в галузі
ветеринарної медицини;
1.5.7. 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза», яка передбачає проведення
досліджень біологічних, хімічних і фізичних чинників з метою аналізу ризиків для виробництва,
переробки, зберігання, транспортування й реалізації основних харчових продуктів та побічних
продуктів тваринного походження.
1.6. Організаційне та методичне забезпечення реалізації освітніх програм підготовки
доктора філософії здійснює відділ аспірантури та докторантури.
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1.7. Аспіранти Білоцерківського НАУ, які навчаються за освітніми програмами підготовки
доктора філософії, прикріплюються до освітніх та наукових структурних підрозділів
Білоцерківського НАУ в установленому порядку.
1.8. Науковим керівникам аспірантів освітніх програм з підготовки доктора філософії,
які успішно захистили дисертації, на підставі наказу встановлюються преміальні виплати,
порядок визначення розмірів і термінів встановлення яких приймається рішенням
керівництва Білоцерківського НАУ.
ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ РЕАЛІЗАЦІЄЮ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ
ПРОГРАМИ
2.1. З метою загального керівництва освітньо-науковими програмами створюється
Академічна рада з реалізації освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії (PhD)
(далі – Академічна рада) у Білоцерківському НАУ.
2.2. Академічна рада об’єднує гарантів освітньо-наукових програм, заінтересованих
стейкхолдерів та експертів з предметної області з інших організацій вітчизняних і
зарубіжних, в т .ч. освітніх.
2.3. До повноважень Академічної ради Білоцерківського НАУ відносяться:
2.3.1. Розробка освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії та подання її
на узгодження та затвердження на засіданні Вченої ради Білоцерківського НАУ;
2.3.2. Визначення змісту навчальних планів підготовки аспірантів для кожного року
набору аспірантів;
2.3.3. Затвердження умов і правил відбору наукових керівників аспірантів; щорічний
розгляд і затвердження наукових керівників аспірантів на підставі затверджених умов і
правил відбору;
2.3.4. Розгляд і схвалення тем дисертацій аспірантів з наступним поданням для
затвердження проректору з наукової та інноваційної діяльності, який здійснює керівництво
діяльністю з питання реалізації освітніх програм підготовки доктора філософії;
2.3.5. Узгодження програм навчальних дисциплін, практик, науково-дослідницької
роботи освітньої програми підготовки доктора філософії за відповідним напрямом
підготовки аспірантів;
2.3.6. Участь у прийомі аспірантів в Білоцерківському НАУ відповідно до затверджених
«Правил прийому на навчання до докторантури та аспірантури Білоцерківського НАУ»;
2.3.7. Проведення відбору аспірантів на освітні програми підготовки доктора філософії
відповідно до «Правил прийому на навчання до докторантури та аспірантури
Білоцерківського НАУ»;
2.3.8. Участь в проведенні атестації аспірантів відповідно до встановленого в
університеті порядку;
2.3.9. Вивчення міжнародного досвіду реалізації аналогічних освітніх програм
підготовки доктора філософії та формування пропозицій для внесення змін до освітньої
програми підготовки доктора філософії, навчального плану освітньої програми підготовки
доктора філософії;
2.3.10. Розробка програм вступних випробувань до аспірантури і програм комплексного
іспиту;
2.3.11. Узгодження Положень щодо практик і науково-дослідної роботи аспірантів.
2.4. Головою Академічної ради Білоцерківського НАУ є, як правило, проректор з
наукової та інноваційної діяльності.
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2.5. Повноваження Академічної ради університету реалізуються членами Академічної
ради. Розподіл повноважень Академічної ради між його членами з метою управління
здійснюється Головою ради.
2.6. Академічна рада може включати як постійних, так і асоційованих членів.
Асоційованими членами, є представники інших організацій (українських і зарубіжних), в т.ч.
освітніх.
2.7. Склад Академічної ради Білоцерківського НАУ затверджується наказом ректора за
поданням проректора з наукової та інноваційної діяльності.
2.8. Академічна рада Білоцерківського НАУ має право вносити пропозиції щодо
уточнення компетенції Академічної ради та її голови, порядку роботи, що не суперечать
цьому Положенню. Пропозиції виносяться на Вчену раду Білоцерківського НАУ за поданням
проректора з наукової та інноваційної діяльності.
2.9. Рішення Академічної ради Білоцерківського НАУ оформляються протоколами.
2.10. Оригінали протоколів та додані до них матеріали зберігаються у відділі
аспірантури і докторантури. Протоколи і додані до них матеріали є документами постійного
терміну зберігання.
2.11. До повноважень Гаранта освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії
відносяться:
2.11.1. Організація діяльності з виконання рішень Академічної ради Білоцерківського НАУ;
2.11.2. Затвердження програм зарубіжних стажувань аспірантів, включаючи аспірантів,
які прийнято за програмою «Академічної мобільності»;
2.11.3. Взаємодія із керівниками та працівниками структурних підрозділів університету
з питань, пов’язаних з реалізацією освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії
за відповідним напрямом підготовки;
2.11.4. Подання на розгляд Академічної ради пропозицій щодо стратегії розвитку
освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії;
2.11.5. Представлення освітньо-наукових програм підготовки доктора філософії на
затвердження в установленому в порядку;
2.11.6. Узгодження і подання проректору з наукової та інноваційної діяльності на
затвердження програм вступних випробувань до аспірантури і програм комплексних іспитів;
2.11.7. Прийняття рішень про призначення аспірантам спеціальних стипендій за
результатами конкурсного відбору.
2.14. На гаранта освітньо-наукової програми покладається відповідальність за розробку
(модернізацію) і реалізацію освітніх програм підготовки доктора філософії за відповідним
напрямом підготовки, організацію діяльності, ефективність підготовки аспірантів,
відповідність результатів навчання, що демонструються випускниками освітньо-наукової
програми підготовки доктора філософії, результатам, які передбачено освітнім стандартом за
відповідним напрямом підготовки.
ІІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
3.1. Це Положення та зміни до нього розглядаються на засіданні Вченої ради
Білоцерківського НАУ та затверджуються наказом ректора.
3.2. Відомості про освітні програми підготовки доктора філософії розміщуються на
сайті Білоцерківського НАУ в розділі «Аспірантура».
3.3. Відповідальними за формування і зберігання паперових версій освітньо-наукових
програм є її гарант, декан факультету та завідувач відділу аспірантури та докторантури.
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