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1. Загальнi положеннrr

1.1. Полояtення про контрактну форму навчання здобувачiв вищоi освiти ступеня

доктор фiлософii (лалi - Положення) е основЕим нормативним документом, який

регламентус органiзацiю навччlльного процесу за контрактною формою навчання для

здобувачiв вищоi освiти на третьому (ocBiTHbo-HayKoBoMy) piBHi.

1.2. Обсяг, структура i якiсть знань, yMiHb та навичок здобувачiв вищоi освiти, якi

навчаються за контрактною формою, вiдповiдають вимогам квалiфiкацiйних

характеристик здобувачiв вищоi освiти ступеня доктор фiлософii.
1.3. Освiтнiй процес з пiдготовки фахiвцiв на контрактнiй формi навчання

здiйснюеться в Iнститутi на ocHoBi робочих навчаJьних планiв та вiдповiдних навчальних

програм з дисциплiн, що затвердлtенi у встановленому порядку.

2. Нормативно-правове забезпечення освiтнього процесу за

контрактною формою tIавчання

2.1.,Щане Положення розроблене вiдповiдно до Закону Украiни <Про вищу ocBiTy>,

постанови КМУ Ns 261 вiд 23.0З.2016 р. (Про затвердження Порядку пiдготовки

здобувачiв вищоi освiти ступоня доктора фiлософii та доктора наук у закладах вищоi

освiти (наукових установах)>, Полоrкення про органiзацiю освiтнього процесу здобувачiв

вищоi освiти ступеня доктора фiлософii в Iнститутi бiоорганiчноii xiMii та нафтохiмii НАН
УкраiЪи, затвердженого вченою радою Iнстиryту (протокол Ns 5 вiд 07.06.2017 р.).

3. Органiзацiя освiтнього процесу за контрактною формою навчання

3.1. Контрактна форма здобуття вищоi освiти - це спосiб органiзацiТ навчання

здобувачiв виrцот освiти шляхом посднання навчальних занять i контрольних заходiв пiд

час сесiй та самостiйного оволодiння освiтньою програмою в перiол мiж ними.

3,2, Сесiя для здобувачiв вищоi освiти ступеня доктор фiлософii KoHTpaKTHoi форми
навчання носить навчilльно-екзаменацiйний характер. оскiльки це перiод навчального

року, протягом якого здiйснюються Bci необхiднi заходи, передбаченi робочим
навчальним планом (лекцili, практичнi та ceMiHapcbKi заняття. виконання iндивiдуальних

завдань i вiдповiдний пiдсумковий контроль).

3.3, Провелення семiнарських. практичних занять. лекцiй та ix тривапiсть в

сесiйний перiод здiйснюеться вiдповiдно до робочих навчаJIьних планiв та робочих
прогрilм з предметiв.

3.4. Пiдготовка здобувачiв вищоi освiти ступеня доктора фiлософii в аспiрантурi за

контрактною формою навчання здiйснюеться за освiтньо-науковою програмою та
навчальним планом, що затверджусться Вченою радою Iнституту.

З.5. OcBiTHbo-HayKoBa програма та навчаJIьний план аспiрантури складаються з

ocBiTHboi та наJковоi складових i с основою для формування аспiрантом iндивiдуального
навчального плану та iнливiлуального плану науковоТ роботи. якi затверлжу+оться

Вченою ралою Iнституту упродовж двох мiсяцiв з дня зарахування ло аспiрантури.
3.6. Контрактна форма навчання може передбачати дистанцiйну форму проведення

заяять. !истанцiйна форма здобугтя освiти - це iндивiдуа:Iiзований процес здоб}ття
освiти, який вiдбувасться в основному за опосередкованоi взаемодii вiддалених один вiд
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одного у{асникiв освiтнього цроцесу у спецiалiзованому середовищi, що функцiонус на

базi сучасних iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй.

3.7. На здобувачiв третього рiвня вищоi освiти, якi навчаються за контрактною

формою поширюються rrравила та обов'язки, що визначенi чинЕим законодавством та

праtвилаNlи внутрiшнього розпорядку в Iнститутi.

4. Права та обов'язки здобувачiв вцщоi освiти сryпеня доктор фiлософii за

контрактною формою навчання

4.1. Аспiранти KoHTpaKTHoi форми навчання користуються праваIdи здобувачiв

вищоi освiти, визначеними Законом Украiни кПро вищу ocBiTy>. З метою належного

проведення паlтових дослiджень аспiранти також мають право на:

4.1.2. користуватися навчально-методичною базою та науковою бiблiотекою

Iнституту;
4.1.3. отримувати необхiдну для навчання наукову iнформацiю;
4.|.4. брати участь у науковiй дiяльностi вiллiлу. до якого вони прикрiпленi.

набувати досвiду науково-дослiдноi роботи;
4.1.5. безпечнi та нешкiдливi умови для проведення наукових дослiджень. а також

належне обладнане мiсце для науковоТ робоги:
4.1.6. . академiчну мобiльнiсть, цо реалiзуеться вiдповiдно до Положення про

порядок реалiзаuii права Еа академiчну мобiльнiсть, затвердженого постzlновою Кабiнету
MiHicTpiB УкраiЪи вiд 12 серпня 2015 р. Nо 579;

4.1.7. академiчну та соцiальну вiдпустку, зокрема за станом здоров'я, у зв'язку з

вагiтнiстю та пологами. для догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного BiKy.

вiдповiдно до законодавства;

4.1.8. трулову дiяльнiсть у позанавчальний час вiдповiдно до законодавства.
4.2. ЗлОбУвачi вищоi освiти ступеня доктор фiлософii за контрактною формою

навчання зобов'язанi:

4.2.1. дотримуватися Bcix положень Закону Украiни <Про ocBiTy> вiд 05.09.2017
N9 2145-VIII, Закону Украiни <Про випtу ocBiTy> вiд 01.07.2014 J,lЪ 1556-VII, Порядку
пiдготовки здобувачiв вищоi освiти ступеня доктора фiлософii та доктора наук у вищих
навчаJ.Iьних закладах (наукових установах), затвердх(еного Постановою Кабiнету
MiHicTpiB УкраiЪи вiд 2З.03.2016 Nq 261.

4.2.2. дотримуватися принципiв академiчноi доброчесностi та морально-етичних
норм i стандартiв поведiнки дослiдникiв у вiдповiднiй гыIузi, встановлених Iнститутом;

4.2.3. вiдвiдувати аудиторнi заняття i проходити Bci форми поточного та
пiдсуtлткового контролю, передбаченi IIавчальЕим планом;

4.2.4. виконрати iндивiдуальний навчальний план, систематично звiтувати про хiд
виконання на засiданнi Вченоi рали Iнституту. Результати звiту та атестацii вчасно
подавати до вiддiлу науково-органiзацiйноi роботи та iнтелектуальноi власностi;

4.2.5. своечасно вносити плату за навчанЕя в аспiранryрi в розмiрах та в порядку,
встановлених Iнститутом;

4.2.6. податИ в установлениЙ строк cBoi HayKoBi досягнення у виглядi дисертацii до
спешiа,riзованоi вченоТ ради.

5. Прlrкiнцевi положення



5.1. Це Положення набирас чинностi з дати затвердження Вченою радою
Iнституту.

5.2. У випадку внесення змiн або доповнень у лержавнi нормати вно-правовi

документи, lцо регдамент}тоть питання цього Полоrкення, вiдповiднi пункти Положення
втрачають свою чиннiсть i вступають у дiю BHeceHi змiни.

Гарант ocBiTHboi дiяльностi

за спецiальнiстю <102 Хiмiя> l ,,

д.х.н., проф. il[r володимир БровдрЕць
"|,

Гарант ocBiTHboi дiяльностi

за спецiальнiстю <09l Бiологrя> z,, ,,1

д.б.н..проф. Эfu/(
Учений секретар

к.х.н.

Володимир КРАВВЦЬ

ru'/ СергiйПОПIЛЬНIЧЕНКО
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