І. Загальні положення
Це Положення визначає механізм відрахування, переривання навчання,
поновлення і переведення здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої
освіти, а також надання їм академічної відпустки.
У цьому Положенні терміни вживаються в таких значеннях:
відрахування - припинення статусу здобувача вищої освіти, прав та
обов’язків особи, що здобуває вищу освіту;
переведення - зміни в правах та обов’язках особи, що здобуває вищу
освіту, зумовлені зміною закладу вищої освіти та/або спеціальності
(спеціалізації, освітньої (наукової) програми), та/або форми навчання, та/або
джерел фінансування без припинення статусу здобувача вищої освіти;
переривання навчання - часткове призупинення прав та обов’язків прав
здобувача вищої освіти в осіб у зв’язку з обставинами, які унеможливлюють
виконання індивідуального навчального плану або індивідуального плану
наукової роботи;
поновлення – відновлення статусу здобувача вищої освіти, прав та
обов’язків особи, що здобуває вищу освіту.
Переведення здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії на
наступний рік здобуття освіти
На наступний рік здобуття освіти переводяться здобувачі вищої освіти
ступеня доктора філософії, які виконали всі вимоги індивідуального
навчального плану та індивідуального плану наукової роботи, пройшли
проміжну атестацію наприкінці чергового навчального року (звіт на кафедрі та
звіт на засіданні Атестаційної комісії ПДАФКіС).
Вимоги щодо переведення здобувачів вищої освіти ступеня доктора
філософії на 2-й рік здобуття освіти:
– виконання запланованої роботи за індивідуальним планом;
– затвердження теми та обґрунтування дисертаційної роботи;
– підготовки плану досліджень;
– створення фонду бібліографічних карток, підготовка розділу «Стан
питання (огляд літературних джерел)»;
– написання тексту розділу 1 «Стан питання (огляд літературних
джерел)»;
– оволодіння методиками досліджень;
– написання розділу 2 “Методи та організація досліджень”;
– опанування освітньої складової освітньо-наукової програми;
– наявності публікацій (у фахових наукових виданнях України, у
періодичних наукових виданнях інших держав, які входять до Організації
економічного співробітництва та розвитку та/або Європейського Союзу, з
наукового напряму, за яким підготовлено дисертацію здобувача, у матеріалах
конференцій тощо).
Вимоги щодо переведення здобувачів вищої освіти ступеня доктора
філософії на 3-й рік здобуття освіти:

– виконання запланованої роботи за індивідуальним планом;
– проведення попередніх досліджень та обробці попередніх даних наявності матеріалів основних досліджень (протоколи, анкети);
– підготовки
зведених
таблиць
результатів
досліджень
(констатувальний експеримент), статистичної обробки даних.
– підготовки розділу 3 «Результати власних досліджень»;
– наявності публікацій (у фахових наукових виданнях України, у
періодичних наукових виданнях інших держав, які входять до Організації
економічного співробітництва та розвитку та/або Європейського Союзу, з
наукового напряму, за яким підготовлено дисертацію здобувача, у матеріалах
конференцій тощо);
– наявність виступів з доповідями на конференціях різного рівня;
– опанування освітньої складової освітньо-наукової програми;
– наявності публікацій (у фахових наукових виданнях України, у
періодичних наукових виданнях інших держав, які входять до Організації
економічного співробітництва та розвитку та/або Європейського Союзу, з
наукового напряму, за яким підготовлено дисертацію здобувача, у матеріалах
конференцій тощо).
Вимоги щодо переведення здобувачів вищої освіти ступеня доктора
філософії на 4-й рік здобуття освіти:
– виконання запланованої роботи за індивідуальним планом;
– наявності публікацій (не менше ніж у трьох наукових публікаціях,
які розкривають основний зміст дисертації. До таких наукових публікацій
зараховуються:
– не менше однієї статті у періодичних наукових виданнях інших
держав, які входять до Організації економічного співробітництва та розвитку
та/або Європейського Союзу, з наукового напряму, за яким підготовлено
дисертацію здобувача;
– статті у наукових виданнях, включених до переліку наукових
фахових видань України (замість однієї статті може бути зараховано
монографію або розділ монографії, опублікованої у співавторстві).
Наукова публікація у виданні, віднесеному до першого - третього
квартилів (Q 1 - Q 3) відповідно до класифікації SCImago Journal and Country
Rank або Journal Citation Reports, прирівнюється до двох публікацій, які
зараховуються відповідно до абзацу першого цього пункту.
Наукові публікації зараховуються за темою дисертації з дотриманням
таких умов:
– обґрунтування отриманих наукових результатів відповідно до мети
статті (поставленого завдання) та висновків;
– опублікування статей у наукових фахових виданнях, які на дату їх
опублікування внесені до переліку наукових фахових видань України,
затвердженого в установленому законодавством порядку;

– опублікування статей у наукових періодичних виданнях інших
держав з наукового напряму, за яким підготовлено дисертацію здобувача, за
умови повноти викладу матеріалів дисертації, що визначається радою;
– опублікування не більше ніж однієї статті в одному випуску
(номері) наукового видання.
За темою дисертації не зараховуються наукові публікації, в яких
повторюються наукові результати, опубліковані раніше в інших наукових
публікаціях, що вже зараховані за темою дисертації.);
– підготовки розділів 4 і 5 дисертаційної роботи;
– наявності довідки про впровадження в практику результатів
досліджень;
– виконання запланованої роботи за індивідуальним планом;
– підготовки звіту з педагогічної практики, позитивного відгуку на
проходження педагогічної практики.
Відрахування здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії
Підставами для відрахування здобувача вищої освіти ступеня доктора
філософії (кандидата наук) є:
– завершення
навчання
за
відповідною
освітньо-науковою
програмою;
– власне бажання;
– переведення до іншого закладу вищої освіти;
– невиконання індивідуального плану наукової роботи здобувача;
– академічна заборгованість;
– порушення умов договору (контракту), укладеного між ПДАФКіС
та здобувачем;
– порушення академічної доброчесності;
– інші випадки, передбачені законом.
Питання про відрахування здобувача зокрема через невиконання
індивідуального плану наукової роботи здобувача та/або академічно
заборгованості розглядається на черговому засіданні вченої ради ПДАФКіС,
яка приймає відповідне рішення за погодженням з науковим керівником.
Остаточне рішення вченої ради ПДАФКіС щодо відрахування здобувача
вводиться в дію наказом ректора (витяг з якого зберігається в особовій справі
здобувача) і доводиться до відома здобувача впродовж 10 календарних днів.
Підставою для розгляду питання про відрахування здобувача можуть
бути такі документи:
– заява здобувача з поясненням причин переривання/закінчення
навчання,
– службова записка наукового керівника та/або витяг з протоколу
кафедри, за якою закріплений здобувач.
Особа, яка раніше навчалася в аспірантурі за державним замовленням і не
захистилася або була відрахована з неї достроково, має право на повторний
вступ до аспірантури чи ПДАФКіС за державним замовленням лише за умови
відшкодування коштів, витрачених на її підготовку, в визначеному Кабінетом
Міністрів України порядку.

Відрахування здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії
(вступу 2016 р. і пізніше)
Порушення строків виконання індивідуального плану наукової роботи без
поважних причин, передбачених законодавством, може бути підставою для
ухвалення вченою радою ПДАФКіС рішення про відрахування здобувача.
Особа, відрахована з ПДАФКіС до завершення навчання за освітньонауковою програмою, за заявою отримує академічну довідку, що містить
інформацію про результати навчання, назви дисциплін, отримані оцінки та
здобуту кількість кредитів ЄКТС. Зразок академічної довідки встановлюється
центральним органом виконавчої влади в сфері освіти та науки.
Здобувач, який успішно захистив дисертацію до закінчення терміну
навчання в аспірантурі, вважається таким, що повністю виконав індивідуальний
план роботи, та відраховується з аспірантури з дня захисту дисертації.
Відрахування здобувачів вищої освіти ступеня кандидата наук
(вступу 2015 р. та раніше)
Особи, які раніше пройшли повний курс навчання в аспірантурі за
державним замовленням, а також відраховані з неї достроково за вчинення
протиправних дій або невиконання індивідуального плану, не мають права
повторного вступу до аспірантури за державним замовленням.
Здобувач може бути відрахованим із аспірантури за грубе порушення
правил внутрішнього розпорядку ПДАФКіС, за вчинення протиправних дій, а
також за невиконання індивідуального плану роботи без поважних причин,
передбачених п. 19 Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових
кадрів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 309 від
01 березня 1999 р.
Здобувач, який був зарахований до аспірантури за державним
замовленням і відрахований через зазначені причини, відшкодовує вартість
навчання згідно із законодавством України.
Здобувач, який успішно захистив дисертацію до закінчення терміну
навчання в аспірантурі, вважається таким, що повністю виконав індивідуальний
план роботи, та відраховується з аспірантури з дня захисту дисертації.
Поновлення здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії
Поновлення до складу здобувачів здійснюється ректором незалежно від
тривалості перерви в навчанні, причин виключення, трудового стажу, форми
навчання із врахуванням здатності претендента успішно виконувати графік
навчального процесу.
Заява про переведення або поновлення повинна бути розглянута ректором
протягом двох тижнів, і заявникові повідомлені умови зарахування на навчання
або причина відмови. В окремих випадках зазначений термін може бути
продовжений.
При наявності академічної різниці здобувачеві видається довідка на
ліквідацію академічної різниці встановленого зразка. Порядок ліквідації
академічної різниці встановлюється аспірантурою. Ліквідація академічної
заборгованості здійснюється, як правило, до початку семестру.

Поновлення здобувачів на перший курс забороняється.
Особи, які відраховані з ПДАФКіС закладу за академічну неуспішність,
правом поновлення на навчання за рахунок державного бюджету не
користуються. В окремих випадках це питання розглядається вченою радою.
Особи, які навчались на заочній формі здобуття освіти на контрактній
основі, і були призвані до Збройних Сил України, на час проходження
військової служби відраховуються з ПДАФКіС та поновлюються на новий
контракт без сплати за поновлення.
Академічні відпустки
Здобувачі вищої освіти ступеня доктора філософії має право на перерву у
навчанні у зв’язку з обставинами, які унеможливлюють виконання ним
індивідуального плану роботи здобувача (за станом здоров’я, призовом на
строкову військову службу у разі втрати права на відстрочку від неї, сімейними
обставинами тощо). Таким особам надається академічна відпустка в
установленому цим Положенням порядку.
Бажаючі отримати академічну відпустку здобувачі подають:
–
заяву, в якій зазначають причини та підстави для надання
академічної відпустки;
–
підтверджуючі, зазначені в заяві причини, документи.
Заява на надання академічної відпустки погоджується з науковим
керівником здобувача.
До терміну підготовки в аспірантурі не включається період знаходження в
академічній відпустці. На час перебування здобувача в академічній відпустці
виплата стипендії призупиняється.
Не пізніше ніж за місяць до закінчення терміну наданої академічної
відпустки, здобувач має подати до відділу аспірантури заяву про (одне з
перелічених):
– поновлення підготовки в аспірантурі ПДАФКіС;
– продовження терміну наданої йому академічної відпустки та надати
документальне підтвердження причин такого продовження академічної
відпустки;
– відрахування з аспірантури ПДАФКіС та, за наявності, надати
документальне підтвердження зазначеним причинам відрахування.
Питання про поновлення на підготовку в аспірантурі після завершення
академічної відпустки, або відрахування з аспірантури, або продовження
наданої раніше академічної відпустки здобувачу розглядається на черговому
засіданні вченої ради Університету, яка приймає відповідне рішення, що
вводиться в дію наказом ректора та доводиться до відома аспіранта.
Після поновлення по закінченню академічної відпустки здобувач вищої
освіти продовжує виконувати індивідуальний план роботи здобувача.

