


3. Підготовка поза аспірантурою здійснюється без переривання трудової 

діяльності або під час перебування у творчій відпустці: 

за кошти ОНМА імені А.В. Нежданової (для осіб, які працюють в ОНМА 

імені Нежданової); 

за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту)  

Іноземці та особи без громадянства можуть бути здобувачами на підставі: 
- міжнародних договорів України;   
- загальнодержавних програм;   
- договорів, укладених вищими навчальними закладами, науковими 

установами з юридичними та фізичними особами.  
 

4. Здобувачами наукового ступеня доктора філософії, які працюють над 
дисертаціями поза аспірантурою ОНМА (далі – здобувачі), можуть бути 

особи, які мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або ступень магістра 
і працюють у навчальних закладах, підпорядкованих Міністерству освіти 

України та Міністерству культури України. 
Такі особи прикріплюються строком до п’яти років до ОНМА імені 

А.В. Нежданової, що має ліцензію на провадження освітньої діяльності на 
третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти за спеціальністю 

025 «Музичне мистецтво». 

Здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії поза аспірантурою 

передбачає повне та успішне виконання відповідної освітньо-наукової 

програми та навчального плану аспірантури ОНМА імені А.В. Нежданової  із 

затвердженими в установленому порядку індивідуальним навчальним планом 

та індивідуальним планом наукової роботи прикріпленої особи та публічний 

захист дисертації у спеціалізованій вченій раді. 

На здійснення наукового керівництва роботою над дисертацією одного 

здобувача науковому керівникові відводиться щороку 50 академічних годин 

навчального навантаження. Вчена рада ОНМА імені А.В.Нежданової з 

урахуванням потреб здобувача та ефективності роботи наукового керівника з 

підготовки докторів філософії може відвести більшу кількість годин 

навчального навантаження керівникові з їх оплатою за рахунок коштів 

спеціального фонду вищого навчального закладу. 

Правила та процедури прикріплення до ОНМА імені А.В. Нежданової 

визначаються вченою радою ОНМА. 
 

5. Здобувачі, прикріплені до ОНМА імені А.В. Нежданової користуються 

правами здобувачів вищої освіти, визначеними Законом України “Про вищу 

освіту”. З метою належного проведення наукових досліджень здобувачі 

також мають право на: 

вільний доступ до всіх видів відкритої наукової інформації, наявної у 

вищих навчальних закладах (наукових установах), бібліотеках і державних 

архівах України; 




