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Загальна частина 

1. Це Положення визначає механізм підготовки здобувачів вищої 
освіти на третьому освітньо-науковому рівні з метою здобуття наукового 
ступеня доктора філософії поза аспірантурою. 

2. Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії 
поза аспірантурою здійснюється для осіб, які професійно провадять наукову, 
науково-педагогічну діяльність за основним місцем роботи у відповідному 
вищому навчальному закладі. 

3.  Підготовка поза аспірантурою здійснюється для осіб, які 
працюють в ОНМА  імені А.В. Нежданової без переривання трудової 
діяльності або під час перебування у творчій відпустці та за кошти ОНМА 
імені А.В. Нежданової. 

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.  

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» та 034 «Культурологія». 

5. 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. 

6. 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. 

       7. 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; 

• отримання методичного і змістовного наукового консультування 
щодо власного дослідження від наукового керівника, для 
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аспірантів - на чіткий розподіл обов’язків між науковими 
керівниками у разі призначення вченою радою ОНМА імені А.В. 
Нежданової двох керівників;

• безпечні та нешкідливі умови для проведення наукових 
досліджень, забезпечення належно обладнаним місцем для 
наукової роботи;

• академічну мобільність, що реалізується відповідно до 
Положення про порядок реалізації права на академічну 
мобільність, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 12 серпня 2015 року №579 (Офіційний вісник 
України, 2015 р., №66, ст.. 2183);

• академічну відпустку, зокрема за станом здоров’я, у зв’язку з 
вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення 
нею трирічного віку, відповідно до законодавства.

8. Здобувані зобов’язані виконувати всі обов’язки здобувачів вищої 
освіти, визначені Законом України “Про вищу освіту”. З метою 
забезпечення належного проведення наукових досліджень здобувані також 
зобов’язані:

Дотримуватися морально-етичних норм і стандартів поведінки;
Виконувати індивідуальний план наукової роботи та систематично 

звітувати про хід його виконання на засіданні кафедри;
Захистити в установлений строк свої наукові досягнення у вигляді 

дисертації.
9. У разі звільнення з роботи особа, яка здійснювала підготовку за 

кошти ОНМА імені А.В. Нежданової, втрачає право здобувати науковий 
ступінь доктора філософії поза аспірантурою в ОНМА, але має право:

• продовжити свою підготовку для здобуття наукового ступеня 
доктора філософії поза аспірантурою у вищому навчальному 
закладі (науковій установі), до якого особа зарахована на посаду 
науково-педагогічного чи наукового працівника (за умови 
прийняття відповідного рішення таким вищим навчальним 
закладом (науковою установою);

• вступити до аспірантури (ад’юнктури) вищого навчального 
закладу (наукової установи) для здобуття відповідного наукового 
ступеня за очною або заочною (дистанційною) формою навчання 
і зарахування їй відповідних кредитів ЄКТС, здобутих поза 
аспірантурою.

Проректор з наукової роботи Самойленко О.І.
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