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I. Загальні положення 

 

1.1 Правила прикріплення та підготовка здобувачів вищої освіти ступеня 

доктора філософії поза аспірантурою у Харківському науково-дослідному 

інституті судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса Міністерства 

юстиції України (далі – ХНДІСЕ) розроблені на підставі 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 року № 261. 

Правила прикріплення до аспірантури діють з 01 серпня 2018 року до 

31 липня 2019 року. 

1.2 Нормативний строк підготовки особи, прикріпленої до ХНДІСЕ поза 

аспірантурою в якості здобувача – до п’яти років. 

1.3 Здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії поза аспірантурою 

передбачає повне та успішне виконання здобувачем відповідної освітньо-

наукової програми за певною спеціальністю та навчального плану аспірантури 

ХНДІСЕ згідно з затвердженими в установленому порядку індивідуальним 

навчальним планом та індивідуальним планом наукової роботи, публічний 

захист дисертації у спеціалізованій вченій раді. 

1.4 Організацію, облік і контроль за роботою здобувачів над дисертацією 

та виконанням навчального плану здійснює відділ аспірантури. 

 

 

II. Процедура подання та перелік документів,  

здійснення відбору та прикріплення здобувачів 

 

2.1 Прикріплення здобувачів поза аспірантурою здійснюється в межах 

ліцензованого обсягу, який залишився вакантним після зарахування до 

аспірантури за спеціальностями та галузями знань, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти в ХНДІСЕ. 

2.2 Підготовка здобувачів, прикріплених до ХНДІСЕ поза аспірантурою, 

здійснюється за кошти установи та можлива виключно для осіб, які професійно 

провадять наукову, науково-технічну діяльність і працевлаштовані у структурі 

Інституту. 

2.3 У разі звільнення з роботи особа втрачає право здобувати вищу освіту 

ступеня доктора філософії поза аспірантурою у ХНДІСЕ та має право: 

— продовжити свою підготовку для здобуття 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 чи 

науковою установою);  

— вступити до аспірантури вищого навчального закладу (наукової 

установи) для здобуття відповідного ступеня за очною (денною, вечірньою) або 

заочною (дистанційною) формою навчання і зарахування їй відповідних 

кредитів ЄКТС, здобутих поза аспірантурою.  
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2.4 Для прикріплення до ХНДІСЕ поза аспірантурою на конкурсній 

основі приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра (освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста).  

2.5 Прийом документів з метою прикріплення здобувачів вищої освіти 

ступеня доктора філософії поза аспірантурою здійснюється з 20 серпня по 

20 вересня 2018 року. 

2.6 Для прикріплення здобувачем у відділ аспірантури подаються такі 

документи: 

1) заява; 

2) особовий листок з відділу кадрів (з фотокарткою, завірений підписом і 

печаткою начальника відділу кадрів за місцем основної роботи; 

3) чотири кольорові фотокартки розміром 3х4. 

4) копія диплома магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста); 

5) копія додатку до диплому з оцінками; 

6) список опублікованих праць і патентів на винаходи (авторських 

свідоцтв на винаходи) за обраною галуззю науки, копії опублікованих праць і 

патентів, копії нагород, отриманих за підсумками міжнародних та 

всеукраїнських студентських конкурсів НДР, олімпіад та наукових 

конференцій. Особи, які не мають опублікованих наукових праць, надають 

наукові реферати з обраної наукової спеціальності з рецензією та оцінкою 

доктора наук з відповідної галузі наук – штатного працівника ХНДІСЕ; 

7) копія паспорта; 

8) завірена копія трудової книжки обов’язково; 

9) витяг з протоколу засідання відповідної лабораторії та рекомендацією 

для прикріплення здобувача; 

10) письмовий висновок передбачуваного наукового керівника. 

Весь комплект документів подається здобувачем особисто в пластиковій 

папці швидкозшивачі. 

7. Директор ХНДІСЕ на підставі письмового висновку передбачуваного 

наукового керівника, сформованого за результатами співбесіди зі здобувачем, 

та висновків відповідної лабораторії, видає наказ про прикріплення здобувача і 

призначення наукового керівника. 

Здобувачі прикріплюються до ХНДІСЕ з 1 жовтня 2018 року. Для 

врегулювання відносин між здобувачем та ХНДІСЕ укладається договір про 

підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії поза 

аспірантурою. 


