
ЗАТВВРДЖЕНО
Вченою радою
НДI iнтелекryальноТ власностi

вiд 31 липня 2017 р.
О.П. Орлюlс

порядок
вiдрахування, поновлення та переведення здобувачiв вищоi освiти ступеня

доктора фiлософii у Науково-дослiдному iнстиryтi iнтелектуальноi
власностi НАПЁН УкраТни

нъýЕJч/
(Jб l

Rа'ь%-у

КиТв-2017



I. Загальнi положення

1. Порядок вiдрахування, поновлення
освiти ступеня доктора фiлософiТ у
iнтелектуальноТ власностi НАПрН УкраТни

та переведення здобувачiв вищоi
Науково-дослiдному iнститутi

(надалi - Порядок) розроблений з

метою реалiзацii прав здобувачiв вищоi освiти ступеня доктора фiлософiТ (далi-
Аспiранти), встановлених Законом Украiни ,rIIро вuLцу ocBimy>> та вiдповiдно до
<Порядку. пiдготовки здобувачiв вищоТ освiти ступеня доктора фiлософiТ та

доктора наук у вищих навчuшьних закладах (наукових установах)>,
затвердженого tIостановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 2З.OЗ.2016 p.Jф 261

i <Положення про порядок реалiзацii права на академiчну мобiльнiстЬ)),
затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 12.08.20l5 р. JФ 579

2. Вiдрахування, поновлення та переведення здобувачiв вищоi освiти
ступеня доктора фiлософiТ ( даrri- Аспiрантiв) у Науково-дослiдному iнститутi
iнтелектуальноТ власностi FIАПрН Украiни (далi - Iнститут) здiйснюеться За

вiдповiдним накЕвом директора Iнституту.

Вiдрахування аспiрантiвп якi навчаIоться в Iнститутi

З. Пiдставами для вiдрахування аспiранта е:

1) завершення навчання за вiдповiдною освiтньо-науковою rrрограмоЮ;

2) власне бажання;
3) переведення до iншого закладу вищоi освiти;
4) порушення умов договору (контракту);
5) вiдсутнiсть аспiранта на заняттях протягом ceciT без поважних причин;
6) у випадку отримання незадовiльноТ оцiнки з однiеi навчальноi

дисциплiни та не лiквiдованоi академiчноТ заборгованостi у встановлений
TepMiH;

7)за систематичне (д"u i бiльше рази протягом року) порушеННя

встановлених правил внутрiшнъого розпорядку Iнституту, статуту IнститУтУ,
правил з охорони працi, технiки безпеки, протипожежноТ безпеки, якЩо

вичерпанi iншi засоби впливу (або неможливостi iх.застосування), якщо така

умова зазначена у договорi (KoHTpaKTi) про навчання в аспiрантурi;
8) порушення cTpoKiB виконання iндивiдуаJIьного плану науковоТ роботи

без поважних причин та ухв€uIення вченою радою Iнституту рiшення ПрО

вiдрахування аспiранта;
9) порушення академiчноI доброчесностi.
6. Особа, вiдрахована з Iнституту до завершення навчання за ocBiTHbo-

науковою програмою, отримус академiчну довiдку, що мiстить iнформаuiю про

результати навчання, н€lзви навч€lJIьних дисциплiн, отриманi оцiнки i здобУтУ
кiлькiсть кредитiв СКТС.

Поновлення до складу аспiрантiв
7. Дспiрант, який бу" вiдрахований до завершення навчання За

вiдповiдною освiтньо_науковою про|рамою, мае право на поноВлення на

навчання в аспiрантурi.



8. Гiоновлення здiйснюсться незалежно вiд причини попереднього
вiдрахування, дати вiдрахування, форми навчання.

9. Умовами поновлення вiдрахованоi особи с його здатнiсть успiшно
виконувати навчальний план, а також усунення наслiдкiв, що ста_lти пiдставою
вiдрахування.

10. Поновлення здiйснюеться на такий самий або молодший курс, з якого
було вiдраховано аспiранта.

11. Особа, яка мае бажання поновитися в аспiрантурi, гIодае на iм'я
директора Iнституту заяву про поновлення.

Заява повинна бути розглянута протягом двох тижнiв (не враховуючи
перiоду канiкул у навчаннi).

,Що заяви додаються копiТ документiв про ocBiTy та документiв, що
видаваJIися аспiранry пiд час вiдрахування.

|2. За результатами розгляду заяви, заявнику повiдомляються умови його
поновлення до складу аспiрантiв або причина вiдмови у поновленнi.

Умовою поновлення мае бути лiквiдацiя академiчноТ рiзницi або
погашення академiчноi заборгованостi упродовж першого семестру пiсля
поновлення, що повинно бути передбачено в iндивiдуальному навч€lJIьному
планi аспiранта.

13. Iз особами, якi навча_гlися i поновлюються на навчання укладають
новий договiр про навчання.

Переривання навчання аспiрантiв та надання академiчних вiдпусток

14. Аспiрант мае право на перерву у навчаннi.
15. Перерва у навчаннi надаеться:
- за станом здоров'я;
- приЗовом на строкову вiйськову службу;
- за сiмейними обставинами;
- у разi навчання чи стажування в iнших ocBiTHix чи наукових установах (у

тому числi iноземних держав).
16. Аспiранти, якi реалiзують право на академ,iчну мобiльнiсть, протягом

навчання, стажування чи здiйснення науковоi дiяльностi в iншому вищому', }

навччLJIьному закладi (науковiй ycTaHoBi) на територii УкраiЪи чи поза iТ

" межами, гарантустъся збереження мiсця навчання та виплата стипендii ,

вiдповiдно до положення про цорядок реалiзацiТ права на академiчну
мобiльнiсть.

TaKi особи не вiдраховуються iз складу здобувачiв вищоТ освiти.
|7. Пiсля закiнчення академiчноi вiдпустки аспiрант, який перервав

навчання, поновлюеться на навчання нак€вом директора.
18. Академiчна вiдпустка на строк, що заJIишився до завершення,

нормативного строку пiдготовки в аспiрантурi - це перерва у навчаннi, що
може надаватисъ аспiранту, який захистився до закiнчення строку пiдготовки в

аспiрантурi, вiдповiдно до Порядку пiдготовки здобувачiв вищоi освiти ступеня
доктора фiлософii та доктора наук у вищих навч€uIьних закладах (наукових



установах), затвердженому постановою Кабiнеiу MiHicTpiB Украiни вiд 2З

березня 2016 р. JФ 2б1.
19. Аспiрант мае право на вiдпусту по вагiтностi та пологах, вiдпустки по

догляду за дитиною до досягнення нею BiKy 3-х poKiB, а у разi, коли дитина
xBopic та потребус домашнього догляду - до досягнення дитиною 6-рiчного
BiKy, якi надаються вiдповiдно до законодавства.

2а" Надання академiчноТ вiдпустки оформлюсться вiдповiдним наказом

директора Iнституту iз з€вначенням виду та пiдстави надання академiчноТ

вiдпустки та iT TepMiHiB.
21. Максим€uIьна тривалiсть академiчноТ вiдпустки за станом здоров'я, У

зв'язку з навчанням чи стажуванням в ocBiTHix i наукових установах наДаСТЬСЯ

на строк до одного року. Академiчна вiдпустка у зв'язку з вiйськовою слУЖбОЮ

надасться на строк проходження вiйськовоI служби.
Дкадемiчна вiдпустка за станом здоров'я надасться здобувачам вищоТ

освiти на пiдставi висновку лiкарсько-консультативноi KoMiciT (ЛКК).
22. Поновлення на навчання здобувачiв вищоi_освiти, у яких завершився

TepMiH академiчноi вiдпустки, здiйснюсться наказом директора Iнституту на
пiдставi заяви аспiранта, яка подасться не пiзнiше двох тижнiв до поЧаТкУ

навчання.
2З. Дспiранти, якi не под€tли в установлениЙ TepMiH документи ДЛя

поновлення на навчання пiсля вiдпустки, вiдраховуються з аспiрантури.

Переведення аспiрантiв

24. Аслiранти, можуть бути переведенi до аспiрантури Iнституту з:

- одного закJIаду вищоi освiти/науковоТ установи до iншого закJIаДУ виЩОТ

освiти;
- однiеТ форми навчання на iншу;
25. Переведення аспiрантiв, якi навчаютьсяза очною формою навчання,

здiйснюеться пiд час канiкул.
Переведення здiйснюеться на такий самий або молодший курс.

26. Переведення аспiрантiв можливе за наявностi лiцензованого обсягу закJIаду

вищоi освiти за вiдповiдним piBHeM, курсом та спецiальнiстю.
2'7. Яцlцо аспiрант отримав вищу ocBiTy з iншоi галузi знань (спецiальностi) нiЖ

та, на яку BiH хоче переводитись, призначаеться додатковий iспит (спiвбесiла) iЗ

спецiальностi (в обсязi програми рiвня вищоТ освiти магiотра з вiдповiдноТ

спецiа.ltьностi).
28. Переведення аспiрантiв з одного закJIаду вищоТ освiти/науковоТ установИ ДО

iншого здiйснюеться за погодженням керiвникiв обох закладiв вищоi освiти.

Дспiрант, якиЙ бажае перевестИсь дО аспiрантУри IнстиТуту (iншого закладу освiти),

подас на iм'я керiвника закJIаду вищоi освiти/науковоТ установи, в якому BiH

навчаеться, заяву про переведення i, одержавши його письмову згоду, звертасться з

цiсю заявою до керiвника того закJIаду вищоi освiти (Iнституту), до якого BiH баЖаС

перевестиоь, та додае академiчну довiдку, що мiстить iнформацiю ПРО ЗДОбУТi

результати навчання. Така ж сама процедура встановлюсться i у разi переведення



acпipaнTa, що навчаеться в acпipaнrypi Iнституту, io iншоТ науковоi установи абО

закладу вишоТ ocBiTi.
29. Дспiранти, якi навчаються за кошти фiзичних або rоридичних осiб, можУть

бути переведенi за згодою особи, яка здiйснюе фiнансування навчання"

30. Заяву про переведення мае бути розглянута в Iнститутi протягом двох
тижнiв.
Протягом цього строку заявниковi повiдомлясться про умови переведення

на навчання або вiдмовляеться у переведеннi iз зазначенням rrричин.

У разi rrозитивного розгляду заяви аспiранта та виконання (дотриманням)

ним умов переведення, директор Iнституту видас наказ, згiдно з якиМ аСПiРаНТ

допускасться до занять, а до закладу вищоi освiти/науковоТ установи, в якому BiH

навчався ранiше, наrrравляе запит щодо надсилання його особовоi спраВи.

31. Умовою переведенrш може бути попередне складання або включення До

iндивiдуального навчitльного плану асшiранта певних обов'язкових дисциплiн таlабо

певного обсягу вибiркових дисциплiн ocBiTHboi програми, якi ним не вивчitJIися або не

були aTecToBaHi пiд час iспитiв (залiкiв). '*

32. Керiвшик вищого навч€tпьного закладу/науковоi установи, в якому здобувач

вищоi освiти навчався ранiше, отримавши 5апит, зобов'язаний видатй наказ про

вiдрахування аспiранта у зв'язку з його rrереведенням до аспiранту Iнституту (iншого

вищого навчztльного заюIаду) i в тижневий TepMiH пересилае академiчну доВiДкУ На

адресу Iнституту (iншого вищого навчаJIьного закладу).

33. Керiвник Iнституту (закладу вищоi освiти, до якого переводиться аспiрант),

пiсля одержання особовоi справи аспiранта, що переводиться, вносиТЬ вiдПОВiДНi

змiни до еДЕБО.

Переведення аспiрантiв на наступний курс

34. На наступний курс навчання в межах вiдповiдноТ ocBiTHbo-HayKoBoi

програми переводяться аспiранти, якi повнiстю виконilJIи навч€lJIьний план певного

курсу та успiшно скJI€Lли екзамени i залiки.
35. Про переведення рiшення приймас вчена рала Iцституту та видасться Haкilз

директора Iнституту
36. У випадках тривалот хвороби в перiод залiково-екзаменацiйнот сесii та

канiкул за наявностi вiдповiдних документiв окремим аспiрантам Може бУТИ

встановлений iндивiдуа_ilьний графiк складання екзаменiв, тривалiстю не бiльШе

мlсяця пlсля початку наступного семестру.
У разi недостатностi цього строку для виконання iндивiдуального графiКУ,

розглядаеться питання rrро надання академiчноТ вiдпуотки або повторного навчаЕня

на цьому Kypci.
37. ПереВоденнЯ на наступниЙ курС аспiрантiв, якi мали академiчну

заборгованiсть за результатами остацньоТ ceciT i склали if в установлений TepMiH,

здiйснюеться не пiзнiше як з дня початку нового навчitJIьного року
38. Дспiранти, якi не скJIilли академiчну заборгованiсть в установленi термiни,

вiдраховуються з Iнстиryту.
39. Якщо з об'сктивних (поважних) причин (за медичними показаннями, у



зв'язку iз прохолженням стажування тощо) аспiраЙт не мох(е скласти академiчну
заборгованiсть упродовхt 3 тижнiв вiд початку навчаJIьного року, йому, за наявностi

вiдповiдних пiдстав, рiшенням директора Iнституту MorKe бути надане право на

IIовторне навчання, або академiчна вiдпустка.

Оформлення документiв

40" Особi, яка вiдрахована з аспiрантури Iнституту, видаеться академiчна довiдка
встановленоТ форми, яка затверджена наказом MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни вiд
12 травня 2015 року Ns 525 (у релакшii наказу MiHicTepcTBa оовiти i науки УкраТни вiд
22 червня,2016 року Jф 70l) <Про затвердження форм документiв про вищу ocBiTy
(HayKoBi ступенi) державного зрiвка та додаткiв до них, зрitзка академiчноi довiдки>
та оригiнал документа про ранiше здобуту ocBiTy. У разi переривання навчання

здобувай вищоi освiти мае право на отримання академiчноТ довiдки"
41. Що особовоТ справи аспiранта в разi переведення вкладаються: копiя

академiчноi довiдки, пiдписаноi директором та скрiплюеться печаткою Iнституту.
42. Ресстрацiя академiчцих довiдок проводит"."*" спецiальнiй книзi, до якоТ

заноOяться TaKi данi:
- порядковий реестрацiйнийномер;
_ прiзвище, iм'я та по батьковi особи, яка одержiLча академiчну довiдку;
- номер академiчноi довiдки;
- пiдстава видачi академiчноi довiдками;
- курс, спецiальнiсть;
- Дата видачi;

4З. Про одержання академiчноТ довiдки, особа яка ii отримала отавить овiй

пiдпис у книзi.

44. Що особовоi сrrрави аспiранта (переведеного з iншого вищого навч.tJIьного

закJIаду оовiти/науковоi установи або поновленого) вкJIадаються: виписка з наказу

про зарахування, заява, академiчна довiдка.


