
РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ
Київського національного університету технологій та дизайну

від 24 травня 2017 р.
«Про організацію роботи і результативність спеціалізованих вчених рад

університету»

Підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру і 
докторантуру є одним з ключових завдань формування кадрового потенціалу 
університету. Наявність спеціалізованих вчених рад та результативність їх роботи 
стає основним чинником для виконання державного замовлення на підготовку 
здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук за спеціальностями, які є базовими 
університеті та забезпечує ефективність роботи аспірантури, що в свою чергу 
формує конкурентоспроможність наукових шкіл та імідж ВНЗ.

Заслухавши та обговоривши доповідь проректора з наукової та інноваційної 
діяльності проф. Каплуна В.В.,

ВЧЕНА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Інформацію проректора з наукової та інноваційної діяльності професора 

Каплуна В.В. щодо організації роботи і результативності спеціалізованих вчених 
рад університету взяти до відома.

2. Головам спеціалізованих вчених рад:
- звернути увагу на неухильне і своєчасне забезпечення виконання 

положень Закону України «Про вищу освіту» та вимог МОН України щодо 
процедури розгляду дисертаційних робіт, підготовки та подання атестаційних 
справ здобувачів до МОН України;

- проводити активну роботу щодо збільшення кількості захистів у 
спеціалізованих вчених радах університету дисертантів інших ВНЗ та наукових 
установ.

Термін: постійно.

3. Проректорам проф. Гаркавенко С.С. та проф. Каплуну В.В. вивчити та 
внести пропозиції щодо процедури та наявного програмного забезпечення 
перевірки робіт здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і наукових 
працівників університету на наявність академічного плагіату.

Термін: до 30.09.2017р.

4. Посилити вимоги до атестації (поточної та річної) аспірантів та 
докторантів щодо термінів захисту та змісту дисертаційного дослідження (захист 
у термін, зазначений в угодах; недопущення академічного плагіату; неврахування 
публікацій у неякісних наукових виданнях із сумнівними редакційними 
колегіями; заохочення публікацій в українських на іноземних наукових журналах, 
які проводять якісне рецензування; несхвалення фіктивної участі у наукових 
конференціях; сприяння якісній апробації результатів дослідження).

Відповідальні: голови вчених рад факультетів та інститутів, завідувачі 
кафедр, наукові керівники та консультанти, завідувач відділу докторантури і 
аспірантури.

Термін: постійно.



5. Вченим радам факультетів та інститутів щорічно розглядати питання 
ефективності роботи наукових керівників та консультантів, створювати умови для 
підвищення результативності підготовки аспірантів та докторантів.

Відповідальні: голови вчених рад факультетів та інститутів, завідувачі 
кафедр, завідувач відділу докторантури і аспірантури.

Термін: постійно.

6. Провести аналіз та обговорення результатів зарахування до докторантури 
та аспірантури університету у поточному навчальному році на вчених радах 
факультетів. Подати обґрунтовані пропозиції щодо плану прийому до 
докторантури та аспірантури на 2017/2018 н. р. і провести необхідну 
організаційну роботу, яка б забезпечила його виконання. Скоригувати план 
прийому до аспірантури на наступний навчальний рік з урахуванням державного 
замовлення та суттєвого збільшення підготовки науково-педагогічних кадрах 
вищої кваліфікації за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб.

Відповідальні', декани факультетів, завідувачі кафедр, завідувач відділу 
докторантури і аспірантури.

Термін: до 01.11.2017 р.

7. Сформувати план на 2017-2022 р.р. підготовки аспірантів та докторантів в 
університеті із урахуванням потреб кафедр для ліцензування спеціальностей та 
акредитації освітніх програм.

Відповідальні: декани факультетів, завідувачі кафедр, завідувач відділу 
докторантури і аспірантури.

Термін: до 01.11.2017 р.

8. Деканам факультетів, завідувачам кафедр та завідувачу відділу 
докторантури і аспірантури посилити роботу щодо пошуку талановитої молоді, 
удосконалювати профорієнтаційну та агітаційну роботу для забезпечення 
конкурсу до вступу в аспірантуру у наступному навчальному році.

Відповідальні: декани факультетів, завідувачі кафедр, завідувач відділу 
докторантури і аспірантури

Термін: постійно

9. Контроль за виконанням рішення покласти на проректорів проф. 
Каплуна В.В. та проф. Гаркавенко С.С.

Голова Вченої ради

Секретар Вченої ради

І.М. Грищенко


