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1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок визначає правила та процедуру прикріплення особи 

до університету імені І.І. Мечникова (далі -  ОНУ) для здобуття вищої освіти 
ступеня доктора філософії (PhD) поза аспірантурою (далі — Здобувач).

1.2. Прядок розроблений на основі Постанови Кабінету Міністрів 
України від 23 березня 2016 р. N 261 "Про затвердження Порядку підготовки 
здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих 
навчальних закладах (наукових установах)" (далі -  Постанова).

1.3. До прикріплення Здобувачем допускаються особи, які здобули 
вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста) з відповідної спеціальності, та 
професійно провадять наукову, науково-технічну або науково-педагогічну 
діяльність за основним місцем роботи в ОНУ.

1.4. Здобувані прикріплюються до ОНУ відповідно до етапів 
вступної кампанії діючих Правил прийму до аспірантури ОНУ імені І.І. 
Мечникова строком до п'яти років, за спеціальністю за якою ОНУ має 
ліцензію на провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо- 
науковому) рівні вищої освіти.

1.5. Здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії поза 
аспірантурою передбачає повне та успішне виконання відповідної освітньо- 
наукової програми та навчального плану аспірантури з відповідної 
спеціальності згідно із затвердженими в установленому порядку 
індивідуальним навчальним планом та індивідуальним планом наукової 
роботи прикріпленої особи та публічний захист дисертації у спеціалізованій 
вченій раді.

1.6. Особи, прикріплені до ОНУ з метою здобуття вищої освіти 
ступеня доктора філософії поза аспірантурою, мають всі права і обов'язки, 
визначені у пунктах 14 - 17 Постанови.

1.7. Навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти 
осіб, які прикріплені до ОНУ для реалізації свого права на здобуття вищої 
освіти ступеня доктора філософії поза аспірантурою, а також їх наукове 
керівництво здійснюється за кошти ОНУ (п. 35 Постанови).

2. Процедура прикріплення
2.1. Процедура прикріплення здійснюється за рішенням Вченої ради 

ОНУ за обраною спеціальністю відповідно до встановлених вимог та 
висновків кафедр та Вченої ради факультету.

2.2 Протягом місяця з дня надходження документів від вступника 
кафедра, лабораторія чи інший структурний підрозділ ОНУ розглядає 
пропозицію претендента, в якій міститься план дослідницької роботи, список 
опублікованих праць (за наявності). Відповідно до наданої характеристики 
наукової діяльності визначає наукового керівника. Вчена рада факультету 
розглядає пропозиції кафедри/лабораторії і шляхом голосування визначає 
можливість прикріплення претендента та призначення наукового керівника.

2.3. Особи, які прикріплюються з галузі знань (спеціальності) іншої ніж 
та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), мають пройти співбесіду



для перевірки рівня знань, умінь та навичок, здібностей до певного виду 
діяльності з обраної спеціальності здобувана вищої освіти ступеня доктора 
філософії. За результатами співбесіди претендента з передбачуваним 
науковим керівником, завідувачем кафедри та науково-педагогічними 
працівниками кафедри, розгляду наукових праць, приймається протокольне 
рішення з висновком про здатність на фаховому рівні проводити 
фундаментальні та прикладні наукові дослідження з обраної спеціальності 
на третьому (освітньо-науковому) рівні.

2.4. Після отримання позитивного рішення Вченої ради факультету 
щодо прикріплення та призначення наукового керівника, претендент подає 
до відділу аспірантури та докторантури документи, відповідно до 
визначеного у цьому Порядку переліку, для розгляду на Вченій раді ОНУ.

2.5. Вчена рада ОНУ розглядає висновки кафедри/лабораторії, 
засідання Вченої ради факультету щодо претендента і приймає рішення про 
його прикріплення та призначення наукового керівника з числа штатних 
науково-педагогічних або наукових працівників ОНУ.

2.6. На підставі рішення Вченої ради ОНУ видається наказ ректора 
ОНУ про прикріплення.

3. Документи, необхідні для прикріплення
1) Заява в паперовій формі на ім’я ректора ОНУ;
2) Копія документу, що посвідчує особу;
3) Копія диплому про вищу освіту та додатку до нього;
4) Копія трудової книжки та наказу про зарахування на роботу в ОНУ, 

завірені відділом кадрів.
5) Витяг із засідання кафедри та Вченої ради факультету щодо 

прикріплення Здобувачем та призначення наукового керівника для 
ухвали Вченої ради ОНУ імені І.І Мечникова.

6) 2 кольорових фотокартки розміром 3 х 4 см.
7) Список та копії опублікованих наукових праць (за наявності) за 

підписом зав. кафедри/передбаченого наукового керівника.

Прийом документів відбувається за адресою: вул. Дворянська, 2 
кабінет № 78, відділ аспірантури та докторантури ОНУ.

Телефон для довідок: (38-048) 723 84 09
E-mail: aspirant@onu.edu.ua Веб-сайт: www.onu.edu.ua

Затверджено на засіданні Вченої ради Одеського національного 
університету імені І.І. Мечникова від ЗО червня 2020року, протокол №  8.
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