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1. Загальні положення
Відділ аспірантури і докторантури є структурним підрозділом
педуніверситету, який здійснює свою діяльність з метою організації підготовки
науково-педагогічних і наукових кадрів.
1.2. У своїй діяльності відділ аспірантури і докторантури керується
вимогами Законів України "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про наукову та
науково-технічну діяльність", Положення "Про підготовку науково- педагогічних і
наукових кадрів", затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 309
від 01.03.1999 року, інших нормативно-інструктивних документів, рішень, наказів
МОН України та ВАК України з питань підготовки та атестації
науково-педагогічних і наукових кадрів, наказів ректора, рішень вченої ради,
розпоряджень проректора з наукової роботи.
1.3. Відділ аспірантури і докторантури очолює його завідувач, який
функціонально підпорядкований і працює під безпосереднім керівництвом
проректора з наукової роботи.
1.4. Працівники відділу аспірантури свою роботу щодо організації
підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів проводять на основі посадових
обов'язків, перспективних і річних планів роботи.
1.5. До проведення робіт, пов'язаних із забезпеченням успішного навчання
аспірантів (докторантів) та своєчасного захисту ними кандидатських (докторських)
дисертацій, відділ залучає при потребі науково-педагогічних працівників різних
кафедр і факультетів педуніверситету та інших ВНЗ України.
1.1.

2. Основні завдання
2.1. Організація роботи щодо відбору, прийому і навчання аспірантів та
докторантів за такими спеціальностями:
Шифр
01.01.07
01.04.07
07.00.02
10.01.01
10.02.01
11.00.01
13.00.01
13.00.04
13.00.07
13.00.01
13.00.04

Спеціальність
АСПІРАНТУРА
„Обчислювальна математика"
„Фізика твердого тіла"
„Всесвітня історія"
„Українська література"
„Українська мова"
„Фізична географія, геохімія і геофізика ландшафтів"
„Загальна педагогіка та історія педагогіки"
"Теорія і методика професійної освіти"
„Теорія і методика виховання"
ДОКТОРАНТУРА
„Загальна педагогіка та історія педагогіки"
"Теорія і методика професійної освіти"

2.2. Забезпечення умов для складання пошукувачами екзаменів
кандидатського мінімуму.
2.3. Всебічне
сприяння підготовці та написанню аспірантами
(докторантами) кандидатських (докторських) дисертацій, опублікуванню наукових
результатів, їх апробації на конференціях, конгресах, семінарах.
2.4. Зміцнення навчально-матеріальної та інформаційної бази для
успішного навчання аспірантів (докторантів).
3. Функції відділу аспірантури
Розробка проектів річних і перспективних планів прийому до
аспірантури (докторантури) за державним замовленням і представлення їх на
затвердження ректора університету та МОН України.
3.2. Підготовка і розміщення в засобах інформації оголошень про
конкурсний прийом до аспірантури у встановлений для цього термін.
3.3. Здійснення комплексу організаційних заходів щодо організації
прийому в аспірантуру (докторантуру).
3.4. Організація прийому екзаменів кандидатських мінімумів.
3.5. Участь у формуванні екзаменаційних комісій для прийому вступних
іспитів та екзаменів кандидатських мінімумів.
3.6. Інформаційна підтримка аспірантів (докторантів) у користуванні
навчально-виробничою, науковою, культурно-спортивною та оздоровчою базою
університету, отриманню ними відкритої інформації і наукового консультування,
участі у науково-дослідній роботі кафедри, лабораторії, отриманні стипендії тощо.
3.7. Контроль за дотриманням трудового законодавства України по
відношенню до аспірантів (докторантів), у тому числі щодо режиму робочого дня,
надання щорічних відпусток та ін.
3.8. Організація та контроль за виконанням аспірантами (докторантами)
індивідуальних планів роботи, проведенням двічі на рік їх звітування і атестації на
засіданнях кафедр, радах факультетів (інститутів) з оформленням відповідних
документів.
3.9. Ознайомлення аспірантів (докторантів) зі змістом законодавчих,
нормативно-інструктивних документів і матеріалів, які регулюють питання
навчання в аспірантурі та написання і захисту кандидатських (докторських)
дисертацій.
3.10. Підготовка звітних документів і статистичних матеріалів про
діяльність аспірантури для державних органів статистики і МОН України.
3.11. Ведення документації щодо діяльності відділу аспірантури і
докторантури.
3.1.
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