КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

№ 37

від 18.04.2013 р.

Про порядок затвердження тем дисертаційних досліджень
докторантів, аспірантів, ад’юнктів та здобувачів університету

Відповідно

до

01.03.1999 року

постанови

Кабінету

«Положення

про

Міністрів

підготовку

України

№ 309

від

науково-педагогічних

і

наукових кадрів» (п. 11) та з метою підвищення ефективності і якості
підготовки

докторських

та

кандидатських

дисертацій,

спрямування

виконання цих досліджень в межах державних програм та національних
проектів з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки в Україні

наказую:
1. Обґрунтування

вибору

теми

майбутнього

дисертаційного

дослідження докторанта (аспіранта, ад’юнкта, здобувача) подається для
обговорення на засідання відповідної кафедри не пізніше місячного терміну
після

зарахування

до

докторантури

(аспірантури,

ад’юнктури)

або

прикріплення здобувача до кафедри.
2. Теми дисертаційних досліджень докторантів, аспірантів, ад’юнктів та

здобувачів, які отримали позитивну оцінку кафедри, подаються на
погодження до Координаційних рад Комплексних наукових програм
університету.
3. Головам

університету

Координаційних рад Комплексних наукових програм

забезпечити

розгляд

поданих

пропозицій

кафедр

у

відповідності до затверджених тематичних планів виконання науководослідницької роботи в університеті.

4. Остаточно теми дисертаційних досліджень та індивідуальні плани

роботи докторантів, аспірантів, ад’юнктів та здобувачів затверджуються
Вченими

радами

факультетів

та

інститутів

після

погодження

з

Координаційними радами не пізніше тримісячного терміну після зарахування
або прикріплення. Зразок

витягу з рішення вченої ради факультету

(інституту) про затвердження теми дисертаційного дослідження докторанту
(аспіранту, ад’юнкту, здобувачу) додається.
5. Відповідальність

за

дотримання

процедури

затвердження

тем

дисертаційних досліджень докторантів, аспірантів, ад’юнктів та здобувачів
університету несуть декани факультетів, директори інститутів, завідувачі
кафедр, відділів.
6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на проректора з

наукової роботи Вижву С.А.
7. Розпорядження вступає в дію з 01. 09. 2013-2014 навчального року.

Ректор

Л.В.Губерський

Зразок

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ №4
засідання вченої ради факультету соціології
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
від 01 грудня 2012 р.
СЛУХАЛИ: Про затвердження теми дисертаційного дослідження Курдіній
Ірині Володимирівні, аспірантці першого року навчання з відривом від
виробництва факультету соціології.
ВИСТУПИЛИ: аспірантка Курдіна І.В., науковий керівник та завідувач
кафедри галузевих соціологій проф. Яковенко Ю.І.
В обговоренні взяли участь члени вченої ради факультету проф. Судаков В.І.,
проф. Куценко О.Д.
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити тему дисертаційного дослідження аспірантці першого року
навчання Курдіній І.В. – „Методологічне обґрунтування експертного
оцінювання в соціологічному дослідженні”;
2. Тема дисертаційного дослідження аспірантки Курдіної І.В. відповідає
паспорту наукової спеціальності 22.00.02 «методологія та методи соціологічних
досліджень»;
3. Тема дисертаційного дослідження Курдіної І.В. виконуватиметься в межах
наукової

теми

11БФ017

–

01

«Тенденції

структурної

трансформації

українського суспільства в контексті глобалізації та європейської інтеграції»
(науковий керівник теми – доц. Горбачик А.П.).
4. Тема дисертаційного дослідження аспірантки Курдіної І.В. погоджена
Координаційною

радою

Комплексної

наукової

програми

університету

«Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів
глобалізації (голова Координаційної ради - проф. Базилевич В.Д.).
Голова вченої ради

_____________________________

Вчений секретар

_____________________________

