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Володимир БУI'РОВ

ВченоТ рали КиТвського наr(iонального унiверситету iMeHi Тараса IIlевченка
"Результативнiсть впровадження подвiйrlого керiвниuтва аспiрантами, що
злiйснюсться на пiдставi договорiв мiж КиiЪським нацiоrrальним унiверситетом iMetli
Тараса IIIевчеltка та irrоземними закпадами вищоi освiтиО'
Bid ()б червtlя 2022 року

Заслухавши та обговоривruи догtовiдь проректора з науковоТ роботи
То;lс,гановоi Г.М. "Результагивнiсr,ь впровадження подвiйrного керiвницгва аспiрангами. ll(o
здiйсrпосться на пiдgгавi договорiв мiж КиiЪським нацiона!,Iьним унiверситеrом iMeHi 'l'apaca
Шевченка та iноземними заIOIадами вищоi освiти", Вчена рада Киiвського нацiонального
унiверси,гету iMeHi Тараса IIIевченка (далi - Унiверситет) конс.татус, що заIIроваджена
окремими пiдрозлiлами Унiверситету гIрактика подвiйного керiвництва аспiрантами IIа
пiдставi договору з iноземним ЗВО з мо}кливiстю отримання здобувачами ст)/Ilеriя

,га
доктора фiлософii дипломiв краiн ЗВО-партнерiв пот,ребуе систематизацii
розtIJирення як ключовий у KoHTeKcTi свроiнтеграцiйних проrцесiв механiзм пiдго,говtси

конкурентоспроможних на cBlToBoMy ринку прачi фахiвuiв вищоТ квалiфiкаuiТ" зокреп,rа
наукових кадрiв, а тому один iз лtайбiльш перспективних напрямiв мiжнародlIоl,tl
освiтtlьо-наукового сгriвробiтництва Унiверситету.
L{я особлива форма мiжнародноТ спiвпрацi Унiверси,ге,гу оформJIIос],ься IIllIяхом
укладання окремоТ угоди Коmкэmель (фр. <Cotutelle|. KoTyTeJrb уклаласться мiяt двома
ЗРО рiзних. краТн (окремо л{" кожного аспiранта) та .BcTaHoBJIIoc clli;tblly,
вlдповlдальнlсть закладlв-партнерlв за керlвrIицтво иого дослlдницьким [IpocKToM.
Ко,гютелем, зокрема, визначаються HayKoBi керiвники вiд кожноТ установи. l]JIaI{ i
триваrriсть перебування аспiранта в кожному ЗВО, а також умови фiнансовсlго
забезпечення навчання. Пiсля успiшного виконання аспiрантом Оt{П FIауковими
керiвlликами i самим аспiрантом визначаеться установа, в якiй буле yTBopelio разову
спецiалiзовану раду для IIроведення захисту дисертаuii.
Унiверситет liаразi мае досить тривалий досвiдt triдг,отовки аспiран,гiв за y]vIoB},I
подвiйног,о керiвниц,гва на rriдставi договорiв з iноземтtими ЗВО перший захист
вiдбувся у 1999 р. зi спецiалlьностi 01.04.10 Фiзика напiвпровiднлrкiв iлiе"irек,грикiв як
результат подвiйноТ пiдго,говки в аспiрантурi за проIрамоtо IIосольства ФранцiТ (Еколь
централь, Лiон. Францiя * КНУ, наук, керiвник-* проф. В.А. Скришtевський). Упроttов>к
20lб - 2020 рр. 5 аспiрантiв закiнчили спiльну аспiрантуру i захистили llисер,гаLtiТ. а
саме: 3 аспiранти фiзичного факультету, 1 аспiрант HHI <Iнстиr,ут геологiТ> ,t,a l
аспiрант хiмiчного факуль,гету,

Географiя r,aKoT спiвпраrцi Унiверситету постуllово

розпIирItl€,[ься.

найпоtlуllярнiшою краТною-lIартнером дlrя Унiверситсту с Фралll1iя. Наразi Уrtiверси,гет
мас 8 чинних Котюr,елiв з такими установами: по l уголi з Унiверси,f,е,fоNl 'Гулоrr
(Universitё de Toulon, Францiя) - механiко-матема,гичний факультет; YrriBepcитeToм
ЛотарiнгiТ (Universitё de Lоrrаiпе, Фраrrrriя) - НШ <IIrститут геологiТ>; Тулузьким
унiверситетом (l'Uпiчеrsitё de Toulouse, Франttiя) - хiмiчний факуль,гет; Унiверситетоп,I
Анхсе (Universitё d'Angers, Францiя) хiмiчний факу"шы,ет, Унiверсиl,е,I,ом Клода
Бернара Лiон l (Universitё Claude-Bernard Lyon l, UCBI-, Францiя) - t,tlII високих
техноltогiй та 3 угоди з Унiверситеl,ом }lорл (lJniversity of Nordland. F,Iорвегiя)
.|

економiчний факультет. На етапi пiлписатlня перебувас l угола географiчного
факульт,ету з Таллiннським уtliверситетомо Естонiя. Унiверситетом обговорюIоl,ься
можливtlстi розвитку цього напряму сгriвробiтниц,гва з уrriверситетами iншtих
свропейських краТн, зокрема Iталii. Найак,гивrliшими серед прироlIничих структурItих
пiдроздiлiв.нашого. Унiверситету е хiмiчний факультет та НFII високих Textlo.1Iot-iй, а
серед соцiогуманiтарних економiчний факульт,ет: Цlо . практику rrотрiбно
масштабувати i переводити на з персонiLльного на iнституuiйний piBeHb.. I]e t.
стратегiчно важливим кроком для пiднятгя привабливостi навчання в асгriрантурi
Унiверситету, зокрема на природничих спецiальностях, Адже в Унiверсит,етi зараз
навчасться l0l2 аспiрантiв (648 - на деннiй формi навчання, 57 - на вечiрнiй i 307 lla
заочнiй), lб ад'юнктiв, та лише 7 з них - за програмами подвiйного керiвниIIтва.
Ресурсами для активiзацiТ такоi дiяльностi е практика спiльноТ пiдготовки аспiраrr,гiв у
рамках мiжнародних гран,гiв, але без уклалання Котютеля (географiчний факу"llы'ет.
ФРЕКС); досвiд з установами-партнерами шодо подвiйного дипJIомування за
магiстерськими ОП (НШ мiжнародного спiвробiтництва, HHI права).
Правовими засадами спiльноТ з iноземним ЗВО пiдготовки кадрiв виlr(сrТ
квалiфiкацiТ в аспiрантурi та здiйснення подвiйного керiвництва аспiрантами с Закон
Украiни <Про вищу ocBiTy>, зокрема ст. 75 KOcHoBHi напрями мirкнародltоt,tl
спiвробiтництва у сферi вищоТ освiти>, а також TaKi пiдзаконнi нормативнi акти:
Постанова КМУ вiд 23 березня 2016 р. J\Ъ 261 кПро затвердження IIорядку пiдго,говки
здобувачiв вищоI освiти ступеня доктора фiлософii та доктора наук у вищих навчаJIьних
закJIадах (наукових установах)>, яка визначас, що <Рiшенням вченоТ ради аспiранту
(ад'юнкту) може бути призначено два наукових керiвники з вiдповiдним розподi,rlом
годин навчального навантая(ення та обов'язкiв мiж ними)); Постанова КМУ вiд |2
серпня 2015р. Jф579 <I1po затвердження Положення про порядок реалiзацiI права rta

академiчну мобiльнiсть>. зокрема право на (ступеневу мобiльнiсть - навчання ч tsишомч
навчiшьному закладi. вiдмiнному вiд tlостiйного мiсця навчання учасника ocBiтttbo1,o
процесу. з метою здобутгя ступеня вищоТ освiти. що пiдтверджусться дtокумеIIтом
(докчмеtlтами) про вищу ocBiTy або про здобуггя ступеня вищоТ освiти вiл двох або
бiльше вищих навчальних закладiв>; Постанова КМУ вiд 12 сiчня 2022 р. N9 44 <lIpcl
затвердження Порядку присудження ступеrIя доктора фiлософiТ та скасування рirпенtlя
разовот спецiалiзованот вченот ради закладу вищот освiти, науковот установи про
присудження стyпеня доктора фiлософii) (зi змiнами), яка лозво.IIяс: (1) викоrrува,ги
дисертаuiю державною або англiйською мовою' (2) у разi, коли пiдготовка здобува.rа
здiйснюва,тася за акредитованою освiтньо-науковою програмою вiдповiдно до договору
мiж вiтчизняним та iноземним закладами, створювати разову раду на базi одного iз
зазначених закладiв i залучати рецензента iз iноземного закJIаду; (3) здобувачевi.
пiдготовка якого здiйснювалася вiдповiдно до договору мiж вiтчизняним та iноземним
закладами та якому присуджено ступiнь доктора фiлософii у вiт.lизняному ЗВО, може
бути виданий диплом також iноземним закладом вiдповiдно до законодавства деря(ави
мiсцезнаходження такого закладу.
Важливою особливiстю Копотеля с можливiсть tIроведення сдиltоi rIроцеJIури
атестацiТ - одного захисту, на пiдставi якого кожен з двох ЗВО-партнерiв вLIдас диILгlом
встановленого у його державi зразка. Вiдтак, у разi проведення захисту в iноземrtому
ЗВО. процедура видачi диплома ступеня доктора фiлософiТ в YKpaiHi не регламенl,оваIlа
нормативно-правовими документами щодо атестацii здобувачiв, чинними в YKpaTHi
(I1ocTaHoBa КМУ вiд l2 сiчня 2022 р. J\Ъ 44).
Враховуючи важливiсть i перспективнiсть пiдготовки аспiрантiв в Унiверси,ге,гi за
процедурою <Котютель)), а також вiдповiдальнiсть за мiжнароднi зобов'язання, якi бере
на себе Унiверситет при пiдписання таких договорiв, актуальною с необхiлtliс,гь
врегулювання процесiв та унормування процедури атестацiТ здобувача для прису/l)I(9}rlIя
ступеня доктора фiлософii (зокрема i з урахуванням tIевних норматив[Iо-rIравоI}их
аспектiв та мiжнародного досвiду щодо вирiшення колiзiй, пов'язаних iз вiдмiнностями
вимог освiтньо-наукового законодавства окремих краIн), а такояс створення нiLче}кних

z

iнформацiйно-адмiнiстративних
Унiверситету i леряtави в цiлому.

умов дJIя сприяння таким iнiцiативам на

piBHi

Зважаючи на вищезазначене, Вчена рада Унiверситету ухвалIос:
1. Лоповiдь проректора з науковоТ роботи ТолсгановоТ Г.М. О'Результативнiсть
впровадження подвiйного керiвництва аспiрантами, що здiйснюсться на пiдставi

,га
договOрiв мiж КиIвським нацiонtlльним унiверсит9том iMeHi Тараса Шевченка
iноземними закJIадами вищоТ освiти" взяти до вiдома; обrcворlтги iT на засiданнях кафелр i

iнсгlтгlтiв Унiверсшегу.
Вidповidацьнi: декани фаrсультегiв/дирекгори навчшIьно-наукових

вченLD( рал факультgгiв/навчаJIьно-науковIд(

iнстr,rгlтiв, завiдувачi кафедр.
Терл.tiн вuконання., до 06.07.2 022 р.

2. Iнiцiювати перед Нацiональним агентством iз забезпечення якостi вишIоТ освiти
врегулювання процедури атестацii здобувачiв ступеня доктора фiлософii, пiдготовка
яких в аспiрантурi злiйснювалася за Котютелем, iз внесенням вiдповiдних змiн ;to
чинного Порядку присудження ступеня доктора фiлософii,
Вidповidальнi., проректор з науковоТ роботи Толстанова l-.M..
вчений секретар НДЧ Караульна Н.В., завiдувач вiдлiлу
аспiрантури та докторантури Ткачук А.О.
до 30.09.2022 р.
3. Розроби,па та затвердити Порядок атесrацiТ здобувачiв ступеня доктора фiлософiТ rulя
аспiраrrгiв КиТвського нацiонального унiверситету iMeHi Тараса Шевченка, пiлготовка яких
здiйсrшосься за Котrотелем, з урахуванrшм норми щодо видачi двох дшrломiв за проLlел/рою
одного зtlхисгу в разi його проведен}uI в iноземному ЗВО-партнерi.
Вidповidальнz., проректор з HayKoBoi роботи Голсtаtrова Г.I\4., вчений
секретар НfЧ Караульна Н.В.
Tep"MiH вuконання.,

Терл,tiн вuконання., до 30.09.2 022 р,

4.Адагrryвати роздiл АкадемiчноТ довiдки аспiраrrга <Iнформачiя

про

академiчн1,

мобiльнiсть) та передбачуrм внесенюI iнформацiТ про навчаннrI за договором <<Котютель>.
Вidповidальнi., прорекгор з науковоi робсrм Толсганова I'.M." вчений
,га
сеIФsтар НЩЧ Караульна Н.В., завiдувач вiддiлу аспiраrrryри
докгоракryри Ткачук А.О.
Терл,tiн вuконання., до 30.09.2 022 р.
5. З мgгою адаmацii вимог iноземних ЗВО-партнерiв щодо оформленrш резуJIьтtIIll]
рrсергачiйного дослiдкення та обсягiв дисертацiТ перегJuIнуш BcTaHoBJIetri гараrrгами OIIII
пiдгсrговки аспiраrrгiв д,ш окремю< ОНП Унiверсlтгеry мiнiмальнi та максима,rьнi обсяги
лисертаuiйню< робiт вizгlовiдно до спеrифiки гаryзiзнань та/або спецiа.ltьностi.
'Голйаllова I'.M..
Вidповidсъ,tьнi: прорекгор з науковоI робстпа
науково-педагогi.шrоТ робсrги (мirкнародне
прорекгор
спiвробiтнrлцво) Смирнова К.В., завiлуъач вiддl-ry атесIацiТ кщрiв
вlд-tlоi квалiфiкацii .Ткачук.А.О., декани факультсгiвiдирекlсlри
навчiшьно-науковI,D( lншLrг}тlв, гаранти ocBlTHbo-HayKoBlD( програм.

з

Терл,tiн вuконання., до 30.09.2 022 р.

6. Створlтпл iнформачiйний електроI{ний ресурс щодо можJIивостей rраrrговоi пiдгришrки
подвiйного керiвrrиrцгва аспiраrrгами,
Вidповidальнi: прорекtор з HalKoBoi робсrм Толсганова Г.М."
завiryвач вiддlцу аспiрашгури та доктора}rryри Ткачук А.О., нача;ыик
вiддiлу мiжнародrого спiвробiтrшп.rгва Пегюр Р.К., нача.гtыrик IOI {
Бойко Ю.В.
TepMiH вuконання,, до 3 |,08.2022 р.
хiд
виконанrul ухвали заслухати на засiдшtнi рекгораT у черl]lll
7. Iнформацiю про
2023 року.
8. Коrгроль за виконанIfiм цiеТ ухваrи поюlасти на проректора з науковоТ робо,ги
Г.М. Толстанову.
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