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ПРИСУТНІ: 45 із 55 членів Вченої ради 
ГОЛОВУЮЧИЙ: голова Вченої ради, ректор Університету, проф. Бабаєв В.М. 

СЕКРЕТАР: вчений секретар ради, доц. Тугай Д.В. 
 Вчена рада затверджена 29 серпня 2013 р. Наказ № 185-01 

 
Проекція європейського досвіду докторської підготовки дає підстави для 
удосконалення та у разі необхідності реформування української моделі 
навчання в аспірантурі і підготовки в докторантурі, що сприятиме 
підвищенню ефективності та якості дисертаційних досліджень.  

Заслухав і обговоривши доповідь голови ради молодих вчених доцента 
Мущинської Н.Ю. «Про організацію підготовки кадрів вищої кваліфікації 
ХНУМГ ім. О.М. Бекетова у відповідності до положень Закону «Про вищу 
освіту»», що базується на аналізі зазначеного Закону, а також Постанови 
Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку галузей знань і 
спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» 
від 29 квітня 2015 р. № 266; Проекту Постанови Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження Порядку підготовки докторів філософії та докторів наук у 
вищих навчальних закладах (наукових установах)», Вчена рада Університету 
з метою приведення у відповідність до нормативних вимог процесу 
підготовки кадрів вищої кваліфікації постановляє: 

1. Провести аналіз якісного та вікового складу науково-педагогічних 
кадрів, спрогнозувати зміцнення науково-педагогічного потенціалу кафедр із 
урахуванням випускників аспірантури та докторантури.  

Відповідальний: проректор з наукової роботи. 
Термін виконання: квітень 2016 р. 
2.  Розглянути питання про відкриття нових спеціалізованих рад із 

захисту дисертацій за наразі відсутніми спеціальностями.  
Відповідальні: проректор з наукової роботи, завідувач відділу 

аспірантури та докторантури, декани факультетів.  
Термін виконання: постійно. 
3. Створити фахові групи із мінімум трьох визнаних спеціалістів, які є 

штатними викладачами Університету або сумісниками, наукові дослідження і 
розробки яких належать до єдиного наукового напряму або спрямовані на 
вирішення комплексу взаємопов'язаних наукових проблем за окремими 
спеціальностями підготовки докторів філософії, які будуть реалізовані в 
межах докторських програм або наукових шкіл. 

Відповідальні: проректор з наукової роботи, завідувач відділу 
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