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Порядок вибору/зміни теми дисертаційного дослідження аспірантів 

Національного транспортного університету 

 

1. Вибір теми дисертаційного дослідження 

1.1.Тема дисертаційного дослідження аспіранта має бути сформульована 

в межах: 

напрямів наукових досліджень за спеціальністю, які визначаються у 

межах тематики пріоритетних наукових досліджень Національного 

транспортного університету і відповідають переліку пріоритетних тематичних 

напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2020 

року. 

1.2.Затвердження тем дисертаційних робіт здобувачів вищої освіти 

ступеня доктора філософії відбувається упродовж 2-х місяців з дня зарахування 

у три етапи: 

Етап 1. Затвердження теми дисертаційної роботи здобувача вищої освіти 

ступеня доктора філософії на засіданні кафедри, на якій працює його науковий 

керівник і за якою закріплюється сам аспірант на період підготовки в 

аспірантурі. 

Аспірант готує узгоджене з науковим керівником «Обґрунтування теми 

дисертаційного дослідження» та на засіданні кафедри презентує  тему 

дисертації, обґрунтовує її актуальність, доцільність виконання дисертаційного 

дослідження за вказаною темою, її зв’язок з пріоритетними напрямами 

наукових досліджень за обраною спеціальністю, науковими дослідженнями 

Університету та розвитку науки і техніки України, наявні наукових доробки які 

він має (статті, доповіді тез, наукові проекти, рукопис дисертації тощо).  

Етап 2. За підсумками засідання кафедри аспірант отримує витяг з 

протоколу засідання кафедри з рекомендаціями розгляду передбаченої теми 

дисертації на засіданні Ради факультету та затвердження на Вченій раді 

Університету. 

За підсумками засідання і обговорення Рада факультету може: 

- погодитися з поданим формулюванням теми дисертації та 

клопотати перед Вченою радою Університету про її затвердження; 

- рекомендувати здобувачеві уточнити тему (мету, об’єкт чи предмет 

дослідження) та узгодити нове формулювання теми (мети, об’єкту чи предмету) 

з науковим керівником.  

Витяг з протоколу засідання Рада факультету передається до відділу  

аспірантури та докторантури. 

Етап 3. Затвердження тем дисертаційних робіт здобувачів на Вченій раді 

Університету шляхом відкритого обговорення та голосування.  

1.3. Після затвердження теми дисертації аспірант має зробити 

відповідний запис у своєму індивідуальному плані роботи із зазначення номеру 

протоколу та дати засідання Вченої ради Університету, на якому прийнято 

відповідне рішення. 



 

2. Зміна (уточнення) теми дисертаційного дослідження. 

2.1. У разі необхідності зміни/уточнення напряму дисертаційного 

дослідження (теми, мети, об’єкту чи предмету), виникнення потреби у зміні 

наукового керівника або зміни/уточненні теми дисертації під час підготовки в 

аспірантурі, аспірант(науковий керівник) доповідає на засіданні відповідної 

кафедри про доцільність та обґрунтовує пропозицію (за необхідності) 

зміни/уточненні теми дисертації, зміни наукового керівника та/або кафедри, за 

якою він закріплений на період підготовки в аспірантурі. Після чого 

відбуваються етапи 1-3. 

2.2. Після затвердження нової/уточненої теми дисертації аспірант має 

зробити відповідний запис у своєму індивідуальному плані роботи із 

зазначення номеру протоколу та дати засідання вченої ради Університету, на 

якому прийнято відповідне рішення. 
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