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Вимоги до наукових керівників (консультантів) здобувачів вищої освіти
ступеня кандидата наук (доктора філософії) та доктора наук
Національного транспортного університету
1. Науковий керівник аспіранта призначається з числа провідних
наукових та науково-педагогічних працівників Університету з науковим
ступенем доктора наук або кандидата наук (доктора філософії), з дозволу
Вченої ради Університету та має:
- науковий ступінь кандидата наук за відповідною або спорідненою
спеціальністю та вчене звання;
- не менше п’яти років стажу наукової або науково-педагогічної
роботи на посадах, що відповідають або є спорідненими за змістом
відповідній програмі;
- наукові публікації у періодичних виданнях, які включено до
наукометричних баз, зокрема Sсорus або Web of science core collection (не
менше 1 за останні 5 років);
- наукові публікації у наукових виданнях, включених до переліку
наукових фахових видань України , та/або авторських свідоцтв, та/або
патентів загальною кількістю не менше п’ять досягнень за останні п’ять
років;
- наявність виданої монографії або підручника, або навчального
посібника, що рекомендовані МОН, іншим центральним органом виконавчої
влади або вченою радою закладу освіти (у разі співавторства — з фіксованим
власним внеском не менше 3-х ум.-др. арк.) (за останні 5 років) за
спеціальністю;
- виконувати функції наукового керівника або відповідального
виконавця наукової теми (проекту), або члена редакційної колегії наукового
видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або
іноземного рецензованого наукового видання.
2. Науковий консультант докторанта призначається з числа провідних
наукових та науково-педагогічних працівників Університету з науковим
ступенем доктора наук та має
- ступінь доктора наук за відповідною або спорідненою спеціальністю
та вчене звання;
- не менше десяти років стажу наукової або науково-педагогічної
роботи на посадах, що відповідають або є спорідненими за змістом
відповідній програмі;

- наукові публікації у періодичних виданнях, які включено до
наукометричних баз, зокрема Sсорus або Web of science core collection (не
менше 1 за останні 5 років);
- наукові публікації у наукових виданнях, включених до переліку
наукових фахових видань України, та/або авторських свідоцтв, та/або
патентів загальною кількістю не менше п’яти досягнень;
- наявність виданої монографії або підручника, або навчального
посібника, що рекомендовані МОН, іншим центральним органом виконавчої
влади або вченою радою закладу освіти (у разі співавторства — з фіксованим
власним внеском) (за останні 5 років) за спеціальністю або спорідненою
спеціальністю;
- виконувати функції наукового керівника або відповідального
виконавця наукової теми (проекту);
- приймати участь в атестації наукових кадрів як офіційний опонент
або член спеціалізованої вченої ради.
3. Дозвіл на керівництво (консультування) роботою над дисертацією
на здобуття ступеня вищої освіти доктора філософії (кандидата наук) та/або
доктора наук надає вчена рада Університету співробітникам Університету.
4. Для розгляду питання про надання дозволу на наукове керівництво
(консультування) над дисертацією на здобуття ступеня вищої освіти доктора
філософії та/або доктора наук завідувач кафедри має завчасно подати
вченому секретарю Університету відповідне клопотання.
5. Науковий керівник аспіранта здійснює наукове керівництво
роботою над дисертацією, надає консультації щодо змісту та методології
наукового дослідження аспіранта, контролює і координує виконання
індивідуального плану наукової роботи та індивідуального навчального
плану аспіранта і відповідає перед вченою радою Університету за належне і
своєчасне виконання обов’язків наукового керівника.
6. На здійснення наукового керівництва (консультування) роботою
над дисертацією одного аспіранта (докторанта) науковому керівникові
(консультанту) відводиться щороку 50 академічних годин навчального
навантаження на рік підготовки здобувача.
7. Науковий керівник, який є доктором наук, може здійснювати
одночасне наукове керівництво (консультування) не більше ніж п’ятьма
здобувачами наукових ступенів, включаючи тих, що здобувають науковий
ступінь доктора наук.

8. Науковий керівник, який має ступінь доктора філософії (кандидата
наук), може здійснювати одночасне наукове керівництво роботою над
дисертаціями не більше ніж трьох здобувачів вищої освіти наукового ступеня
доктора філософії.
9. Науковий консультант може здійснювати підготовку лише одного
докторанта одночасно.
10.У разі обрання аспірантом міждисциплінарної теми дисертаційного
дослідження рішенням вченої ради Університету такому аспіранту може бути
призначено два наукових керівники з відповідних галузей науки (з
розподілом годин навчального навантаження та обов’язків між ними).
11. На підставі наказу про зарахування аспірант (докторант)
прикріплюється до кафедри, на якій працює призначений йому науковий
керівник (консультант), для здійснення підготовки на освітньо-науковому
(науковому) рівні вищої освіти в Університеті.
12. У разі переведення наукового керівника (консультанта) на іншу
кафедру Університету аспірант (докторант) переходить до її складу разом з
науковим керівником (консультантом) автоматично на підставі наказу про
зарахування (переведення) на роботу наукового керівника на іншу кафедру.
14.Зміна наукового керівника (консультанта) аспіранта (докторанта)
можлива у випадку зміни напряму дисертаційного дослідження (його теми
та/або мети, об’єкта чи предмету), неможливістю науковим керівником
(консультантом) виконувати свої обов’язки (його звільнення з Університету,
тривале відрядження, хвороба)) та з інших поважних причин.
15.У разі необхідності зміни наукового керівника (консультанта)
аспірант (докторант) має подати до відділу аспірантури і докторантури заяву
із зазначенням причин необхідності такої зміни.
16.Зміна наукового керівника аспіранта відбувається за погодженням
із попереднім та потенційним науковими керівниками, а також завідувачами
кафедр, на яких працюють обидва керівники, на підставі наказу ректора
Університету.
17.Заява докторанта про зміну наукового консультанта (погоджена з
попереднім та потенційним науковими керівниками, а також завідувачами
кафедр, на яких працюють обидва керівники) розглядається на засіданні
вченої ради Університету (витяг з протоколу засідання направляється до
відділу аспірантури і докторантури), рішення якої вводиться в дію наказом
ректора Університету.

18.Наукове керівництво (консультування) аспірантів (докторантів)
Університету
може
здійснюватися
з
використанням
технологій
дистанційного навчання.
19.У разі виникнення конфліктної ситуації між науковим керівником
(консультантом) та аспірантом (докторантом), кожен з них має право
звернутися з заявою, в якій викладено предмет та обставини конфліктної
ситуації, до відділу аспірантури і докторантури.
20.Для розгляду поданої заяви за поданням першого проректора –
проректора з наукової роботи видається наказ ректора, яким: призначається
склад відповідної комісії (до якої обов’язково мають входити: перший
проректор-проректор з наукової роботи, представник Наукового товариства
студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених, гарант освітньонаукової (наукової) програми, за якою здійснює підготовку аспірант
(докторант), завідувач кафедри, за якою закріплений аспірант (докторант) та
на якій працює науковий керівник (консультант)); тривалість та регламент її
роботи, форма звіту.
21. За результатами засідання відповідної комісії Університету
оформлюється протокол, який доводиться до відома ректора і є підставою
для прийняття остаточного рішення щодо вирішення конфліктної ситуації,
що склалася, та видання відповідного наказу ректора.
22. У випадку підтвердженого відповідним органом факту порушення
науковим керівником (консультантом) академічної доброчесності, він
позбавляється права на наукове керівництво (консультування) роботою над
дисертацією аспіранта (докторанта) вченою радою Університету.
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