
 

ПРЕЗИДІЯ   НАЦІОНАЛЬНОЇ   АКАДЕМІЇ   НАУК   УКРАЇНИ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  №  328 
м.Київ                                                                                                        «30» 05 2016 р. 

Про забезпечення виконання в НАН України 

освітньої складової освітньо-наукової програми  

аспірантури з загальнонаукових філософських  

та мовних компетентностей  
 
 
       

 У віданні Національної академії наук України перебувають та 

здійснюють освітню діяльність Центр наукових досліджень та викладання 

іноземних мов НАН України і Центр гуманітарної освіти НАН України,  серед 

головних завдань яких є забезпечення вивчення відповідно іноземних мов та 

філософії за програмами підготовки аспірантів наукових установ НАН 

України 

 Згідно зі ст.ст. 5, 24 Закону України «Про вищу освіту»  та  п.4 Порядку 

підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук 

у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 № 261, наукові 

установи можуть здійснювати підготовку докторів філософії за власною 

освітньо-науковою програмою відповідно до отриманої ліцензії або за 

освітньо-науковою програмою, окремі елементи якої забезпечуються іншими 

науковими установами та\або вищими навчальними закладами.  

  З метою забезпечення  виконання науковими установами НАН України 

складових освітньо-наукової програми аспірантури з філософських та мовних 

компетентностей: 

     1. Центру наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН 

України (В.Я.Жалай) і Центру гуманітарної освіти НАН України (В.А.Рижко) 

забезпечити отримання в установленому чинним законодавством порядку 

ліцензій на здійснення освітньої діяльності на третьому (освітньо-науковому) 

рівні вищої освіти за власними науково-освітніми програмами.   

   2. Встановити, що  виконання освітньої складової програми підготовки 

аспірантів установ НАН України покладається на: 

        2.1.Центр наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН 

України щодо здобуття мовних компетентностей, достатніх для 

представлення та обговорення своєї наукової роботи іноземною мовою в 



обсязі освітньої складової (вісім кредитів Європейської кредитної 

трансферно-накопичувальної системи).  

    2.2. Центр гуманітарної освіти НАН України щодо оволодіння 

загальнонауковими (філософськими) компетентностями в обсязі освітньої 

складової (чотири - шість кредитів Європейської кредитної трансферно-

накопичувальної системи). 

     3. Рекомендувати науковим установам НАН України, які здійснюють 

підготовку докторів філософії, передбачати набуття  мовних та 

загальнонаукових (філософських) компетентностей відповідно в Центрі 

наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України  і Центрі 

гуманітарної освіти НАН України . 

         4. Взяти до відома, що бюджетне фінансування освітньої діяльності 

Центру наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України  і 

Центру гуманітарної освіти НАН України  здійснюється за бюджетною 

програмою за КПКВК 6541200 «Підвищення кваліфікації з пріоритетних 

напрямів науки та підготовка до державної атестації наукових кадрів 

Національної академії наук України». 

  5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на Відділ 

наукових і керівних кадрів НАН України. 

 

 

 

 

 

                 Віце-президент   

Національної академії наук України 

           академік НАН України                                 А.Г.Загородній 

   

 

 

       Головний учений секретар 

   Національної академії наук  України                            

           академік НАН України                              В.Л.Богданов                                                                                                                               
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