докторів філософії за спеціальністю і проводиться раз на рік. Атестації передують
проміжні звіти. Аспірант звітує на кафедрі 2 рази на рік.
Під час атестації аспіранта враховується виконання програмних вимог як освітньої,
так і наукової складових освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії.
Аспіранти, що успішно пройшли щорічну атестацію, наказом, який готує дирекція
відповідного інституту переводяться на наступний рік навчання. Аспіранти, які не
пройшли атестацію, підлягають відрахуванню.
1. Проміжна атестація
Метою проміжної атестаціє є контроль за виконанням індивідуального плану
аспіранта за всіма складовими, передбаченими навчальним планом. Проміжна атестація
включає три модулі: 1) теоретичний, 2) науково-дослідницький, 3) практичний.
Атестація за теоретичним модулем передбачає складання іспитів відповідно до
навчального плану підготовки докторів філософії за відповідною спеціальністю.
Склад екзаменаційної комісії та голова призначається наказом ректора Академії після
повного виконання програми освітньо-наукового рівня доктора філософії з метою
встановлення фактичної відповідності рівня теоретичної підготовки вимогам загальних та
фахових компетентностей випускників аспірантури.
Науково-дослідницький модуль, відповідно до начального плану, передбачає
проведення поточної атестації аспірантів раз на рік та звітування на засіданні кафедри
двічі на рік. Метою проміжної атестації є контроль за виконанням індивідуального плану
науково-дослідницького пошуку та дотриманням графіку підготовки результатів
науково- дослідницької роботи (див. додаток В).
Практичний модуль, відповідно до навчального плану, передбачає проведення
асистентської педагогічної практики на другому та третьому році навчання. Метою
проміжної атестації за практичною складовою є контроль за виконанням індивідуального
плану та набуття аспірантом професійних навичок та вмінь на посаді викладача. Атестація
за практичним модулем здійснюється на підставі висновків комісії з проведення
захисту асистентської педагогічної практики, яка створюється за розпорядженням
директора інституту.
2. Підсумкова атестація
Метою підсумкової атестації є встановлення відмінності рівня освітньонаукової підготовки випускників аспірантури вимогам освітньо-наукової програми
доктора філософії за відповідною спеціальністю. Підсумкова атестація
здійснюється за двома напрямами: 1) оцінювання рівня теоретичної та практичної
фахової підготовки; 2) встановлення відповідності рівня науково-дослідницької
підготовки вимогам, що висуваються до доктора філософії в галузі.

Оцінювання рівня теоретичної та практичної фахової підготовки передбачає
складання комплексного підсумкового іспиту за відповідною спеціальністю
відповідно до навчального плану підготовки докторів філософії за цією спеціальністю.
Комплексний підсумковий іспит за відповідною спеціальністю є адекватною формою
кваліфікаційних випробувань, яка об’єктивно і надійно визначає рівень професійної та
наукової підготовки випускників аспірантури Академії. Програма комплексного іспиту
містить обов’язковий і варіативний модулі (відповідно до напряму підготовки на
кафедрах). Обов’язковий модуль охоплює теоретичні та методологічні аспекти
підготовки аспіранта, а варіативний модуль стосується наукових та практичних аспектів
відповідно до обраного напряму дисертаційної роботи. Комплексний іспит дає
можливість встановити рівень теоретичної та практичної фахової підготовки аспіранта.
Підсумкова атестація здійснюється екзаменаційною комісією, склад якої та голова
призначається наказом ректора Академії після повного виконання програми освітньокваліфікаційного рівня доктора філософії з метою встановлення фактичної відповідності
рівня теоретичної та практичної фахової підготовки вимогам фахових компетентностей
випускників аспірантури за відповідною спеціальністю.
Комплексний іспит складається з виконання теоретичних і практичних
(аналітичних) завдань:
теоретичне завдання передбачає письмову відповідь на теоретичні питання
(питання включають обов’язковий і варіативний модулі програми);
практичне (аналітичне) завдання передбачає аналіз чітко окресленої проблеми
(відповідно до напряму дослідження).
Нормативною формою підсумкової атестації є прилюдний захист результатів
науково-дослідницької роботи, які представлені у вигляді дисертації. Він дає змогу
встановити відповідність рівня науково-дослідницької підготовки аспіранта та
вимог, що висуваються до доктора філософії у відповідній галузі знань за певною
спеціальністю. Він дозволяє встановити відповідність рівня науково-дослідницької
підготовки аспіранта та вимог, що висуваються до доктора філософії за певною
спеціальністю.
Підсумкову атестацію у вигляді прилюдного захисту дисертації здійснює
спеціалізована вчена рада, склад якої затверджується Міністерством освіти і науки
України на підставі чинних нормативноправових документів. В окремих випадках
згідно з Законом України «Про вищу освіту» створюється разова спеціалізована
вчена рада персональний склад якої ради затверджується Національним агентством
із забезпечення якості вищої освіти.
На виконання дисертаційної роботи доктора філософії покладається основна
дослідницька і фахова кваліфікаційна функція, яка виражається у здатності здобувача
ступеня доктора філософії вести самостійний науковий пошук, вирішувати прикладні
наукові завдання і здійснювати їхнє наукове узагальнення у вигляді формування власного
внеску у розвиток сучасної науки і практики використання отриманих знань. Вона
є результатом самостійної новаторської наукової роботи аспіранта і має статус
інтелектуального продукту на правах рукопису.

