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1. Загальні положення 

 

1.1. У Комунальному закладі «Харківська гуманітарно-педагогічна 

академія» Харківської обласної ради (далі – Академія) здійснюється 

впровадження результатів дисертаційних досліджень в освітній процес, 

виконаних здобувачами Академії та здобувачами інших закладів вищої освіти  чи 

наукових установ. 

1.2. Положення про порядок впровадження результатів дисертаційних 

досліджень в освітній процес Академії розроблене з метою підвищення 

ефективності та результативності науково-дослідної роботи; забезпечення 

відповідної якості та дотримання строків упровадження результатів 

дисертаційних досліджень.  

1.3. Це Положення регламентує діяльність Академії, яка організовується 

згідно з Законом України «Про вищу освіту», Законом України «Про наукову та 

науково-технічну діяльність», Статутом Академії, Положенням «Про наукову 

діяльності у Комунальному закладі «Харківська гуманітарно-педагогічна 

академія» Харківської обласної ради». 

1.4. Положення складено на основі: 

- Постанови КМУ «Про затвердження Положення про підготовку науково- 

педагогічних і наукових кадрів» (01.03.1999; № 309) зі змінами і доповненнями; 

- Постанови КМУ «Про затвердження Порядку присудження наукових 

ступенів» (24.07.2013; № 567); 

- Постанови КМУ «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів 

вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних 

закладах (наукових установах)»(23.03.2016; № 261); 

- «Положення про спеціалізовану вчену раду» (Наказ Міністерства освіти і 

науки, молоді та спорту України від 14.09.2011; № 1059, зареєстровано в 

Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011; № 1170/19908). 

 

2. Порядок здійснення впровадження результатів дисертаційних 

досліджень в освітній процес 

 

2.1. Упровадження результатів дисертаційних досліджень здійснюється на 

кафедрах Академії. Кафедра, на якій здійснюватиметься впровадження 

результатів дисертаційних досліджень, визначається залежно від наукової 

спеціальності та профілю дисертації, що розглядається. 

2.2. Кафедри проводять упровадження закінчених дисертаційних робіт 

аспірантів, докторантів і здобувачів Академії та здобувачів наукових ступенів 

інших  закладів вищої освіти чи наукових установ. 

2.3. Члени кафедри на черговому засіданні розглядають матеріали 

(підручники, навчальні посібники, монографії, програми тощо), подані 

здобувачами наукових ступенів та визначають перелік освітніх компонентів, в 

межах яких може бути реалізоване впровадження. Здобувач у процесі доповіді 

ознайомлює членів кафедри із основними положеннями дисертації та 

результатами, які можуть бути впроваджені в освітній процес, дає відповіді на 

поставлені запитання. Ці відомості вносяться до протоколу засідання кафедри. 
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2.4. Після завершення терміну впровадження, який не може бути меншим, 

ніж 2 місяці, на засіданні кафедри відбувається обговорення його результатів. За 

підсумками обговорення результатів упровадження, виступу здобувача наукового 

ступеня, приймається рішення (шляхом голосування простою більшістю від 

присутніх на засіданні членів кафедри) про результати впровадження результатів 

дисертаційного дослідження. 

2.5. Друковані матеріали (курс лекцій, програми, практикуми, методичні 

розробки, підручники, навчальні посібники, монографії тощо), які засвідчують 

впровадження результатів дисертаційного дослідження в освітній процес, 

передаються до бібліотеки Академії. 

2.8. За результатами впровадження оформлюється проєкт відповідної 

довідки про підсумки впровадження результатів дисертаційного дослідження, 

який передається проректору з науково-педагогічної роботи. 

2.9. Персональна відповідальність за забезпечення якості та дотримання 

строків впровадження в освітній процес результатів дисертаційних досліджень 

здобувачів наукових ступенів покладається на завідувачів кафедр. 

 

3. Порядок видачі довідок про результати впровадження результатів 

дисертаційних досліджень в освітній процес 

 

3.1. Здобувач отримує довідку про впровадження результатів дисертаційного 

дослідження на підставі позитивного рішення кафедри. 

3.2. Довідка видається за підписом проректора з науково-педагогічної 

роботи, про що робиться відповідний запис у книзі реєстрації довідок. 

3.3. Персональна відповідальність за своєчасність та оформлення виданих 

довідок про впровадження результатів дисертаційного дослідження в освітній 

процес покладається на проректора      з науково-педагогічної роботи. 

 

 

 

Обговорено та схвалено  

на засіданні Вченої ради академії  

(протокол № 9 від 16.02.2021 р.) 
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