УКРАЇНСЬКИЙ ВІЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ВИМОГИ
докторських студій
Ці вимоги обов’язкові для всіх студентів, які розпочали навчання після
1-го жовтня 2007 р.
ВИТЯГ з ПРАВИЛ СТУДІЙ
(зі змінами та доповненнями від 05. 07. 2008)

Вступ
Навчання в докторантурі УВУ передбачає:
а) курси;
б) докторську працю (дисертацію);
в) іспит з філософії;
г) усний докторський іспит (захист або ригороз).
І. Вимоги до курсів:
- Відвідування курсів триває щонайменше 3 (три) семестри.
- Кожен семестр (ненавчальний шеститижневий семестровий блок) передбачає 12
(дванадцять) навчальних годин щотижня, як правило, 3 курси на семестр
(ненавчальний шеститижневий семестровий блок).
Під час усього навчання в докторантурі докторант УВУ повинен відвідати
щонайбільше 9 (дев’ять) курсів:
- 7 (сім) курсів разом з лекціями та семінарами (обов’язковими при цьому є 4
(чотири) головні семінари з профілюючої спеціальності);
- 2 (два) курси можуть бути самостійні (індивідуальні) курси.
ІІ. Профілююча і додаткова спеціальність:
Докторант сам обирає з наведених дисциплін:
- одну (1) профілюючу спеціальність (основну дисципліну) і
- одну (1) додаткову спеціальність.
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На Факультетах Україністики та Філософічному:
Профілюючу спеціальність (основну дисципліну) можна обирати з таких ділянок:
- міжнародні відносини та Україна
- історія України
- історія української Церкви
- історія української музики
- журналістика
- історія мистецтва
- педагогіка
- філософія
- українська діаспора
- українське мовознавство
- українська література
- порівняльне літературознавство
Додаткову дисципліну можна вибрати з таких ділянок:
- міжнародні відносини та Україна
- історія України
- історія української Церкви
- історія української музики
- журналістика
- історія мистецтва
- педагогіка
- філософія
- українська діаспора
- українське мовознавство
- українська література
- порівняльне літературознавство
- Європейський Союз
- історія економічних ідей
- соціологія
- організація та діяльність підприємств
- політична економіка
- економіка
- політологія
- правознавство
- політична філософія

На Факультеті державних та економічних наук:
Профілюючу спеціальність (основну дисципліну) можна обирати з таких ділянок:
- міжнародні відносини та Україна
- Європейський Союз
- історія економічних ідей
- соціологія
- політична економія
- організація та діяльність підприємств
- економіка
- політологія
- правознавство
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Додаткову спеціальність можна обирати з таких ділянок:
- міжнародні відносини та Україна
- Європейський Союз
- історія економічних ідей
- соціологія
- політична економіка
- економія
- організація та діяльність підприємств
- політологія
- політична філософія
- правознавство
- історія України
- історія української Церкви
- історія української музики
- журналістика
- історія мистецтва
- педагогіка
- філософія
- українська діаспора
- українське мовознавство
- українська література
- порівняльне літературознавство

Примітка для докторантів усіх факультетів:
Предмети, які окреслені загально, наприклад, „економія”, „журналістика” і. т. п., слід
розуміти у контексті української тематики або розглядати їх з порівняльної перспективи.
ІІІ. Докторська праця (дисертація)
Докторська дисертація – це самостійна наукова праця українською мовою без попередньої публікації. В особливо обґрунтованих випадках Комісія у справах надання академічних ступенів може дозволити написання дисертації іншою мовою.
Бажано, щоб тема роботи носила порівняльний характер і не обмежувалася лише
однобічною (українською чи німецькою) проблематикою.
Науковим керівником дисертації може бути член одного з факультетів УВУ, який має
право приймати іспити.
Екзаменаторами можуть бути професори, доценти, емеритовані професори, почесні
професори та викладачі УВУ з науковим ступенем доктора або кандидата наук. У
виняткових випадках екзаменатором можна також призначати професора, доцента або
викладача іншого вищого учбового закладу, якщо тема роботи та заключний іспит
відповідають його фаховій та науковій кваліфікації, а він сам має щонайменше три (3)
роки науково-педагогічного досвіду.
Кандидат-докторант не може керувати науковим проектом. Кандидатуру керівника пропонує сам докторант. Тему схвалює науковий керівник, консультуючись з Комісією.
Науковий керівник відповідає за обсяг дисертації, а також за дотримання інших вимог
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до роботи. Науковий керівник рекомендує Комісії прийняти дисертацію на другу рецензію, а також до захисту.
ІV. Допущення до захисту (промоції)
Див. § 4 „Порядку надання Українським Вільним Університетом у Мюнхені ступенів
доктора філософії (Dr. phil.) і доктора політичної економії (Dr. rer. pol.) від 6 липня
2007”. Термін подання документації до захисту у наступному семестрі навчання –
останній день навчання кожного семестру. У разі недотримання терміну подачі документів, цей термін переноситься на кінець наступного семестру.
V. Оцінювання дисертації
Для оцінювання дисертації Комісія призначає щонайменше двох рецензентів. Рецензентами можуть призначатися лише професори, емеритовані професори, почесні професори, а також інші габілітовані доценти Українського Вільного Університету, які мають право приймати іспити відповідно до чинних приписів.
У виняткових випадках рецензентом можна також призначати професора, доцента або
викладача іншого вищого учбового закладу, якщо тема роботи відповідає його фаховій
та науковій кваліфікації, а він сам має щонайменше три (3) роки науково-педагогічного
досвіду.
Голова Комісії подає дисертацію на письмове оцінювання рецензентам (науковому
керівникові й другому співрецензентові). Рецензент і співрецензент подають рецензії, в
яких обґрунтовують прийняття (з оцінкою) чи відхилення роботи.
Рецензент чи співрецензент можуть подати кандидатові рекомендації щодо змін в його
роботі. Якщо дисертація приймається до захисту, то зауваги і рекомендації не дають
підстав для відтермінування усного докторського іспиту.
Суттєві зауваження рецензента чи співрецензента дають підставу для повернення роботи докторантові на доопрацювання у межах терміну, який не перевищує двох років.
Якщо рецензент і співрецензент відхиляють дисертацію, то процедура надання академічного ступеня вважається завершеною.
Доцентам факультетів, які мають право проводити іспити, надається змога ознайомитися з текстом дисертації та рецензіями. Тексти дисертації та рецензій повинні зберігатися в деканаті щонайменше чотирнадцять днів.
Усіх габілітованих членів Професорської Ради даного Факультету повідомляється про
початок терміну ознайомлення з роботою та рецензіями і надається можливість подати письмовий відгук. Такий відгук подається голові Комісії за п’ять днів до закінчення
дії ознайомчого терміну. У разі недотримання цього терміну відгук не зараховується.
VI. Іспит з філософії
Після прийняття дисертації, Екзаменаційна Комісія допускає кандидата до усного
іспиту з філософії. Іспит є публічним і триває 45 хв.
VII. Докторський іспит
Після успішної здачі іспиту з історії філософських доктрин Комісія допускає кандидата
до публічного усного докторського іспиту.
Кандидат має право вибирати форму усного іспиту – ригороз або захист.
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Голова Комісії письмово інформує кандидата про іспит за тиждень до його проведення. Кандидатові повідомляють також ім’я екзаменатора з вказівкою на можливі зміни.
При цьому можуть враховуватися побажання докторанта щодо вибору особи екзаменатора.
VIII. Публічний ригороз з профілюючої спеціальності i додаткового предмета
Голова Комісії призначає на кожен предмет одного екзаменатора. Екзаменаторами
можуть призначатися лише професори, емеритовані професори, почесні професори,
які зобов’язані приймати іспити відповідно до діючих приписів. У виняткових випадках
екзаменаторами можна також призначати інших габілітованих доцентів Українського
Вільного Університету, а також професорів, доцентів або викладачів іншого вищого
учбового закладу, якщо іспити відповідають їхній фаховій та науковій кваліфікації, а
вони самі мають щонайменше три (3) роки науково-педагогічного досвіду.
Усний іспит-ригороз зі спеціальності триває 75 хв., з додаткового предмету – 45 хв.

IX. Публічний захист дисертації
У разі обрання докторантом публічного захисту Голова Комісії призначає на кожен
предмет одного екзаменатора. Екзаменаторами можуть призначатися лише професори, емеритовані професори, почесні професори, а також інші габілітовані доценти
Українського Вільного Університету, які мають право приймати іспити відповідно до
чинних приписів. У виняткових випадках екзаменаторами можна також призначати
професорів, доцентів або викладачів іншого вищого учбового закладу, якщо іспити
відповідають їхній фаховій та науковій кваліфікації, а вони самі мають щонайменше
три (3) роки науково-педагогічного досвіду.
Захист роботи є відкритою процедурою, яка може тривати 90–120 хв. Кандидат реферує тези своєї роботи у доповіді тривалістю 15 хв., після чого розпочинається дискусія
та обговорення предметних питань, які методологічно пов’язані з темою дисертаційного дослідження.
X. Повторний іспит
У разі нездачі кандидатом однієї чи двох частин усного іспиту Голова Комісії у справах
надання академічних ступенів повідомляє його про це письмово.
Нездані частини усного іспиту можна здавати повторно лише один раз, однак не раніше 3 (трьох) місяців після останнього іспиту та не пізніше 1 (одного) року після його
проведення. Нове оцінювання дисертації не проводиться.
Якщо кандидат повторно не склав усного іспиту, голова Комісії у справах надання
академічних ступенів письмово повідомляє його про неможливість повторення іспиту
та про закриття процесу промоції та роз’яснює відповідні правові аспекти.
ХI. Подання необхідних екземплярів дисертації
Після складеного іспиту кандидат повинен упродовж одного року подати Комісії у
справах надання академічних ступенів п’ять підшитих примірників своєї дисертації,
додавши до них автобіографію. Комісія може продовжити термін подачі дисертації до 3
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(трьох) років, якщо на це є особливі причини. Дисертацію можна публікувати також в
електронній формі.
XII. Докторський диплом і використання академічного ступеня
Датою промоції вважається дата останнього усного іспиту. Диплом підписують голова
Комісії у справах надання академічних ступенів, декан відповідного факультету та ректор Університету. Промоція проводиться без зволікань головою Комісії у справах надання академічних ступенів, який вручає кандидатові докторський диплом після надходження усіх необхідних примірників дисертації. Щойно після вручення докторського
диплому кандидат отримує право користуватися академічним ступенем доктора.

