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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії - особа, яка 

навчається у закладі вищої освіти на третьому рівні вищої освіти з метою 
здобуття ступеня доктора філософії (далі -  Аспірант).

1.2. Рада здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії 
Полтавського державного аграрного університету (далі -  Рада аспірантів) 
представляє інтереси Аспірантів, які навчаються в аспірантурі Полтавського 
державного університету (далі - ПДАУ).

1.3. Рада аспірантів здійснює свою діяльність відповідно до чинного 
законодавства України, Статуту Полтавського державного університету та 
цього Положення.

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ РАДИ АСПІРАНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ
2.1. Метою створення Ради аспірантів є захист і реалізація прав, інтересів 

та обов'язків Аспірантів, підтримка і сприяння науково-дослідній діяльності, 
організації змістовного дозвілля, тощо.

2.2. Завдання Ради аспірантів:
- забезпечення виконання Аспірантами своїх обов’язків як громадян і 

здобувачів;
- забезпечення і захист прав і інтересів Аспірантів;
- сприяння навчальній і науковій діяльності Аспірантів;
- встановлення зв'язків з Радами аспірантів інших закладів вищої освіти;
- сприяння реалізації творчого потенціалу Аспірантів;
- сприяння встановленню співробітництва між Аспірантами та 

провідними науковцями ПДАУ;
- захист законних прав та інтересів Аспірантів у органах державної 

влади та управління;
- участь у вирішенні конфліктних ситуацій;
- організація культурно-освітньої роботи.
2.3. Для виконання своїх завдань Рада аспірантів здійснює діяльність 

відповідно до цього Положення.

3. ЗВІТНО-ВИБОРЧА КОНФЕРЕНЦІЯ РАДИ АСПІРАНТІВ
3.1. Вищим керівним органом Ради аспірантів є Звітно-виборча 

конференція (далі -  Конференція).
3.2. Конференція скликається за рішенням Ради аспірантів або за 

ініціативою першого проректора один раз на рік.
3.3. Конференція формується шляхом представництва не менше одного 

делегата від 5 Аспірантів денної та заочної форм навчання різних структурних 
підрозділів. Рішення Конференції вважається прийнятим, якщо за нього 
проголосувало більше половини присутніх делегатів.

3.4. Конференція:
- розглядає і затверджує Положення Ради аспірантів, вносить до нього 

зміни;
- створює та ліквідовує керівні органи Ради аспірантів;
- призначає та достроково звільняє голову Ради аспірантів;



- затверджує звіт про роботу Ради аспірантів;
- визначає пріоритетні напрями діяльності Ради аспірантів.
3.5. Чергова Конференція скликається один раз на рік. Конференція 

правочинна за наявності не менше 2/3 делегатів-аспірантів від структурних 
підрозділів ПДАУ. Рішення Конференції вважається прийнятим, якщо воно 
схвалене простою більшістю присутніх делегатів.

4. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ
РАДИ АСПІРАНТІВ

4.1. Рада аспірантів здійснює управління в період між Конференціями, 
згідно з цим Положенням, рішеннями Конференції, Статутом ПДАУ та чинним 
законодавством України.

4.2. Рада аспірантів збирається на засідання не менше одного разу на 
квартал.

4.3. Рада аспірантів формується на засадах представництва та складається 
з голови, заступників, секретаря та представників аспірантів від кожного 
факультету (інституту).

4.4. Чергові засідання Ради аспірантів проводяться кожного кварталу. 
Позачергові засідання скликаються головою Ради аспірантів або за вимогою 
третини складу Ради.

4.5. Рішення засідань Ради аспірантів правочинні за наявності не менше 
2/3 кількості членів Ради. Рішення приймаються більшістю голосів присутніх 
членів Ради аспірантів у формі «рішень Ради аспірантів ПДАУ».

4.6. До складу Ради аспірантів входять:
- голова;
- заступник голови та секретар, які обираються з числа членів Ради 

аспірантів на його засіданні;
- представники структурних підрозділів (факультету, інституту).
4.7. Заступник голови та секретар обираються на першому засіданні Ради 

аспірантів після обрання нового голови на Конференції та затверджуються 
рішенням Ради.

4.8. Представники структурних підрозділів обираються з числа 
Аспірантів на звітно-виборчій конференції Ради аспірантів.

4.9. Членами Ради аспірантів можуть бути Аспіранти, зараховані до 
аспірантури, для яких ПДАУ є основним місцем навчання та які на момент 
обрання не мають наукового ступеня (кандидата наук, доктора філософії (рЮ).

4.10. Всі члени Ради аспірантів мають рівні права та обов’язки.
4.11. Рада аспірантів має право:
- подавати Першому проректору пропозиції щодо відрядження

Аспірантів на стажування в провідні вітчизняні і зарубіжні науково-дослідні 
установи та навчальні заклади з метою виконання наукових досліджень;

- подавати Першому проректору пропозиції щодо відрядження
Аспірантів на міжнародні науково-практичні конференції, що проходять в 
Україні та в інших країнах;

- пропонувати Першому проректору з числа найкращих випускників 
кандидатури на навчання в аспірантурі;
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- рекомендувати роботи Аспірантів на здобуття державних премій та 
грантів, підтримувати кандидатури на здобуття іменних стипендій;

- представляти інтереси Аспірантів на Вченій раді ПДАУ та на вчених 
радах структурних підрозділів;

- виводити зі свого складу осіб, які не виконують в повному обсязі своїх 
повноважень, згідно з Положенням Ради аспірантів.

4.12. В структурі Ради аспірантів можуть створюватись тимчасові 
виконавчі комітети для вирішення важливих питань.

4.13. Члени тимчасових виконавчих комітетів мають повноваження за 
своїми напрямами діяльності готувати пропозиції, проекти рішень для розгляду 
і затвердження Радою аспірантів на засіданнях або Конференції.

5. ГОЛОВА РАДИ АСПІРАНТІВ
5.1. Голова Ради аспірантів, як голова аспірантського самоврядування, 

обирається строком на 1 рік з числа Аспірантів рішенням Конференції.
5.2. Голова в період між засіданнями Ради аспірантів діє в межах своїх 

повноважень, а саме:
- скликає засідання Ради аспірантів, про що оголошує за 7 (сім днів) до їх 

проведення, та головує на них;
- наділений правом підпису прийнятих на засіданні рішень;
- здійснює керівництво поточною роботою Ради аспірантів;
- наділений правом делегувати окремі повноваження своїм заступникам;
- готує та підписує службові та доповідні записки, направлені на 

вирішення поставлених перед Радою аспірантів завдань;
- дотримується Статуту ПДАУ та цього Положення.
5.3. Кандидатура голови Ради аспірантів рекомендується аспірантурою та 

докторантурою і обирається Конференцією.
5.4. Голова Ради аспірантів припиняє свої повноваження після обрання 

Конференцією нової особи або автоматично з дня видачі наказу про 
відрахування Аспіранта з аспірантури.

6. ЧЛЕНСТВО У РАДІ АСПІРАНТІВ
6.1. До Ради аспірантів, на добровільних засадах, можуть входити 

Аспіранти очної (денної), заочної форм навчання та здобувані вищої освіти 
ступеня доктора філософії поза аспірантурою, що навчаються в аспірантурі 
ПДАУ.

6.2. Прийом у члени Ради аспірантів затверджується рішенням Ради 
аспірантів.

6.3. Член Ради аспірантів має право:
- обирати та бути обраним у керівні органи Ради аспірантів;
- брати участь в обговоренні усіх питань діяльності Ради аспірантів;
- безоплатно брати участь у роботі наукових конференцій, конкурсів та 

інших заходах, що проводить Рада аспірантів;
- отримувати методичну, інформаційну та іншу допомогу з боку Ради 

аспірантів.
6.4. Член Ради аспірантів зобов’язаний:



- дотримуватись Положення про Раду аспірантів ПДАУ;
- систематично брати участь у роботі Ради аспірантів та роботі рад 

аспірантів структурних підрозділів.
6.5. Припинення членства у Раді аспірантів:
- член Ради аспірантів може бути виключений зі складу Ради за 

недотримання вимог Положення про Раду аспірантів ПДАУ;
- питання про виключення члена Ради аспірантів із її складу вирішується 

рішенням Ради;
- припинення членства у Раді аспірантів може бути здійснено за заявою 

члена Ради аспірантів або у випадку закінчення навчання в аспірантурі ПДАУ;
- заява про припинення членства у Раді аспірантів подається голові ради 

аспірантів;
- у випадку закінчення навчання в аспірантурі голів рад структурних 

підрозділів членство припиняється з моменту обрання нового голови Ради 
аспірантів структурного підрозділу;

- для членів Ради аспірантів, які не є головами рад Аспірантів 
структурних підрозділів, членство припиняється автоматично із настанням 
терміну закінчення навчання в аспірантурі.

7. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ АСПІРАНТІВ
7.1. Рада аспірантів припиняє свою діяльність за рішенням Конференції.


