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РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 
 

«19» липня 2021р., м.Харків      №1006-05/13 
 
 

Про звітування за 2020/2021 н.р. 
та відрахування здобувачів вищої освіти ступеня 
доктора філософії випуску 2021 року 
 
 

 Згідно з розпорядженням проректора №0301-05/101 від 12.07.2021р. 
«Про звітування за 2020/2021 н.р. та відрахування здобувачів вищої освіти 
ступеня доктора філософії та доктора наук випуску 2021 року», 
 
 

 ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 
 

1. Завідувачів кафедр соціології, прикладної соціології та соціальних 
комунікацій, політичної соціології, методів соціологічних досліджень 
провести на засіданнях кафедр звітування здобувачів вищої освіти доктора 
філософії та доктора наук за спеціальністю 054 Соціологія про виконання 
індивідуального плану наукової роботи за 2020/2021 навчальний рік.  

Термін виконання: до 30 вересня 2021 року. 
2. Декана факультету МУРАДЯН Олену, заступника декана з наукової 

роботи ХИЖНЯК Ларису, провести на засіданні Вченої ради факультету 
звітування здобувачів вищої освіти доктора філософії та доктора наук про 
виконання індивідуального плану наукової роботи за 2020/2021 навчальний 
рік. 

Термін виконання: до 30 вересня 2021 року. 
3. Здобувачів вищої освіти доктора філософії та доктора наук за 

спеціальністю 054 Соціологія надати до відділу аспірантури та докторантури 
університету: 

- звіти;  
- індивідуальні плани (заповнені та підписані); 
- витяги з протоколів засідання кафедр та Вченої ради факультету про 

відрахування у зв’язку із завершенням навчання та рекомендацією дисертації 
до захисту або за невиконання індивідуального плану наукової роботи без 
поважних причин; 

Термін виконання: до 30 вересня 2021 року. 



4. Завідувачів кафедр соціології, прикладної соціології та соціальних 
комунікацій, політичної соціології; наукових керівників здобувачів вищої 
освіти доктора філософії за спеціальністю 054 Соціологія випуску 2021 року 
надати до відділу аспірантури та докторантури університету: 

- висновки наукових керівників; 
- рукописи дисертацій та копії наукових публікацій за темою дисертації 

(для оформлення академічної довідки); 
- висновки про наукову новизну, теоретичне та практичне значення 

результатів дисертації (підписані рецензентами та затверджені Вченою 
радою університету за поданням Вченої ради факультету). 

У роботі керуватися Тимчасовим порядком присудження ступеня доктора 
філософії, який затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 
06.03.2019р. №167 «Про присудження ступеня доктора філософії». 

Термін виконання: до 30 вересня 2021 року. 
5. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 
 

 

 

 

 

Декан (оригінал підписано)      Олена МУРАДЯН 


