
19 червня відбулося засідання конкурсної комісії з відбору 

виконавців державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, 

науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та 

перепідготовку кадрів, на якому розглядалися питання розподілу обсягів 

державного замовлення на підготовку науково-педагогічних кадрів 

через аспірантуру й докторантуру у 2013 р.  

 Постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2013 р. № 362 

«Про державне замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-

педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та 

перепідготовку кадрів для державних потреб у 2013 році» передбачено 

прийом до аспірантури – усього 4650 осіб (з них з відривом від виробництва 

3510 осіб) і до докторантури 345 осіб. 

Як зазначив перший заступник міністра освіти і науки Є. Суліма, одним 

з головних показників роботи ректора є ефективність аспірантури й 

докторантури. Одним із критеріїв розподілу державних місць в аспірантурі й 

докторантурі були показники ефективності за минулі три роки. Кількість 

місць державного замовлення дає можливість, перш за все, працювати вищим 

навчальним закладам та іншим науковим установам над цим питанням і 

підвищити ефективність аспірантури й докторантури. 

Вищі навчальні заклади, що підпорядковані МОН, у цілому подали 

пропозиції щодо прийому до аспірантури у 2013 р. у кількості 6165 осіб (з них 

з відривом від виробництва – 4397), до докторантури – 543 особи. Комісії 

необхідно було скороти всього 1515 місць (з них з відривом від виробництва – 

1140) в аспірантурі та 198 місць у докторантурі. 

Під час формування обсягів державного замовлення для вищих 

навчальних закладів Міністерство звертало увагу, перш за все, на 

профільність ВНЗ, ефективність діяльності аспірантури й докторантури, а 

також перевага надавалася вищим навчальним закладам, які проводять 

фундаментальні й прикладні дослідження за рахунок коштів державного 

бюджету. 

Комісія затвердила показники прийому на підготовку науково-

педагогічних кадрів через аспірантуру й докторантуру для вищих навчальних 

закладів, підпорядкованих Міністерству освіти і науки, у розрізі галузей наук 

у 2013 р. (Сьогодні відбулося перше засідання конкурсної комісії з відбору 

виконавців державного замовлення // Офіційний веб-сайт Міністерства 

освіти і науки України (http://www.mon.gov.ua). – 2013. – 19.06). 

 


