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1) Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-ХІІ

2) Постанова КМУ «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів

вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої

освіти (наукових установах)» від 23.03.2016 р. № 261

3) Постанова КМУ «Про порядок проведення експерименту з присудження

ступеня доктора філософії» від 06.03.2019 р. № 167

4) Наказ МОН України «Про затвердження вимог до оформлення

дисертації» від 12.01.2017 р. № 40

5) Наказ МОН України «Про затвердження форм документів атестаційної

справи здобувача ступеня доктора філософії» від 22.04.2019р. № 533

6) Лист МОН України «Про окремі питання реалізації Порядку проведення

експерименту з присудження ступеня доктора філософії (PhD)» № 1/9-492 від

31.07.2019 р.



1) «Порядок проведення експерименту з присудження ступеня 

доктора філософії» відповідає завданням імплементації Закону України 

«Про вищу освіту»

2) Новий Порядок відповідає прийнятій у ЄС практиці, згідно з якою PhD 

захисти проводять разові спеціалізовані вчені ради, сформовані під 

конкретного дисертанта

3) Атестація здобувача ступеня доктора філософії відбувається 

(як правило!) у закладі, де було виконано дисертаційне дослідження

4) На присудження ступеня доктора філософії може претендувати особа, 

яка успішно виконала відповідну ОНП та публічно захистила наукові 

досягнення у формі дисертації



Здобувач

Науковий керівник

Відповідальний за атестацію PhD

Голова ради

Рецензент

Опонент

Вчена рада університету

Відділ аспірантури та докторантури

Науково-інноваційний інститут

Профільна кафедра

Разова 

рада



Попередня 
експертиза

Захист у разовій 
спеціалізованій 

вченій раді

Атестація

здобувача 

Профільна кафедра

Відповідальний за атестацію PhD

Голова ради

Рецензенти

Рецензенти

Опоненти

Здобувач

Науковий керівник

Відповідальний за атестацію PhD

Вчена рада університету

Відділ аспірантури та докторантури

Науково-інноваційний інститут

Здобувач

Науковий керівник



1) Завершення відповідної ;

2) на правах рукопису відповідно до вимог МОН України

(Наказ МОН України від 12 січня 2017 року № 40);

3) Основні наукові результати дисертації повинні бути висвітлені не

менше ніж у :

– не менше однієї статті у періодичних наукових виданнях інших держав,

які входять до Організації економічного співробітництва та розвитку та/або

Європейського Союзу, з наукового напряму, за яким підготовлено дисертацію

Здобувача;

– статті у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових

видань України (замість однієї статті може бути зараховано монографію або

розділ монографії, опублікованої у співавторстві);

4) Дотримання принципів



Разова СВР утворюється із спеціальності, з якої університет має

ліцензію на провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-

науковому) рівні вищої освіти.

Склад ради (голова, два рецензенти, два опоненти) – визначається

Вченою радою Університету за поданням директора НІІ та відповідального

за атестацію PhD, та на підставі клопотання Університету затверджується

МОН України.

Вчені, які пропонуються до складу Ради, повинні мати

, опублікованих упродовж останніх п'яти років за науковим

напрямом здобувача, з яких не менше однієї – у виданнях, проіндексованих у

або .

Щонайменше три науковці у складі Ради повинні мати ступінь доктора

наук (голова ради, один із рецензентів, один із опонентів).

Один вчений може бути головою разової СВР (членом разової СВР) не

більше восьми разів протягом календарного року.



Крок 1

• Презентація результатів дисертаційного дослідження на кафедрі, яка 
забезпечувала підготовку здобувача, оформлення рішення про виконання 
наукової складової ОНП

Крок 2

• Отримання висновку керівника та довідки про виконання ОНП
• Висновок надається науковим керівником (керівниками) у разі виконання ОНП

• Академічна довідка надається відділом аспірантури та докторантури

Крок 3

• Подання на розгляд Вченої ради Університету документів 
щодо проведення попередньої експертизи дисертації.

•Здобувач звертається з письмовою заявою на ім’я голови Вченої ради Університету щодо проведення попередньої експертизи дисертації та 
надання висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації. 

•Попередня експертиза проводиться протягом двох місяців з дня надходження  заяви, що подається відповідальному у НІІ за атестацію PhD. 

•До заяви додаються:

•1) рішення засідання кафедри, на якій проходить підготовку Здобувач, про виконання наукової складової ОНП, оформлене у вигляді витягу з 
протоколу кафедри;

•2) висновок наукового керівника/керівників (або кафедри);

•3) академічна довідка про виконання відповідної ОНП;

•4) подання директора відповідного НІІ з пропозиціями рецензентів та кафедр, запрошених на фаховий семінар;

•5) згоди передбачуваних рецензентів на участь у роботі разової СВР;

•6) довідки з бібліотеки Університету про наукові публікації Здобувача, в яких висвітлено основні наукові результати дисертації, та рецензентів 
(за науковим напрямом, за яким підготовлено дисертацію Здобувача).

• СТРОКИ: не пізніше, ніж за 10 днів до засідання Вченої ради Університету



Крок 4

• Вчена рада Університету призначає двох рецензентів, кандидатури яких 
пропонуються до складу разової ради, та визначає кафедру, на фаховому 
семінарі якої проводитиметься попередня експертиза дисертації.

• За поданням директора НІІ та відповідального за атестацію PhD)

Крок 5

• Здобувач подає завідувачу кафедри, де відбудеться фаховий семінар: дисертацію (у двох
примірниках); висновок наукового керівника (керівників) або кафедри; академічну довідку
про виконання відповідної ОНП; витяг із засідання Вченої ради університету з
інформацією про призначення рецензентів, кандидатури яких пропонуються до складу
ради, та визначену кафедру, на фаховому семінарі якої проводитиметься попередня
експертиза дисертації.

Крок 6

• Проведення фахового семінару та підготовка висновку про наукову новизну,
теоретичне та практичне значення результатів дисертації.

• Директор відповідного НІІ, завідувач профільної за темою дисертації кафедри за участю рецензентів організовують
та проводять фаховий семінар для апробації дисертації. Головує на засіданні директор НІІ (у разі його відсутності –
завідувач профільної за темою дисертації кафедри).

• У фаховому семінарі можуть брати участь фахівці з інших кафедр університету, інших установ та організацій.
Рекомендації щодо залучення інших кафедр розробляють директор відповідного НІІ та завідувач профільної
кафедри.

• Рецензенти, розглянувши дисертацію та наукові публікації, у яких висвітлені основні наукові результати дисертації,
а також за результатами фахового семінару готують висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне
значення результатів дисертації.



Крок 7

• Подання на розгляд Вченої ради Університету документів щодо утворення 
разової спеціалізованої вченої ради.

• Для утворення разової СВР Здобувач звертається з письмовою заявою на ім’я голови Вченої ради 
університету щодо утворення ради для проведення захисту дисертації для присудження ступеня 
доктора філософії. 

• Заява подається відповідальному у НІІ за атестацію PhD. До заяви додаються: висновок наукового 
керівника (керівників) або кафедри; академічну довідку про виконання відповідної ОНП; висновок 
про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації; подання директора 
відповідного НІІ з пропозиціями голови разової СВР та опонентів; згоди передбачуваних голови та 
опонентів на участь у роботі разової СВР.

Крок 8
• Прийняття рішення Вченою радою Університету щодо утворення разової 

СВР

Крок 9

• Подання клопотання до МОН України щодо утворення разової СВР
• Для утворення разової СВР Університет подає до МОН:

• – персональний склад ради із зазначенням прізвища, імені, по батькові, місця основної роботи та 
наукових публікацій;

• – клопотання про утворення ради з відповідним обґрунтуванням та інформуванням про наявність 
належних умов для функціонування ради;

• – копії дипломів про наукові ступені, атестатів про вчене звання голови та членів ради 



Крок 10

• Прийняття рішення МОН України щодо утворення разової СВР, 
оприлюднення відповідного наказу на офіційному веб-сайті МОН

• СТРОКИ: Протягом місяця з дати надходження клопотання від Університету

Крок 11

• Подання здобувачем документів до разової СВР
• Здобувач подає у разову СВР (відповідальному у НІІ за атестацію PhD) такі документи:

• заяву щодо проведення його атестації;

• копію першої сторінки паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця;

• копію диплома магістра (спеціаліста). У разі коли документ про вищу освіту видано іноземним ЗВО, додатково 
подається копія документа про визнання іноземного документа про вищу освіту; 

• копію свідоцтва про зміну імені (за потреби);

• витяг з наказу про зарахування до аспірантури;

• академічну довідку про виконання відповідної ОНП;

• висновок наукового керівника (керівників) або кафедри у двох примірниках;

• висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації у двох примірниках;

• дисертацію в друкованому (три примірники) та електронному вигляді;

• копії наукових публікацій, зарахованих за темою дисертації, на яких повинні бути зазначені вихідні дані 
відповідних видань. 

Крок 12
• Розміщення на офіційному веб-сайті Університету інформації про 

прийняття дисертації до розгляду та анотації дисертації
• СТРОКИ: Протягом 3 тижнів з дати подання Здобувачем документів у разову СВР



Крок 13 

• Надання головою ради дисертації та наукових праць Здобувача, зарахованих за 
темою дослідження, для вивчення опонентам

Крок 14

• Подання опонентами відгуків голові разової СВР
• СТРОКИ: Протягом місяця від дати надсилання  дисертації опонентам

Крок 15

• Розміщення на офіційному веб-сайті Університету інформації про дату проведення 
захисту дисертації

• СТРОКИ: Протягом 3 робочих днів після погодження дати проведення захисту

Крок 16

• Розміщення на офіційному веб-сайті Університету примірника дисертації, 
висновку про наукову новизну, теоретичне і практичне значення результатів 
дисертації, відгуків опонентів

• СТРОКИ: За 10 робочих днів до дати захисту

Крок 17 • Публічний захист дисертації



Крок 18

• Розміщення на офіційному веб-сайті Університету аудіо- та відеофіксації 
процедури захисту.

• СТРОКИ: Не пізніше наступного робочого дня з дати проведення засідання 

Крок 19

• Подання атестаційної справи до МОН України
• СТРОКИ: Протягом місяця з дня захисту дисертації

Крок 20

• Розгляд МОН України документів Здобувача, проведення експертизи 
дисертації, формування узагальненого висновку 

• СТРОКИ: Не більше 4 місяців

Крок 21

• Розміщення на офіційному веб-сайті наказу МОН України про 
затвердження рішення разової СВР на підставі рішення атестаційної колегії 
МОН України

Крок 22

• Прийняття рішення Вченою радою університету щодо видачі диплома 
доктора філософії, яке затверджується наказом ректора

Крок 23

• Оприлюднення рішення Вченої ради Університету про видачу диплома 
доктора філософії на офіційному веб-сайті




