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ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ В АСПІРАНТУРІ ТА ДОКТОРАНТУРІ В 

ПОЛТАВСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ АГРАРНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ 

ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО:

• Закону України «Про освіту»;

• Закону України «Про вищу освіту»;

• Положення про організацію освітнього процесу доктора філософії та доктора наук в
Полтавському державному аграрному університеті Вченою радою;

• Постанови Кабінету Міністрів України №261 від 23 березня 2016 р. «Про затвердження Порядку
підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих
навчальних закладах (наукових установах) зі змінами та доповненнями підготовку здобувачів
вищої освіти ступеня».



РІВНІ, СТУПЕНІ ТА КВАЛІФІКАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Підготовка фахівців із вищою освітою здійснюється за 

відповідними освітньо-науковими, освітньо-професійними,, 

науковими програмами на таких рівнях вищої освіти:

початковий рівень вищої освіти;

перший (бакалаврський) рівень;

другий (магістерський) рівень;

третій (освітньо-науковий) рівень;

науковий рівень.



РІВНІ, СТУПЕНІ ТА КВАЛІФІКАЦІЇ ВИЩОЇ 

ОСВІТИ

Здобуття вищої освіти передбачає успішне виконання здобувачем відповідної

освітньо-наукової чи освітньо-професійної або наукової програми, що є

підставою для присудження відповідного ступеня вищої освіти:

молодший бакалавр; 

бакалавр;

магістр; 

доктор філософії;

доктор наук.



РІВНІ, СТУПЕНІ ТА КВАЛІФІКАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Третій (освітньо-науковий) 
рівень вищої освіти відповідає 
восьмому кваліфікаційному 
рівню Національної рамки 
кваліфікацій і передбачає 
здобуття особою теоретичних 
знань, умінь, навичок та 
інших компетентностей 
достатніх для продукування 
нових ідей, розв'язання 
комплексних проблем у галузі 
професійної та/або 
дослідницької-інноваційної 
діяльності, оволодіння 
методологією наукової та 
педагогічної діяльності, 
проведення власного 
наукового дослідження, 
результати якого мають 
наукову новизну, теоретичне 
та практичне значення.

Доктор
філософії

Науковий рівень вищої 

освіти відповідає дев'ятому 

кваліфікаційному рівню 

Національної рамки 

кваліфікацій і передбачає 

набуття компетентностей з 

розроблення і 

впровадження методології 

методики дослідницької 

роботи, створення нових 

системоутворюючих знань 

та/або прогресивних 

технологій, розв'язання 

важливої наукової або 

прикладної проблеми, яка 

має загальнонаціональне 

або світове значення.

Доктор наук



• 30 кредитів
• Наукове дослідження

• 30 кредитів
• Педагогічна практика
• Наукове дослідження 

• Наукове дослідження

• Завершення наукового 
дослідження 
• Підсумкова атестація

ПІДГОТОВКА В 

АСПІРАНТУРІ 

ЗА РОКАМИ 

НАВЧАННЯ

I
II

III

IV



ПЕРШІ КРОКИ ПІСЛЯ 
ЗАРАХУВАННЯ 

ДОГОВІP

Про підготовку
здобувачів вищої
освіти ступеня
доктора
філософії в
аспірантурі
Полтавського
державного
аграрного
університету

Затвердження 
теми 
дисертаційної 
роботи

Впродовж 2 місяців з 
дати зарахування 

Індивідуальний план 
роботи аспіранта

Індивідуальний план
погоджується здобувачем
з його науковим
керівником та
затверджується вченою
радою
інституту/факультету
упродовж двох місяців із
дня зарахування здобувача
до аспірантури
Університету



Ступінь доктора 

філософії 

присуджується 

радою в 

результаті:

За результатами 

публічного 

захисту 

наукових 

досягнень у 

формі дисертації

Успішного 

виконання 

здобувачем 

відповідної 

освітньо-наукової 

програми



Здобуття 
ступеня 
доктора 

філософії

Набуття особою 
теоретичних знань, умінь, 

навичок та інших 
компетентностей, 

достатніх для 
продукування нових ідей

Розв’язання 
комплексних проблем 
у галузі професійної 
та/або дослідницько-

інноваційної діяльності 

Проведення власного 
наукового дослідження, 
результати якого мають 

наукову новизну, 
теоретичне та 

практичне значення 

Оволодіння 
методологією 

наукової та 
педагогічної 

діяльності 



ПЕРЕДУМОВИ   ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ

Виконання освітньо-наукової складової (60 
кредитів ЄКТС+ проведення власного 

наукового дослідження)1
Опублікувати основну наукові результати 
дисертації не менше ніж у трьох наукових 

публікаціях, які розкривають основний 
зміст дисертації2
Оформити самостійно (особисто) виконану 

дисертацію у вигляді спеціально підготовленої 
кваліфікаційної наукової праці на правах рукопису, що 

містить нову науково обґрунтовані теоретичні та/або 
експериментальні результати проведення здобувачем 

досліджень

3

Отримати висновок наукового керівника ( 
керівників)4

Одержати академічну довідку про 
завершення відповідної освітньо-

наукової програми5



Основні наукові результати дисертації повинні бути 
висвітлені не менше ніж у трьох наукових публікаціях, 

які розкривають основний зміст дисертації

Наукова публікація у виданні, віднесеному до першого-
третього квартилів (Q1-Q3) відповідно до 

класифікації SCImago Journal and Country Rank або Journal 
Citation reporst прирівнюється до двох публікацій які

зараховуються відповідно до абзацу першого цього пункту

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 якими підготовлено дисертацію 

здобувача

Статті у наукових виданнях, включених до переліку
наукових фахових видань України (замість однієї статті

може бути зараховано монографію або розділ монографії, 
облікованої у співавторстві

До таких наукових публікацій зараховуються:



Статті в періодичних наукових виданнях інших 

держав, які входять до країн Європейського союзу

ПУБЛІКАЦІЇ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ



ПУБЛІКАЦІЇ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Статті в періодичних наукових виданнях інших держав, які входять 

до Організації економічного співробітництва та розвитку



Оформити самостійно (особисто) виконану дисертацію згідно з

вимогами Наказу МОН України № 40 від 12.01.2017 р. «Про

затвердження Вимог до оформлення дисертації»

*Якщо в дисертації використано ідеї або розробки, що належать

співавторам, разом з якими здобувач має спільні наукові публікації

та документи про проведення дисертаційних досліджень, здобувач

повинен відзначити такий факт у дисертації з обов’язковим

зазначенням особистого внеску в таку публікації та документи.

ОФОРМЛЕННЯ ДИСЕРТАЦІЇ



Вимоги до 
кандидатури 
рецензента

Рецензент - особа, яка є штатним працівником університету, де створюється рада, 
та має науковий ступінь і є компетентним ученим з наукового напряму, за якими 
підготовлено дисертацію здобувача

Рецензентом не може бути призначено близьких осіб здобувача, його наукового 
керівника та співавтора будь-якої наукової публікації здобувача.

Учений може бути включений до складу ради не раніше ніж через п’ять років після 
здобуття ступеня доктора філософії (кандидата наук)

Один з рецензентів обов’язково повинен бути доктором наук

Рецензент повинен мати не менше трьох наукових публікацій, опублікованих за 
останні п’ять років, за науковим напрямом, за яким підготовлено дисертацію 
здобувача, з яких обов'язково не менше однієї публікації у виданнях, 
проіндексованих у базах даних Scopus та/або Web of Science Core Collection

Рецензент може бути членом не більше восьми рад протягом календарного року

Попередня експертиза дисертації



УТВОРЕННЯ РАДИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ
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Опонент-особа, яка не є штатним працівником університету, та має науковий ступінь і є 
компетентним вченим з наукового напряму, за яким підготовлено дисертацію здобувача. 
Компетентність вченого підтверджується присудженим йому науковим степенем з 
відповідної галузі знань (науки) та/або спеціальності або присвоєним йому вченим 
званням за відповідною кафедрою (спеціальністю) та/або науковими публікаціями з 
наукового напряму, за яким підготовлено дисертацію здобувача.

Опоненти не можуть бути працівниками одного закладу вищої освіти (наукової 
установи). Опонентами можуть бути іноземні вчені з наукового напряму, за яким 
підготовлено дисертацію здобувача.

Опонент  повинен мати не менше трьох наукових публікацій, опублікованих за останні 
п’ять років, за науковим напрямом, за яким підготовлено дисертацію здобувача, з яких 
обов'язково не менше однієї публікації у виданнях, проіндексованих у базах даних 
Scopus та/або Web of Science Core Collection

Опонентом не може бути призначено близьких осіб здобувача, його наукового керівника 
та співавтора будь-якої наукової публікації здобувача.

Один з опонентів обов’язково повинен бути доктором наук

Вчений може бути включений до складу ради не раніше ніж через п’ять років після 
здобуття ступеня доктора філософії (кандидата наук)

Опонент може бути членом не більше восьми рад протягом календарного року



Публічний захист дисертації проводиться на засіданні ради.

Захист дисертації повинен мати характер відкритої наукової

дискусії, в якій зобов'язані брати участь голова та члени ради, а також

за бажанням присутні на засіданні.

Під час захисту радою

забезпечується аудіофіксація
(запис фонограми) та 

відеофіксація.

Запис (звукозапис, відеозапис) такого засідання ради 
оприлюднюється на офіційному веб-сайті університету не пізніше

наступного робочого дня з дати проведення засідання.

ПУБЛІЧНИЙ ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ



Атестаційна колегія МОН розглядає узагальнений

висновок експертизи дисертації МОН та затверджує

рішення ради про присудження ступеня доктора

філософії.

Наказ МОН Про затвердження рішення ради на 

підставі рішення атестаційної колегії МОН 

розміщується на офіційному веб-сайті МОН

ЕКСПЕРТИЗА ДИСЕРТАЦІЇ В МОН



Вчена рада університету після набрання чинності

наказом МОН «Про затвердження рішення ради 

про присудження ступеня доктора філософії», 

приймає рішення про видачу диплома доктора 

філософії яке затверджується наказом по 

університету та оприлюднюється на офіційному

веб-сайті університету

https://www.pdaa.edu.ua/

РІШЕННЯ ПРО ВИДАЧУ ДИПЛОМА PhD

https://www.pdaa.edu.ua/


Доктор наук

Ступінь доктора наук присуджується присуджується
спеціалізованою вченою Радою вищого навчального

навчального закладу чи наукової установи за 
результатами публічного захисту наукових досягнень

у вигляді дисертації або опублікованої монографії , або
за сукупністю статей, опублікованих у вітчизняних і 

міжнародних фахових виданнях, перелік яких
затверджується центральним органом виконавчої

влади у сфері освіти і науки .

Доктор наук - це другий науковий

ступінь, що здобувається особою на 

науковому рівні вищої освіти на основі

ступеня доктора філософії.



ПІДГОТОВКА ЗДОБУВАЧІВ СТУПЕНЯ 
ДОКТОРА НАУК У ДОКТОРАНТУРІ

Для вступу до докторантури
не менше ніж за два місяці
до вступу вступник подає

кафедри відділу лабораторії
чи іншому структурному 

підрозділу вищого
навчального закладу 

наукової установи 
розгорнуту пропозицію в 

якій вказує план 
дослідницької роботи та або

обсяг наукової роботи
необхідної для підготовки

результатів вже проведених
досліджень до захисту. 

Протягом місяця з дня 
отримання документів від

усіх вступників
відповідний структурний
підрозділ заслуховує їх

наукової доповіді і шляхом 
голосування визначає

можливість зарахування
кожного вступника до 
докторантури та подає
висновки на розгляд

вченої ради.



АТЕСТАЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ 
ВИЩОЇ ОСВІТИ

Атестація осіб які здобувають ступінь доктора наук здійснюється постійно

діючою спеціалізованою вченою радою вищого навчального закладу чи

наукової установи, акредитованою національним агентством із забезпечення

якості вищої освіти на підставі публічного захисту наукових досягнень у

вигляді дисертацій або опублікованої монографії або сукупністю статей

опубліковані у вітчизняних та або міжнародних спеціалізованих фахових

виданнях, перелік яких затверджується центральним органом виконавчої

влади у сфері освіти і науки.

Атестація - це встановлення відповідності
засвоєних здобувачами вищої освіти рівня та 

обсягу знань умінь і інших компетентності вимогам
стандартів вищої освіти.


