
ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ ДО РАДИ, 

ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ І 

ПРИСУДЖЕННЯ СТУПЕНЯ ДОТОРА 

ФІЛОСОФІЇ



Дане повідомлення протягом місяця, розміщується на офіційному веб-
сайті МОН третього робочого дня наступного місяця

На офіційному веб-сайті закладу вищої освіти (наукової установи) в розділі, в якому 
міститься інформація про діяльність рад 

Надсилається МОН повідомлення про 
прийняття дисертації про розгляду

Розміщується інформація про прийняття 
дисертації до розгляду та анотація дисертації

У ТИЖНЕВИЙ СТРОК ПІСЛЯ ПРИЙНЯТТЯ ДОКУМЕНТІВ ДО 
РОЗГЛЯДУ:

Працівником закладу вищої освіти (наукової 
установи), на якого покладені такі 

повноваження

Працівником відповідного структурного 
підрозділу закладу вищої освіти ( наукової 
установи), який забезпечує діяльність рад



У тижневий строк після прийняття документів до розгляду:

• Головою ради дисертація та наукові публікації, зараховані за її темою, надаються
для вивчення опонентам

У місячний строк після прийняття документів до розгляду 
опоненти подають голові ради підписані ними відгуки

• У відгуку опонента визначається ступінь актуальності обраної теми,
обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, сформульованих у
дисертації, їх новизна, повнота викладу в наукових публікаціях, зарахованих за
темою дисертації, відсутність / наявність порушення академічної доброчесності

Після надходження до ради відгуків опонентів члени ради у 
робочому порядку погоджують дату проведення захисту дисертації

• Дата проведення захисту дисертації визначається головою ради не пізніше ніж у
трижневий строк з дня одержання другого відгуку опонента

• протягом трьох робочих днів після погодження дати проведення захисту
дисертації Наукова громадськість інформується про дату проведення захисту
дисертації





- висновок про наукову 

новизну, теоретичне та 

практичне значення 

результатів дисертації 

- примірник дисертації 

(їх забезпеченням 

відкритих форматів 

текстових даних) 

- відгуки опонентів

Працівник закладу вищої освіти наукової установи на якого покладені 
такі повноваження

Працівник структурного підрозділу закладу вищої освіти наукової 
установи які забезпечують діяльність рад

Не пізніше ніж за десять робочих днів до дати захисту дисертації розміщує 

вилікувати електронному вигляді на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти 

наукової установи рада якого прийняла заяву про атестацію здобувача у розділі в 

якому міститься інформація про діяльність рад

Зазначені матеріали зберігаються у відкритому доступі на офіційному веб-

сайті закладу вищої освіти ( наукової установи) протягом трьох місяців з 

дати набрання чинності наказом закладу вищої освіти ( наукової установи) 

про видачу здобувачеві диплома доктора філософії



Якщо негативні відгуки 
надійшли від двох опонентів, 

дисертація знімається з 
розгляду, а здобувачеві 

повертаються всі подані ним 
матеріали, крім його заяви та 
одного примірника дисертації

За бажанням здобувача рада 
зобов’язана проводити захист 

дисертації за наявності 
негативного відгуку одного з 

опонентів

Про знаття дисертації з
розгляду рада повідомляє

МОН протягом трьох робочих
днів



Під час захисту 
відповідно до 
законодавства 

радою 
забезпечується 
аудіо фіксація 

(запис 
фонограми) та 
відео фіксація 

• У разі потреби один з опонентів, який надав позитивний відгук,
може брати участь у засіданні ради з використанням засобів
відео зв'язку в режимі реального часу

• Запис(звукозапис, відеозапис) такого засідання ради
оприлюднюється на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти
(наукової установи) не пізніше наступного робочого дня з дати
проведення засідання та зберігається на відповідному веб-сайті
не менше трьох місяців з дати набрання чинності наказом
закладу вищої освіти ( наукової установи) про видачу здобувачеві
диплома доктора філософії

Публічний захист 
дисертації проводиться 

на засіданні ради

• У ході засідання рада встановлює рівень набуття здобувачем
теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей,
що дало йому можливість одержати нові науково обґрунтовані
теоретичні або експериментальні результати проведення ним
досліджень та розв'язати конкретне наукове завдання у
відповідній галузі знань

• Захист дисертації повинен мати характер відкритої наукової
дискусії, а якій зобов’язані взяти участь голова та члени ради, а
також за бажанням присутні на засіданні



Голова ради інформує її 
членів згідно з даними 

реєстраційної карти 
присутності членів ради 

про правоможність 
засідання

Голова ради інформує про погоджену із 
здобувачем мову, якою він буде доповідати 
та відповідати на запитання, та доповідає 

про подані здобувачем документи, їх 
відповідність встановленим вимогам

Здобувач викладає основні 
положення дисертації та 

відповідає на запитання, подані 
в усній чи письмовій формі

Здобувач відповідає на зауваження, 
які містяться у відгуках опонентів та 

зверненнях інших осіб, що 
надійшли до закладу вищої освіти ( 

наукової установи) у письмовому 
вигляді чи електронну поштою

Обговорюється проект 
рішення ради щодо 

присудження ступеня 
доктора філософії

Проводиться таємне голосування ( 
уразі участі в засіданні одного з 

опонентів з використанням засобів 
відеозв’язку його голоси 

зараховується за результатами 
відкритого голосування)

Голова ради оголошує результати 
голосування(рішення вважається 

позитивним, якщо за нього 
проголосували не менше як чотири 

члени ради)

Голова ради 
оголошує рішення 

ради щодо 
присудження 

здобувачеві ступеня 
доктора філософії

ЗАСІДАННЯ 

РАДИ 

ПРОВОДИТЬСЯ 

ГОЛОВОЮ РАДИ 

ДЕРЖАВНОЮ 

МОВОЮ ЗА 

ТАКОЮ 

ПРОЦЕДУРОЮ



Здобувач має право зняти 
дисертацію із захисту за 

письмовою заявою, поданою на 
засіданні до початку таємного 

голосування

• У такому разі здобувачеві повертаються 
документи, які він подав до ради

• крім заяви та одного примірника 
дисертації

Якщо рада встановила 
порушення академічної 

доброчесності в дисертації або 
наукових публікаціях, у яких 

висвітлені основні наукові 
результати дисертації

• Заявка про знаття дисертації із захисту 
не приймається

• Усі виявлені радою недоліки, 
порушення та зауваження, що стали 
підставою для прийняття такого 
рішення, зазначаються у рішенні ради

• У такому разі рада приймає рішення 
про відмову у присудженні ступеня 
доктора філософії



ДИСЕРТАЦІЮ, ЗА 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ЗАХИСТУ 

ЯКОЇ РАДОЮ ПРИЙНЯТО 

РІШЕННЯ ПРО ВІДМОВУ 

У ПРИСУДЖЕННІ 

СТУПЕНЯ ДОКТОРА 

ФІЛОСОФІЇ, МОЖЕ БУТИ 

ПОДАНА ДО ЗАХИСТУ 

ПОВТОРНО ПІСЛЯ 

ДООПРАЦЮВАННЯ НЕ 

РАНІШЕ НІЖ ЧЕРЕЗ ОДИН 

РІК. 1

Дисертацію, у якій виявлено 

радою порушення 

академічної доброчесності в 

дисертації та/або наукових 

публікаціях, є підставою для 

відмови у присудженні 

ступеня доктора філософії без 

права її повторного захисту

ПЕРЕЗДАЧА



Рада оформлює протягом 15 робочих 

днів рішення про присудження ступеня 

доктора філософії ( у двох 

примірниках)

Другий примірник 

атестаційної справи 

здобувача, що 

надсилається до МОН 

протягом місяця з дня 

захисту дисертації

Усі документи, що стосуються розгляду дисертації та 

проведення її захисту в раді, формуються в перший 

примірник атестаційної справи здобувача, який 

зберігається у відповідному структурному підрозділі 

закладу вищої освіти (наукової установи) протягом 

десяти років з дати набрання чинності наказом закладу 

вищої освіти (Наукової установи) про видачу диплома 

доктора філософії, а рішення ради щодо присудження 

ступеня доктора філософії та один примірник 

дисертації підлягають постійному зберіганню



супровідний лист на бланку закладу вищої освіти ( наукової установи)

копії першої сторінки паспорта громадянина України або паспортного документа 

іноземця

рішення ради про присудження ступеня доктора філософії

відгуків опонента

висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів 

дисертації

копії диплома магістра (спеціаліста)

копії академічної довідки про виконання здобувачем освітньо-наукової програми

копії свідоцтва про зміну імені ( уразі потреби)

копії документів про передачу друкованого примірника дисертації до національної 

бібліотеки імені В. І. Вернадського та електронного примірника до НРАТ або ДНУ 

«УкрІНТЕІ»

копії реєстраційної картки присутності членів ради

анотації дисертації державною мовою з наведенням наукових публікацій, 

зарахованих за темою дисертації

стенограми (розшифрованої фонограми) засідання ради, підписаної головою ради 

та скріпленої печаткою закладу вищої освіти (наукової установи)

ДРУГИЙ ПРИМІРНИК  АТЕСТАЦІЙНОЇ СПРАВИ ЗДОБУВАЧА (ЩО НАДСИЛАЄТЬСЯ ДО МОН) 

ФОРМУЄТЬСЯ З ТАКИХ ДОКУМЕНТІВ, ПЕРЕЛІК ЯКИХ Є ВИЧЕРПНИМ



Атестаційна справа здобувача, 
прийнята МОН до розгляду, не 

може бути знята з розгляду 
здобувачем чи відкладена рабою, 

в якій здійснювався захист 
дисертації

Обкладинка атестаційної справи 
здобувача, супровідний лист, 

рішення ради про присудження 
ступеня доктора філософії та 

реєстраційна карта присутності 
членів ради оформлюються за 
формою, затвердженою МОН

Другий примірник атестаційної справи здобувача, 
оформлений з порушенням установлених вимог, 

МОН до розгляду не приймається



ДО ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ ДИСЕРТАЦІЇ МОН МОЖЕ ЗАЛУЧАТИ

• працівників закладів вищої освіти ( наукових установ) шляхом утворення групи експертів;

• окремих вчених шляхом  призначення їх експертами;

• членів експертних рад МОН з проведення експертизи дисертацій з відповідного наукового 
напряму.

МОН З МЕТОЮ ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ДОТРИМАННЯМ РАДОЮ 
ВИМОГ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ З ПИТАНЬ АТЕСТАЦІЇ 

ЗДОБУВАЧА

• проводить експертизу дисертації;

• розглядає документи атестаційної справи здобувача щодо дотримання радою процедури 
розгляду дисертації.


