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Нормативні документи, які регламентують

процедуру атестації здобувача ступеня доктора 

філософії

 «Порядок присудження ступеня доктора філософії та скасування

рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти,

наукової установи про присудження ступеня доктора філософії» (далі –

Порядок), затверджений постановою Кабінету Міністрів України від

12 січня 2022 р. (із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ №341

від 21.03.2022)

 Вимоги до оформлення дисертації (Наказ МОН від 12.01.2017 №40)

 Порядок проходження документів, які подаються на здобуття ступеня

доктора філософії у Київському національному університеті імені

Тараса Шевченка, затверджений Вченою радою Університету від

11.04.2022



Процедура попередньої експертизи дисертації

Пункт 10 Порядку

Після завершення навчання 

аспірант отримує академічну 

довідку про виконання 

освітньо-наукової програми 

та висновок наукового 

керівника

Позитивний висновок

Пункт 10 Порядку

/…/ звертається до структурного 
підрозділу Університету, що 
реалізує відповідну ОНП про 
отримання висновку про 
наукову новизну, теоретичне та 
практичне значення результатів 
дисертації 

Негативний висновок
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Утворення разової ради

Позитивний 

висновок

Можливе відтермінування 

отримання висновку про 

наукову новизну дисертації -

до 2 років після завершення 

навчання в аспірантурі!

Утворення разової ради 

не пізніше двох місяців з 

дня отримання заяви 

здобувача

Оприлюднення 

відомостей про 

захист на сайті НКЦ 

Університету та їх 

внесення до 

інформаційної 

системи НАЗЯВО 

/електронна копія 

дисертації; інформація 

про склад разової 

ради; посилання на 

веб-сайт, де 

здійснюватиметься 

трансляція захисту 

дисертації/
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Оприлюднення інформації про утворення 

разової ради

Пункт 19. …Будь-яка особа, яка є суб’єктом наукової і науково-технічної

діяльності, може подати МОН повідомлення щодо невідповідності складу

разової ради вимогам законодавства протягом 15 днів з дня оприлюднення…

МОН проводить перевірку 

відповідності складу разової ради 

вимогам пунктів 14-16 цього 

Порядку та розглядає повідомлення 

щодо невідповідності складу 

разової ради (у разі надходження) 

протягом місяця з дня 

оприлюднення

У разі виявлення порушень 

МОН зупиняє роботу разової 

ради шляхом внесення 

відповідної інформації до 

інформаційної системи із 

зазначенням підстав для 

усунення виявлених порушень
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Публічний захист дисертації

Засідання разової 

ради для 

проведення 

публічного захисту 

дисертації

Науково-консультаційний 

центр Університету  

оприлюднює рішення разової 

ради про присудження 

(відмову у присудженні) 

ступеня доктора філософії та 

відеозапис трансляції 

захисту дисертації на своєму 

офіційному веб-сайті
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3 робочі дні

Науково-консультаційний 

центр  подає інформацію 

про результати захисту 

дисертації до інформаційної 

системи



Наказ про видачу диплома

На підставі рішення разової

ради про присудження

ступеня доктора філософії

Університет не раніше ніж

через 15 та не пізніше ніж

через 30 календарних днів

з дня захисту дисертації

видає Наказ про видачу

здобувачеві диплома

доктора філософії та

додатка до нього

європейського зразка
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Отримали негативний висновок, що робити?

Негативний 

висновок

повторне звернення до 

структурного підрозділу 

Університету з письмовою 

заявою щодо отримання 

такого висновку після 

доопрацювання дисертації
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Варіант 1

Університет подає 

інформацію про результати 

захисту дисертації до 

інформаційної системивступ до аспірантури з 

урахуванням вже виконаних 

програмних результатів 

освітньо - наукової складової



Дякуємо за увагу та 

перегляд!
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Зразки документів  подаються 

на сайті Науково-консультаційного центру:

http://scc.univ.kiev.ua/

http://scc.univ.kiev.ua/


Науково-консультаційний центр

Контакти:

Наталія КАРАУЛЬНА   (атестація здобувачів)

+38 044 239-31-41, +38 095-506-39-19

Олена СИДОРОВА      (утворення разових рад),

Діана ТУРАНСЬКА       (утворення разових рад)

+38 044 239-33-85

Наталія ТЕЛІЩУК         (технічна перевірка дисертації 

+38 044 239-34-91         на академічну доброчесність)

веб-сайт - scc.univ.kiev.ua

E-mail: nkcentr@ukr.net

Київський національний університет

імені Тараса Шевченка


