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Захист дисертації аспіранта/здобувача ступеня доктора філософії проводиться в 

разовій Спеціалізованій вченій раді, яка утворюється Наказом МОН України у ЗДМУ, 

відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 167 зі 

змінами, внесеними Постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2020 року 

№ 979. В чому сутність основних змін? 

1. Експеримент з присудження ступеня доктора філософії продовжено до 30 

червня 2021 р.  

2. Здобувач із поважних причин за власною заявою має право на проведення 

захисту  дисертації в Спецраді протягом шести місяців після відрахування з 

аспірантури.  

3. До однієї статті за темою дисертації, опублікованої у журналі держави, яка 

входить до Організації економічного співробітництва та/або Європейського 

Союзу прирівнюється стаття у науковому фаховому виданні України категорії А 

4. Публічний захист дисертації проводиться на засіданні Спеціалізованої ради із 

можливістю використання засобів відеозвʼязку в режимі реального часу.  

Згідно з концепцією підготовки докторів філософії, розробленої НАЗЯВО, провідна 

роль у захисті дисертації належить здобувачу, його науковому керівнику і 

завідувачу кафедри, на якій виконана дисертація, які ініціюють і інформаційно 

забезпечують всі етапи захисту дисертації; науковому відділу і відділу аспірантури 

відведені організаційно-методичні і контролюючі функції. 

В захисті дисертації здобувача ступеня доктора філософії виділяємо підготовчий 

етап (залежно від ступеня готовності триває від 1 до 3 місяців) та чотири основні 

кроки:  попередня експертиза дисертації (1-2 міс), утворення Спецради (1-2 міс), 

захист дисертації (2-4 міс), затвердження в МОНУ і отримання диплому (2-4 міс). 
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Здобувач ступеня доктора філософії: 
1. Завершує освітньо-наукову програму. 
2. Має мінімум три статті (бажано - п’ять статей), опублікованих у фахових 
журналах (в тому числі одна - у журналі держав, які входять до Організації 
економічного співробітництва та/або Європейського Союзу. До такої статті 
прирівнюється стаття у науковому фаховому виданні України категорії А). 
3. Має 3 друкованих примірники дисертації, оформленої згідно з Наказом МОН 
України від 12.01.2017 № 40 (новий зміст титульного листа, анотація двома 
мовами, перелік опублікованих праць (двічі), акти впровадження з круглими 
печатками установи). 
4. Уточнює кількість публікацій та отримує у відділі аспірантури і докторантури 
Академічну довідку про виконання освітньо-наукової програми. 
5. Готує електронний варіант завершеної дисертації для її перевірки на плагіат та 
готує документи для отримання 3-х висновків: комісії з перевірки  первинної 
документації, комісії з питань біоетики та метрологічного висновку.  

Науковий керівник  здобувача: 
 - складає і видає здобувачу Висновок про  виконання ним індивідуального плану 
навчальної та наукової роботи (в тому числі - курси за вибором, педагогіка, 
виступи на конференціях, публікації, виконання досліджень з дисертації); 
- планує склад майбутньої разової Спецради з 5 осіб (3 – співробітники ЗДМУ, 2 – з 
інших установ), які мають не менше 3-х статей за останні 5 років за напрямом 
дисертації у фахових виданнях України, одна з яких – у журналі WoS СС або 
Scopus. У членів Спецради не може бути однакових статей та статей і патентів, 
спільних із здобувачем; 
- надає в науковий відділ пропозиції щодо ймовірного складу Спецради для 
перевірки публікацій його членів.  
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Після  аналізу дисертації, публікацій та експертних висновків рецензенти  

складають проект Висновку про наукову новизну, теоретичне  і практичне значення 

дисертації. У висновку, зокрема, зазначається інформація про відповідність 

дисертації вимогам Постанов КМУ від 6.03.2019 р № 167 та від 21.10. 2020 р № 979 
(дисертація - це кваліфікаційна наукова праця, яка виконується здобувачем особисто, повинна 

містити наукові положення, нові науково обґрунтовані теоретичні та/або експериментальні 

результати проведених здобувачем досліджень, що мають істотне значення для певної галузі 

знань та підтверджуються документами, які засвідчують проведення таких досліджень, а також 

свідчити про особистий внесок здобувача в науку та характеризуватися єдністю змісту), дані 

про відсутність плагіату, кількість наукових публікацій, повноту опублікування 

результатів дисертації та особистий внесок здобувача до всіх публікацій, 

зарахованих за темою дисертації. 

 

 

Вчена рада ЗДМУ призначає кафедру для проведення попередньої експертизи 

дисертації, голову засідання і двох рецензентів. Видається наказ ректора про кафедру 

для проведення апробації, голову (доктора наук) і двох рецензентів (один може бути 

кандидатом наук не менше 5 років), та про відповідальну особу за проведення захисту.  

За розпорядженням проректора з наукової роботи дисертація перевіряється на плагіат, 

перевіряються документи та здобувачу надаються 3 висновки: комісії з перевірки  

первинної документації, комісії з біоетики та метрологічний висновок. 

Здобувач надає голові фахового семінару і 2-м рецензентам електронний і 

паперовий варіант дисертації, список і копії публікацій та копії 4-х експертних 

висновків (плагіат, первинка, біоетика, метрологія).  

Здобувач подає клопотання голові Вченої ради ЗДМУ проф. Колеснику Ю.М. про 

проведення попередньої експертизи його дисертації. 
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Протягом 2-х місяців з дня надходження письмової заяви здобувача щодо 

проведення експертизи, кафедра проводить попередню експертизу дисертації у 

формі фахового семінару (міжкафедральної апробації) з доповіддю здобувача, 

виступами рецензентів,  обговоренням дисертації, відповідями здобувача на 

запитання учасників семінару.  

З урахуванням проведеного обговорення голова засідання оголошує проект 

Висновку про наукову новизну, теоретичне  і практичне значення дисертації та 

Пропозицію вченій раді ЗДМУ для формування складу спеціалізованої вченої ради, 

які затверджуються відкритим голосуванням.  

Після засідання здобувачу надається Висновок про наукову новизну, теоретичне  і 

практичне значення дисертації та відсутність ознак плагіату, підписаний головою 

та рецензентами. 

 

Після отримання Висновку наукового керівника та Висновку про наукову новизну, 

теоретичне  і практичне значення дисертації вносити зміни до її тексту 

забороняється 

Здобувач із поважних причин (за станом здоровʼя, за сімейними обставинами) за 

власною заявою має право на проведення попередньої експертизи дисертації, 

надання висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення 

результатів дисертації та проведення захисту  дисертації в раді протягом шести 

місяців після відрахування з аспірантури. 

Така заява на імʼя ректора ЗДМУ подається ДО ПОЧАТКУ ПРОЦЕДУРИ 

ПОПЕРЕДНЬОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ДИСЕРТАЦІЇ! 
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Протягом місяця після отримання клопотання здобувача Вчена рада ЗДМУ утворює 

разову спеціалізовану вчену раду в складі голови, двох рецензентів із ЗДМУ і двох 

зовнішніх опонентів. У складі ради не менше трьох вчених повинні мати ступінь 

доктора наук (голова ради, один з рецензентів, один з опонентів). Всі члени 

Спецради мають рівні права при захисті дисертації 

Голова спецради, рецензенти  і опоненти  повинні мати не менше 3-х наукових статей 
в останні 5 років за напрямом дисертації здобувача у фахових виданнях України, з 

яких одна - у журналі, включеному до баз Scopus або Web of Science Core Collection.  

Перед засіданням Вченої ради ЗДМУ голова майбутньої спецради, рецензенти і 

опоненти представляють у науковий відділ ЗДМУ копії своїх дипломів і атестатів, 

завірених за місцем своєї роботи, а також назви і вихідні дані  3-х статей, 

опублікованих за напрямом дисертації здобувача в останні 5 років у фахових 

виданнях України та/або у журналах, включених до баз Scopus або WoS CC. Статті 

повинні відкриватись у відповідних базах даних та в журналах.  

Колегія МОН України протягом місяця з дати надходження клопотання ЗДМУ 
приймає рішення про утворення разової Спецради, видає відповідний наказ та 

публікує його на сайті МОН України.  

Здобувач подає ректору ЗДМУ клопотання про утворення Спецради для захисту його 

дисертації, до якого додає копію Академічної довідки та Висновку про наукову 

новизну, теоретичне  і практичне значення дисертації.  

ЗДМУ подає в МОН України клопотання про утворення разової Спецради з даними 

про її членів та їх статті, які ретельно перевіряються в МОН. Витримується 

відповідність спеціальності членів Спецради (за докторським дипломом, посадою і 

статтями) до спеціальності та напряму дисертаційного дослідження.  



2) електронний примірник дисертації та три друкованих примірника дисертації;  

6) витяг  з  наказу  ЗДМУ про  зарахування  (прикріплення) до  аспірантури; 

7) ксерокопію Академічної довідки про виконання освітньо-наукової програми  (2 
прим.);  

4) копію першої сторінки паспорта громадянина України (2 прим.);  

5) копію диплома магістра або спеціаліста (2 прим.); 

10) копії наукових публікацій (статей, тез, патентів) з вихіднмим даними відповідних 

видань, зарахованих за темою дисертації та засвідчених підписом секретаря Вченої 

ради ЗДМУ доц. Алєксєєвим О.Г. 

8) висновок  наукового    керівника   (керівників); 

9) висновок  про  наукову  новизну,  теоретичне  та  практичне  значення  

результатів  дисертації (2 прим.) та протокол міжкафедрального засідання;  

 

1) заяву щодо проведення його атестації на імʼя голови Спецради;  

11) Список опублікованих праць за темою дисертації;  

12) Акт перевірки первинної документації, метрологічний висновок та витяг з 
протоколу засідання комісії з питань біоетики. 

3) анотацію дисертації; 

Після появи на сайті МОН України Наказу про утворення Спецради, голова Спецради 

приймає всі примірники дисертації та всі документи здобувача, а саме: 



Протягом тижня голова Спецради ЗДМУ надсилає дисертацію і публікації здобувача 
опонентам для підготовки офіційних відгуків.  

Опоненти у місячний строк з дня отримання дисертації подають голові Спецради 
письмові відгуки, після чого Спецрадою призначається дата публічного захисту 

дисертації, яка публікується на сайті у розділі «Разові Спецради ЗДМУ». Дата 
захисту дисертації призначається не пізніше ніж у тритижневий строк з дня одержання 

головою ради другого відгуку опонента.  

Одночасно повідомлення про прийом дисертації до захисту з її назвою, прізвища 
голови спецради, рецензентів і опонентів та анотація дисертації публікуються на 

сайті ЗДМУ у розділі «Разові Спецради ЗДМУ». 

За десять робочих днів до захисту на сайті у розділі «Разові Спецради ЗДМУ»  

оприлюднюється дисертація, висновок про її наукову новизну, теоретичне та 

практичне значення, відгуки опонентів, дата захисту дисертації та електронна 

поштова адреса голови Спецради. 

У тижневий строк голова Спецради через науковий відділ відсилає у МОН України 
повідомлення про прийом дисертації до захисту та вказує дату захисту.  

На сайті МОН України публікується повідомлення про прийом дисертації до захисту. 

 Науковий керівник здобувача привертає увагу провідних спеціалістів на 
оприлюднену на сайті дисертацію, щоб дати їм можливість задати питання та 

оцінити дисертацію в разі он-лайн засідання Спецради або надіслати відповідного 
електронного листа на поштову скриньку голови Спецради.  

Публічний захист дисертації здобувача ступеня доктора філософії відбувається з 
аудіо- та відеофіксацією. Засідання Спецради може проводитися із використанням 

засобів відеозвʼязку в режимі реального часу. 



Захист дисертації має характер відкритої наукової дискусії, в якій  беруть участь 5 

членів Спецради та інші запрошені співробітники, які задають здобувачеві 

запитання. Присутність на засіданні Спецради наукового керівника забороняється.  

Відеозапис захисту дисертації на наступний день оприлюднюється на сайті ЗДМУ.  

На засіданні рада встановлює рівень набуття здобувачем теоретичних знань, умінь, 

навичок та інших компетентностей, які дозволили одержати нові науково 

обґрунтовані експериментальні або клінічні результати для розв’язання 

конкретного наукового завдання у відповідній галузі знань, а також оволодіння 

здобувачем методологією наукової та педагогічної діяльності.  

Процедура засідання (основні моменти): 
- голова ради інформує про подані здобувачем документи та їх відповідність 
встановленим вимогам; 
- здобувач викладає основні положення дисертації та відповідає на запитання, 
подані в усній, письмовій чи он-лайн формі; 
- здобувач відповідає на зауваження у відгуках опонентів та зверненнях інших 
осіб, що надійшли до ЗДМУ  електронною поштою або он-лайн; 
- обговорюється проект та приймається голосуванням рішення ради щодо 
присудження ступеня доктора філософії; 
- проводиться таємне голосування щодо присудження здобувачеві ступеня 
доктора філософії (якщо засідання ради проводиться з використанням засобів 
відеозвʼязку в режимі реального часу або в разі участі в засіданні одного із 
опонентів в он-лайн режимі, таємне голосування проводиться з використанням 
програми, що забезпечує анонімність та ідентифікацію учасників голосування. За 
застосування такого програмного забезпечення голосують члени Спецради); 
- голова ради оголошує результати таємного голосування; 
- голова ради оголошує рішення ради щодо присудження здобувачеві ступеня 
доктора філософії.    



Протягом місяця з дня захисту дисертації в МОН України надсилається другий  

примірник  атестаційної справи  здобувача з таких документів: 

2) копія першої сторінки паспорта громадянина України;  

3) рішення спецради про присудження ступеня доктора філософії;  

1. супровідний лист на бланку ЗДМУ; 

4) копія  диплома  магістра  (спеціаліста); 

5) копія свідоцтва про зміну прізвища, імені (у разі потреби);  

6) копія Академічної довідки про виконання освітньо-наукової програми;  

7) Висновок  про  наукову  новизну,  теоретичне  та  практичне  значення  
результатів  дисертації;  

8) відгуки опонентів;  

9) анотація   дисертації   державною   мовою   з   наведенням   наукових   публікацій,  

зарахованих за темою дисертації;  

10) копії документів про передачу електронного примірника дисертації до 

Національного репозитарію академічних текстів або -   до УкрНТЕІ ;  

11) копія реєстраційної картки присутності членів спеціалізованої ради; 

12) стенограма     (розшифрована     фонограма)     засідання спеціалізованої  ради,  

підписана головою ради та скріплена печаткою ЗДМУ.  
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Протягом 4-х місяців з дня надходження атестаційної справи здобувача МОН 

України проводить експертну оцінку дисертації.  

До проведення експертизи дисертації МОН може залучати: 

- членів експертних рад МОН з проведення експертизи дисертацій з відповідного 

наукового напряму; 

- працівників закладів вищої освіти шляхом утворення групи експертів; 

- окремих вчених шляхом призначення їх експертами. 

У МОН готується узагальнений висновок, який подається на розгляд атестаційної 

колегії МОН України. 

Найближча Вчена рада ЗДМУ затверджує Диплом з індивідуальним номером та 

додатком Європейського зразка. 

В Університеті виготовляється Диплом доктора філософії з додатком та видається 

Наказ про видачу здобувачеві затвердженого Диплома  доктора філософії з 

додатком Європейського зразка. 

Атестаційна колегія МОН України розглядає узагальнений висновок та затверджує 
рішення Спецради про присудження здобувачу ступеня доктора філософії 

Здобувач отримує під власноручний підпис Диплом  доктора філософії з додатком 

Європейського зразка у відділі аспірантури та докторантури ЗДМУ 




