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• узгодження питань, які не врегульовані або 
недостатньо врегульовані нормативно-
правовими актами з питань атестації 
здобувачів наукових ступенів; 

• положення покликане поліпшити організацію 
попередньої експертизи дисертацій, 
підготовку, проведення процедури захисту 
дисертацій та взаємодію здобувачів наукових 
ступенів з ученими секретарями 
спеціалізованих учених рад університету. 
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Мета Положення 



1. Про затвердження Порядку присудження наукових 
ступенів: Постанова Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 р. № 567. 

2. Положення про спеціалізовану вчену раду: Наказ 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.09.2011 р. № 1059. 

3. Про опублікування результатів дисертацій на 
здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук: 
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17.10.2012 р. 
№1112. 

4. Порядок проведення перевірки наукових праць, 
навчальних видань та дипломних робіт (проектів) 
працівників та здобувачів вищої освіти на наявність 
запозичень з інших документів: затв. рішенням Вченої ради 

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна від 27.04.2018 р.: 
протокол № 5: введено в дію наказом ректора № 0204-1/263 від 18.05.2018 р. 
15 с. 
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Нормативна база 



• Необхідність виконання Рішення Вченої ради 
університету від 19.01.2018 р. щодо підготовки 
відповідного документу. 

• Допомога у роботі спеціалізованих учених рад, 
учених секретарів. 

• Наявність у нормативно-правових актах 
неврегульованих питань у процесі проведення 
атестації здобувачів наукових ступенів. 

• Звернення здобувачів наукових ступенів (особливо 
зі сторонніх організацій) щодо роз’яснення 
послідовності дій на шляху до захисту дисертації. 
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             Передумови створення Положення 



• спеціалізованих учених рад університету, вчених 
секретарів; 

• керівників структурних підрозділів (кафедр, НДІ, на 
яких проводиться підготовка дисертацій); 

• здобувачів наукових ступенів із галузей наук (які 
навчалися в аспірантурі (докторантурі) та були 
прикріплені до кафедри для написання дисертації 
(за вимогами Постанови Кабінету Міністрів від 01.03.1999 р. 
№ 309)); 

• здобувачів наукових ступенів із галузей знань (які 
навчалися/навчаються  в докторантурі (за вимогами 

Постанови Кабінету Міністрів від 23.03.2016 р. № 261)). 
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Положення призначено для: 



Положення встановлює рекомендовану 
послідовність дій здобувачів та 

спеціалізованих учених рад у вигляді 
основних кроків від оформлення 

документів для організації попередньої 
експертизи до завершення розгляду 

дисертацій у Міністерстві освіти і науки 
України. 
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Передумови попереднього розгляду тексту дисертації 

(затвердження теми дисертації, спеціальності та наукового керівника) 

Попередній розгляд дисертації та підготовка Висновку про наукову та 
практичну цінність дисертації (призначення рецензентів; перевірка тексту 

дисертації на відповідність вимогам академічної доброчесності) 

Подання документів до спецради, попередній розгляд дисертації у 
спецраді (підготовка Висновку комісії спецради з попереднього розгляду 

дисертації та призначення офіційних опонентів) 

Прийом дисертації спецрадою до захисту та підготовка Повідомлення про 
захист дисертації 

Призначення дати захисту, розсилка автореферату, розміщення дисертації, 
автореферату та відгуків офіційних опонентів у репозитарії ЦНБ 

університету 

Захист дисертації 

Оформлення документів після захисту дисертації 
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Структура Положення 



До кожного документу, зазначеного в 
Положенні, на сторінці Консультативної 
служби сайту університету розміщено 
рекомендації щодо їх оформлення та 

відповідні зразки. 

Проект Положення попередньо 
апробовано в спецрадах університету. 
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Уникнення помилок та порушень в процедурі атестації 
здобувачів наукових ступенів. 

Впорядкування дій здобувачів, керівників кафедр (НДІ), 
учених секретарів, членів спецрад у процесі 
проходження документів у спецрадах. 

Ефективна організація підготовки атестаційних 
документів та економія витрат сил та часу на їх 
оформлення. 

Виключення випадків зауважень з боку Атестаційної 
колегії МОН України щодо дотримання вимог 
нормативних документів з питань атестації здобувачів 
наукових ступенів під час розгляду атестаційних справ. 10 

Очікувані результати 



V. N. Karazin Kharkiv National University 

Дякую за увагу! 

             V. N. Karazin Kharkiv National 
University 


