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Керівникам 
закладів вищої освіти 
та наукових установ, 
головам спеціалізованих 
вчених рад

Про окремі питання реалізації 
Порядку проведення експерименту 
з присудження ступеня доктора філософії

19 березня 2019 року набрав чинності Порядок проведення 
експерименту з присудження ступеня доктора філософії, затверджений 
постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 року № 167 (далі 
-  Порядок).

Порядок регулює питання проведення експерименту з присудження 
ступеня доктора філософії спеціалізованими вченими радами закладів вищої 
освіти (наукових установ), встановлення вимог до рівня наукової кваліфікації 
осіб, які здобувають ступінь доктора філософії, утворення спеціалізованих 
вчених рад закладів вищої освіти (наукових установ) та скасування їх рішень.

З метою реалізації положень Порядку наказом від 22 квітня 2019 року 
№ 533 Міністерство освіти і науки затвердило форми документів 
атестаційної справи здобувана ступеня доктора філософії. Наказ, 
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 08 травня 2019 р. за 
№ 474/33455, набрав чинності з 28 травня 2019 року.

Відповідно до пункту ЗО Порядку підготовки здобувачів вищої освіти 
ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових 
установах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
23 березня 2016 р. № 261, стан готовності дисертації аспіранта (ад’юнкта) до 
захисту визначається науковим керівником (керівниками). Вимоги до 
оформлення дисертації унормовані наказом Міністерства освіти і науки 
України від 12 січня 2017 р. № 40, зареєстрованим в Міністерстві юстиції 
України 03 лютого 2017 р. за№ 155/30023.

На основі зразка академічної довідки, затвердженого наказом 
Міністерства освіти і науки України від 12.05.2015 № 525 «Про затвердження
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форм документів про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка та 
додатків до них, зразка академічної довідки», зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 18 травня 2015 р. за № 551/26996, Міністерством розроблено 
зразок Академічної довідки про виконання освітньо-наукової програми 
(додається).

У Повідомленні про прийняття дисертації до розгляду, крім інформації 
про здобувана ступеня доктора філософії, теми його дисертацію та наукове 
керівництво рекомендуємо зазначати інформацію про дотримання вимог 
пунктів 9 - 1 8  Порядку (рекомендована форма «Повідомлення» додається).

При поданні до МОН клопотання про утворення разової 
спеціалізованої вченої ради на електронну адресу phd.start.2019@ukr.net 
надсилається заповнений файл рЬб.хЬх^файл та зразок додається).

З метою отримання роз’яснень щодо застосування нормативно- 
правових актів у процесі атестації здобувачів вищої освіти ступеня доктора 
філософії просимо звертатись до відповідальних працівників Департаменту 
атестації кадрів вищої кваліфікації.
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