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Керівні принципи:
• Проект Порядку відповідає завданню імплементувати закон «Про вищу освіту»
• «Перезапущення» НАЗЯВО новим законом «Про освіту» всиляє надію…

• Відповідає прийнятій у ЄС практиці, відповідно до якої PhD захисти (але не захисти
на здобуття ступеня доктора наук) проводять разові спеціалізовані вчені ради
сформовані під конкретного дисертанта
• Атестація здобувача ступеня доктора філософії має (як правило) відбуватися в
тому закладі де й підготовка
• Виняток: відсутність сертифіката про акредитацію освітньо-наукової програми підготовки
• Або бажання здобувача захищатися в іншому закладі (норма ЗВО ст. 6, ч. 3) – в такому випадку
здобувач має право звернутися до постійно діючої ради

• Прив’язка системи атестації аспірантів до акредитації програм аспірантури
• Доктор наук присуджується виключно постійно діючою спец. радою (вимога ЗВО ст. 6)
• Захищатися може дисертація, монографія або сукупність статей (з підготовкою наукової
доповіді) – вимога ЗВО ст. 6

Основні інновації запропонованого проекту:
• Здобувачі ступеня доктора філософії захищатимуться, в основному в разових спец.
радах, утворених там де проходила підготовка апсіранта
• 5 осіб з публікаціями з тематики дисертанта – голова + 2 внутрішні + 2 зовнішні опоненти
• Відповідає європейській практиці – диплом видаватиме заклад а не держ. орган

• Здобувачі ступеня доктори наук захищатимуться у постійно діючих радах
• Нова процедура формування рад: 12-20 осіб, всі доктори наук (можливість залучення докторів філософії, як
виняток); передбачено захист дисертації, монографії або сукупності статей (вимога закону)

• Збільшення особистої відповідальності членів спец. рад за якість дисертацій
• Поіменне голосування голови і опонентів (схвалення засвідчується підписом протоколу + першої сторінки
дисертації (наукової доповіді); таємне голосування членів постійно-діючої ради
• Відміна автореферату – кожен член спец. ради має читати дисертацію
• Інтернет трансляція всіх захистів / присутність наукового керівника на захисті забороняється
• Передбачена процедура скасування рішення спец. ради рішенням НАЗЯВО в разі виявлення порушень
академічної доброчесності – персональні санкції голові ради, опонентам, членам

Інші новації
• Разова спец. рада формується вченою радою ВНЗ/НУ під кожну дисертацію
• Голова ради – переважно гарант освітньо-наукової програми
• Особа може бути головою разової спец. ради не більше, ніж тричі в рік
• Право здобувача на вибір ради – може звернутися до постійно діючої ради в іншому ВНЗ

• Запроваджено «внутрішніх» і «зовнішніх» опонентів (2+2 для PhD / 2+3 для д.н.)
• Робота в спец. раді оплачується: не менше 12 год. для опонентів і голови ради, 6 год. для
членів постійно діючої ради
• Передбачено оплату праці вченого секретаря але секретар спец. ради не може бути її членом

• Порядком встановлюються загальнонаціональні мінімальні вимоги до кількості статей
• Для допуску до захисту доктора наук – мінімум 15 статей, не менше 10 з категорії Scopus або Web of
Science.
• Для допуску до захисту доктора філософії – мінімум 1 з кожної категорії (для публікацій в іноземних
журналах дозволяється підтвердження прийняття до публікації).
• Вищі вимоги можуть встановлюватися ВНЗ та/або науковими установами
• Обсяг дисертації за галузями встановлює МОН.

http://dochub.com.ua/uk/normatyvnopravova-baza

