
(на основі ПОРЯДКУ присудження ступеня 
доктора філософії та скасування рішення разової 
спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, 

наукової установи про присудження ступеня 
доктора філософії, затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України 
від 12 січня 2022 р. № 44)



Порядок присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення 
разової спеціалізованої вченої ради Івано-Франківського національного 
медичного університету щодо присудження ступеня доктора філософії

Етап І

Підготовка до 
публічної 
презентації 
виконаного 
дисертаційного 
дослідження

Етап ІІ

Публічна 
презентація 
дисертаційного 
дослідження

Етап ІІІ

Підготовка до 
проведення 
публічного 
захисту 
дисертаційного 
дослідження

Етап IV

Публічний
захист 
дисертаційного 
дослідження в 
разовій вченій 
раді

Етап V

Дії після 
прийняття 
разовою 
радою 
рішення про 
присудження 
(відмову у 
присудженні) 
ступеня 
доктора 
філософії 
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Етап І

Підготовка до публічної презентації виконаного дисертаційного дослідження

Підготовка презентації та доповіді наукового дослідження

Перевірка наявності КЕП у дисертанта

Попередній розгляд кандидатур потенційних офіційних опонентів та голови разової ради за тематикою 
дослідження здобувача та відповідністю вимогам

Наказ про проведення засідання з публічної презентації здобувачем наукових результатів дисертації на 
здобуття ступеня доктора філософії (Ph.D)

Повідомлення науково-педагогічних працівників та стейкголдерів ‒ учасників публічної презентації 
дисертаційного дослідження

Оголошення на сайті ЗВО – сторінка Аспірантура. Докторантура про проведення презентації 
(місце, час, інформація про здобувача та тема дисертаційного дослідження)

Визначення компетентності рецензентів за тематикою дослідження здобувача (відповідність публікацій) та 
робота рецензентів над рецензією

Підготовка документів (див. наступний слайд)
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Перелік документів:

✓ Заява № 1 (Додаток 1)

✓ Дисертація в друкованому та електронному вигляді

✓ Ксерокопії праць здобувача за темою дисертаційного дослідження з оцінкою їхньої 
відповідності вимогам

✓ Академічна довідка про виконання освітньо-наукової програми

✓ Висновок наукового керівника (керівників)

✓ Акт перевірки первинної документації

✓ Заключення Комісії з питань етики по завершенні дисертаційного дослідження

✓ Експертний висновок про перевірку на наявність академічного плагіату в матеріалах 
дисертаційного дослідження 

✓ Проєкт висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів 
дисертації

✓ Порядок денний

Етап І

Підготовка до публічної презентації виконаного дисертаційного дослідження

4



Етап ІІ

Публічна презентація дисертаційного дослідження

Подання на Вчену раду. Вчена рада не пізніше 2 місяців з дня отримання заяви здобувача утворює разову 
раду у складі 5 осіб ‒ голови разової ради, двох рецензентів та двох офіційних опонентів, 

про що видається наказ закладу

Підготовка Заяви №2 із зверненням до Вченої ради закладу щодо дозволу про створення разової ради для 
проведення захисту дисертаційного дослідження

У день проведення Публічної презентації, максимум на наступний день після проведення Публічної 
презентації на pdf-форматі дисертації накладається електронний підпис здобувача, що базується на 

кваліфікованому сертифікаті електронного підпису з використанням 
кваліфікованої електронної позначки дати і часу

Визначення компетентності офіційних опонентів та голови ради за тематикою дослідження здобувача. 
Перевірка відповідних праць та даних про опонента в базі ЄДЕБО

Публічна презентація проводиться відповідно до Положення. У разі позитивного голосування здобувач 
отримує Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
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Етап ІІІ

Підготовка до проведення публічного захисту дисертаційного дослідження

✓ дисертація в друкованому та електронному вигляді;

✓ завірені вченим секретарем закладу вищої освіти наукові публікації (копії), в яких 
висвітлено наукові результати дисертації;

✓ академічна довідка про виконання освітньо-наукової програми;

✓ висновок наукового керівника (керівників);

✓ висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів 
дисертації.

Протягом 5 робочих 
днів із дати наказу:

до посадової особи, 
визначеної ІФНМУ 
відповідальною за 

супровід діяльності 
разових рад, здобувач 

подає наступні 
документи:

✓ розміщує дисертацію з електронним підписом здобувача з позначкою дати і часу, 
інформацію про склад ради, посилання на веб-сайт, де буде трансляція захисту; 

✓ вносить інформацію до інформаційної системи про утворення разової ради 
(повідомлення); 

✓ передає друкований примірник дисертації, підписаний здобувачем, до бібліотеки 
закладу; 

✓ передає електронний примірник дисертації в УкрІНТЕІ та локальний репозитарій 
закладу.

Протягом 5 робочих 
днів із дати наказу:

на сайті закладу вищої 
освіти посадова особа, 

визначена ІФНМУ 
відповідальною за 

супровід діяльності 
разових рад:
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Інформація про 
утворення 

разової ради 
вважається 

оприлюдненою 
з дня її 

внесення до 
інформаційної 

системи

До 45 днів із дня 
оприлюднення 
інформації про 

утворення 
разової ради 

рецензенти та 
опоненти 

подають рецензії 
та відгуки 
відповідно 

Протягом 3 
робочих днів після 

надходження 
останньої рецензії 

(відгуку) разова 
рада призначає 
дату захисту (не 

раніше двох 
і не пізніше 

чотирьох тижнів), 
узгоджуючи її з 
усіма членами 

ради

Інформація про 
дату, час і місце 

проведення 
публічного 

захисту 
дисертації 
здобувача 

оприлюднюється 
на офіційному 

веб-сайті 
закладу та 

вноситься до 
інформаційної 

системи – на 31 
день після 

оприлюднення

Електронні копії рецензій 
(відгуків) у форматі PDF/А з 

текстовим шаром з 
накладенням електронного 

підпису рецензента 
(офіційного опонента), що 

базується на кваліфікованому 
сертифікаті електронного 
підпису (з використанням 

кваліфікованої електронної 
позначки часу), 

оприлюднюють на офіційному 
веб-сайті закладу з 
урахуванням вимог 

законодавства з питань 
державної таємниці та 
службової інформації
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Етап ІІІ

Підготовка до проведення публічного захисту дисертаційного дослідження
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Етап IV

Публічний захист дисертаційного дослідження в разовій вченій раді

Публічний захист дисертації проводиться на засіданні разової ради, яке вважається правоможним за 
умови участі в ньому повного складу разової ради. Члени разової ради та/або здобувач можуть брати 

участь у засіданні разової ради за допомогою засобів відеозв’зку в режимі реального часу

Університет забезпечує трансляцію захисту дисертації в режимі реального часу на своєму 
офіційному веб-сайті, а також відеозапис трансляції захисту дисертації з урахуванням вимог 

законодавства з питань державної таємниці та службової інформації

У разі відсутності кворуму для проведення засідання разова рада приймає рішення про перенесення дати
захисту дисертації, призначаючи іншу дату: не раніше ніж через 2 тижні та не пізніше ніж 4 тижні від
попередньої.

Протягом 3 робочих днів з дня прийняття рішення про зміну дати проведення захисту дисертації інформація про
дату, час і місце проведення захисту дисертації оприлюднюється на офіційному веб-сайті університету та
вноситься до інформаційної системи.
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Етап IV

Публічний захист дисертаційного дослідження в разовій вченій раді

узгоджується мова засідання разової ради ‒ державна або англійська 
(за бажанням здобувача)

голова разової ради за даними реєстраційної картки оголошує присутність
членів разової ради; інформує про правоможність засідання, розпочинає його;
оголошує порядок денний, назву дисертації, відомості про членів разової ради,
відомості про здобувача; доповідає про подані здобувачем документи та про
їхню відповідність вимогам, установленим законодавством; приймається
регламент проведення разового захисту

здобувач викладає основні положення дисертації та відповідає на
запитання, подані усно чи письмово

голова пересвідчується, чи задоволений опонент, рецензент, всі, що
задавали запитання, відповіддю

Процедура проведення засідання разової ради в університеті наступна:
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Етап IV

Публічний захист дисертаційного дослідження в разовій вченій раді

голова оголошує відгуки з оцінкою дисертації, які надійшли не пізніше
ніж за 3 дні до захисту дисертації (за їх наявності); здобувач відповідає на
зауваження та запитання, які містяться у відгуках (за їх наявності)

виступи опонентів, рецензентів; після кожного виступу здобувачеві
надають слово для відповіді; голова пересвідчується, чи задоволені
опонент та рецензент цією відповіддю

публічне обговорення дисертації, у якому мають право взяти участь усі
присутні на засіданні

виступ голови разової ради

вибори лічильної комісії для проведення відкритого голосування;
відкрите голосування членів разової ради щодо присудження здобувачеві
ступеня Ph.D



Етап IV

Публічний захист дисертаційного дослідження в разовій вченій раді

оголошення результатів відкритого голосування (рішення вважається
позитивним, якщо за нього проголосували не менше ніж 4 члени разової
ради, якщо його не підтримали два чи більше ‒ відмова у присудженні
здобувачеві ступеня Ph.D)

затвердження протоколу лічильної комісії

обговорення та прийняття тексту проєкту рішення разової ради шляхом
відкритого голосування

заключне слово здобувача

головуючий оголошує рішення разової ради про присудження або про
відмову у присудженні здобувачеві ступеня Ph.D з відповідної галузі
науки та за відповідною спеціальністю

На цьому захист дисертації вважається завершеним 11



Етап V

Дії після прийняття разовою радою рішення про присудження (відмову у присудженні) 
ступеня доктора філософії

Після прийняття разовою радою рішення про
присудження (відмову у присудженні) ступеня
доктора філософії заклад:

➢ протягом 3 робочих днів на своєму
офіційному веб-сайті оприлюднює рішення
разової ради про присудження ступеня Ph.D
та відеозапис трансляції захисту, на який
накладається електронна печатка закладу, що
базується на кваліфікованому сертифікаті
електронної печатки;

➢ протягом 5 робочих днів подає інформацію
про результати захисту дисертації до
інформаційної системи

На підставі рішення разової
ради про присудження
ступеня Ph.D заклад не
раніше ніж за 15 та не
пізніше ніж за 30
календарних днів із дня
захисту дисертації видає
наказ про видачу
здобувачеві диплома Ph.D та
додатка до нього
європейського зразка
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Етап V

Дії після прийняття разовою радою рішення про присудження (відмову у присудженні) 
ступеня доктора філософії

Рішення разової ради
про присудження
ступеня Ph.D
набирає чинності з
дати набрання
чинності наказу
закладу про видачу
Ph.D

Протягом 10 робочих днів
із дня видачі диплома Ph.D
заклад додає копію рішення
разової ради про
присудження ступеня Ph.D,
засвідчену головою разової
ради, до примірника
дисертації, що зберігається
у бібліотеці закладу

Скасування рішення разової
ради про присудження Ph.D
відбувається згідно із
процедурою, прописаною в
Постанові КМУ України від
12.01.2022 р. №44: у випадку
порушення процедури захисту
дисертації, встановлення
фактів академічного плагіату,
фабрикації, фальсифікації
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Інформація розміщена за адресою:
https://ifnmu.edu.ua/uk/diyalnist-universytetu/naukova-
robota/aspirantura-doktorantura

✓Постанова Кабінету Міністрів України
від 12 січня 2022 р. № 44. Порядок
присудження ступеня доктора
філософії та скасування рішення
разової спеціалізованої вченої ради
закладу вищої освіти, наукової
установи про присудження ступеня
доктора філософії

✓Положення про присудження ступеня
доктора філософії та скасування
рішення разової спеціалізованої вченої
ради у Івано-Франківському
національному медичному університеті
від 27 травня 2022р № 532-д
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