
ПРОЦЕДУРА ФОРМУВАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ РАД

1. ЛІЦЕНЗУВАННЯ В МОН ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ 
ПРОГРАМИ АСПІРАНТУРИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ
 Відповідно до чинних ліцензійних умов, ліцензія 

видається безстроково за умов постійного виконання 
мінімальних заявлених вимог 

ПОСТІЙНО ДІЮЧА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА РАЗОВА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА

 Доктор наук    Доктор філософії  Доктор філософії        Формується для захисту одного здобувача

 Голова і опоненти голосують відкрито і поіменно. Інші члени ради голосують таємно
 Позитивне рішення потребує підтримки 3/4 присутніх членів ради та 2 зовнішніх 

опонентів

 Щорічне, відповідно якого проводяться захисти здобувачів, які не проходили 
підготовку в даному ВНЗ/НУ

 Приймаються відкритим, поіменним голосуванням
 Позитивне рішення потребує одноголосної підтримки всіх 

членів ради

 Готувалися в даному ВНЗ/НУ за спеціальністю
 Готувалися в іншому ВНЗ/НУ за спеціальністю

 Кожен член ради має бути автором (спів-автором) не менше 3 статей, 
опублікованих впродовж останніх 5 років у рецензованих фахових виданнях, 
включених до міжнародних наукометричних баз Scopus або Web of Science Core 
Collection, або автором (спів-автором) не менше 1 такої статті, одноосібним 
автором наукової монографії, опублікованої впродовж останніх 5 років

 Керівники ВНЗ/НУ та їх заступники не можуть бути членами
 1 вчений може бути членом не більше 1 ради впродовж одного навчального року
 Формується за конкурсом, умови конкурсу визначає Вчена рада ВНЗ/НУ
 Складається із 15-20 докторів наук, з яких не менше третини і не більше 

половини - співробітники ВНЗ/НУ, який формує раду, решта з інших ВНЗ/НУ

 Опоненти мають бути авторами (спів-авторами) не менше 3 статей, зокрема у 
фахових виданнях України з тематики дисертації або спеціалізації здобувача

 Кожен член ради має бути автором (спів-автором) не менше 3 статей, 
опублікованих впродовж останніх 5 років у рецензованих фахових виданнях, 
включених до міжнародних наукометричних баз Scopus або Web of Science 
Core Collection

 Керівники ВНЗ/НУ та їх заступники не можуть бути членами
 1 вчений може бути членом не більше 5 разових спеціалізованих вчених рад 

впродовж одного навчального року
 Складається з 5 осіб: голова, 2 внутрішні опоненти, 2 зовнішні опоненти

 Готувалися в даному ВНЗ/НУ за спеціальністю

ПРИСУДЖУЄ СТУПІНЬ 

АСПІРАНТИ

СКЛАД РАДИ

РІШЕННЯ

ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТА ОПРИ- 
ЛЮДНЕННЯ КОШТОРИСУ 

 ГОЛОВА  РАДИ
 Призначається Вченою радою ВНЗ/НУ
 Як правило - гарант освітньо-наукової програми підготовки аспірантів за 

відповідною спеціальністю (обов’язково – доктор наук)
 1 особа може призначатися головою лише 1 постійно діючої 

спеціалізованої вченої ради або головою не більше 3 разових 
спеціалізованих вчених рад впродовж одного навчального року

 Робота Голови оплачується – не менше 10 годин за захист
 Голова несе персональну (адміністративну) відповідальність за можливі 

порушення процедури захисту, за академічну доброчесність здобувача і 
опонентів

 ВЧЕНИЙ СЕКРЕТАР
 Призначається керівником ВНЗ/НУ за 

погодженням з Головою ради
 Є співробітником ВНЗ/НУ з науковим 

ступенем
 Він/вона не є членом ради (не має права 

голосу за результатом захисту)
 Робота Вченого секретаря оплачується

 ОПОНЕНТИ
 2 внутрішні опоненти - члени відповідної постійно діючої спеціалізованої 

вченої ради та/або співробітники ВНЗ/НУ, в якій сформована рада
 2 (для захисту доктора наук – 3) зовнішніх опонентів – співробітники інших 

ВНЗ/НУ, які не задіяні в підготовці аспірантів і докторантів у цьому ВНЗ/НУ і 
не є членами відповідної постійно діючої спеціалізованої вченої ради

 Кожен опонент - автор (спів-автор) статтей за тематикою дисертації 
здобувача, опублікованих впродовж останніх 5 років у рецензованих 
фахових виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз, 
перелік яких затверджується МОН

 Опоненти зобов’язані подати письмові відгуки
 Робота опонентів оплачується – не менше 10 годин за захист кожному

3. РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ВНЗ/НУ ПРО 
ФОРМУВАННЯ ПОСТІЙНО ДІЮЧОЇ АБО РАЗОВОЇ 
СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНИХ РАД ДЛЯ ЗАХИСТУ 
ДИСЕРТАЦІЙ АСПІРАНТІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ

2. АКРЕДИТАЦІЯ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ 
ПРОГРАМИ АСПІРАНТУРИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ
 Відповідно до Положення про акредитацію 

освітньо-наукових програм, яке затверджується 
НАЗЯВО
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