
   



1. Загальні положення 

 

1.1. Третій (освітньо-науковий) рівень в ІМВ НАНУ передбачає набуття 

здобувачами вищої освіти ступеня доктора філософії здатності розв’язувати 

комплексні наукові проблеми у різних напрямах дослідницько-інноваційної 

діяльності у галузі мікробіології. Освітньо-науковий рівень вищої освіти 

передбачає здобуття особою теоретичних знань, умінь, навичок та інших 

компетентностей, необхідних для формулювання нових ідей і розв’язання 

комплексних наукових і практичних завдань у галузі мікробіології, оволодіння 

класичними і сучасними методами наукових досліджень, проведення власних 

наукових досліджень, результати якого мають наукову новизну, теоретичне і 

практичне значення. 

1.2. Здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії в ІМВ НАНУ 

передбачає успішне виконання здобувачем освітньо-наукової програми, що є 

підставою для присудження наукового ступеня доктора філософії. 

1.3. Ступінь доктора філософії присуджується разовою спеціалізованою 

вченою радою ІМВ НАНУ за результатами успішного виконання здобувачем 

вищої освіти ступеня доктора філософії освітньо-наукової програми і публічного 

захисту дисертації у разовій спеціалізованій вченій раді. 

1.4. Тривалість навчання в аспірантурі ІМВ НАНУ складає чотири роки. 

Особи, які професійно здійснюють наукову діяльність за основним місцем роботи 

в ІМВ НАНУ, мають право здобувати ступінь доктора філософії поза 

аспірантурою у неформальній освіті за умови успішного виконання відповідної 

освітньо-наукової програми і публічного захисту дисертації у разовій 

спеціалізованій вченій раді ІМВ НАНУ. 

1.5. Атестація здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії 

здійснюється згідно з вимогами законодавства України, що базується на 

Конституції України і складається із законів України "Про вищу освіту", "Про 

наукову і науково-технічну діяльність" та інших нормативно-правових актів, 

міжнародних договорів України, укладених в установленому законом порядку. 

 

2. Основні терміни та їх визначення 

 

2.1. Атестаційна справа здобувача – справа, яка формується з документів, 

пов’язаних з атестацією здобувача згідно з встановленим переліком. 

2.2. Вища освіта ступеня доктора філософії – сукупність 

систематизованих знань, умінь і практичних навичок, способів мислення, 

професійних якостей, інших компетентностей, здобутих у відповідній галузі 

мікробіології в ІМВ НАНУ. 

2.3. Голова разової спеціалізованої вченої ради ІМВ НАНУ (далі – голова 

ради) – штатний науковий працівник ІМВ НАНУ, де утворено разову 

спеціалізовану вчену раду, який має науковий ступінь доктора наук. 

2.4. Доктор філософії – освітній і водночас науковий ступінь, що 

здобувається на третьому рівні вищої освіти на основі ступеня магістра 

(спеціаліста). 

2.5. Здобувачі вищої освіти ступеня доктора філософії – особи, які 

навчаються в аспірантурі ІМВ НАНУ на третьому (освітньо-науковому) рівні 
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вищої освіти з метою здобуття відповідної кваліфікації і ступеня доктора 

філософії. 

2.6. Кваліфікація – офіційний результат оцінювання і визнання, який 

отримано, коли ІМВ НАНУ встановлено, що особа досягла компетентностей 

(результатів навчання) відповідно до стандартів вищої освіти ступеня доктора 

філософії, що засвідчується відповідним документом про здобуття наукового 

ступеня доктора філософії. 

2.7. Компетентність – здатність особи успішно соціалізуватися, 

навчатися, здійснювати професійну діяльність; компетентність формується на 

основі динамічної комбінації знань, умінь, навичок, цінностей та інших особистих 

якостей. 

2.8. Опонент – особа, яка не є штатним працівником ІМВ НАНУ, де 

утворено разову спеціалізовану вчену раду, та є компетентним вченим (має 

науковий ступінь з відповідної галузі науки та/або спеціальності або вчене звання 

за відповідною спеціальністю та/або наукові публікації за напрямом наукової 

діяльності здобувача) у науковому напрямі, за яким підготовано дисертацію 

аспіранта (здобувача). 

2.9. Освітньо-наукова програма – комплекс освітніх компонентів 

(навчальних дисциплін, індивідуальних завдань, практичних занять, контрольних 

заходів тощо), спрямованих на досягнення передбачених такою програмою 

результатів навчання, що дає право на отримання відповідної кваліфікації. 

2.10. Підсумкова атестація – комплекс послідовних експертних дій щодо 

оцінки наукового рівня дисертації і наукових публікацій аспіранта (здобувача), 

встановлення рівня набуття аспірантом (здобувачем) теоретичних знань, умінь, 

навичок і відповідних компетентностей з метою державного визнання рівня 

наукової кваліфікації аспіранта (здобувача) шляхом присудження йому наукового 

ступеня доктора філософії. 

2.11. Разова спеціалізована вчена рада – спеціалізована вчена рада, яка 

утворюється ІМВ НАНУ і затверджується МОН України, з правом прийняття до 

розгляду і проведення разового захисту дисертації особи, яка здобуває ступінь 

доктора філософії, з метою присудження їй зазначеного ступеня. 

2.12. Результати навчання – знання, уміння і навички, які можна 

ідентифікувати, спланувати, оцінити та які особа здатна продемонструвати після 

завершення освітньо-наукової програми (програмні результати навчання) або 

окремих її компонентів. 

2.13. Рецензент – особа, яка є штатним працівником ІМВ НАНУ, де 

утворено разову спеціалізовану вчену раду, та має науковий ступінь і є 

компетентним вченим з наукового напряму, за яким підготовано дисертацію 

здобувача. 

2.14. Щорічна атестація – встановлення відповідності результатів 

навчання і науково-дослідної роботи аспірантів / здобувачів вищої освіти ступеня 

доктора філософії вимогам освітньої програми. 

 

3. Оцінювання результатів навчальної діяльності аспірантів і 

здобувачів за третім освітньо-науковим рівнем вищої освіти 

 

Оцінювання наукової діяльності здобувачів вищої освіти ступеня доктора 

філософії в ІМВ НАНУ включає щорічну (за результатами науково-дослідної 



роботи здобувача впродовж року) і підсумкову атестацію (публічний захист 

дисертації). 

 

3.1. Щорічна атестація 

3.1.1. Щорічна атестація осіб, які здобувають ступінь доктора філософії в 

ІМВ НАНУ, здійснюється постійно діючою комісією, склад якої призначає 

директор ІМВ НАН України і затверджує вчена рада ІМВ НАНУ. 

3.1.2. Проміжна атестація здійснюється за такими критеріями: 

- виконання аспірантом (здобувачем) освітньо-наукової програми, 

індивідуального навчального плану за всіма складовими, передбаченими 

навчальним планом – лекційні і практичні заняття, індивідуальна робота; 

- стан виконання науково-дослідної роботи; 

- опрацювання даних літератури за напрямом дисертаційної роботи аспіранта 

(здобувача); 

- доповіді на щорічній конференції молодих вчених та аспірантів ІМВ НАНУ 

та інших наукових конференціях, з’їздах, семінарах; 

- публікації наукових результатів у провідних фахових виданнях України 

відповідно до вимог МОН України та наукових фахових виданнях інших країн, 

що входять до міжнародних наукометричних баз даних; 

- створення об’єктів інтелектуальної власності та технічної документації 

тощо. 

3.1.3. При проведенні щорічної атестації комісія враховує також висновки 

наукового керівника про навчальну і науково-дослідну роботу аспіранта 

(здобувача). На щорічній атестації аспірант (здобувач) має бути присутній з 

науковим керівником. 

3.1.4. Рішення про щорічну (проміжну) атестацію аспіранта (здобувача) 

ухвалює комісія і затверджує вчена рада ІМВ НАНУ. 

 

3.2. Підсумкова атестація 

3.2.1. Підсумкова атестація осіб, які здобувають ступінь доктора філософії, 

здійснюється разовою спеціалізованою вченою радою ІМВ НАНУ на підставі 

публічного захисту наукових досягнень у формі дисертації згідно з 

законодавством України. 

3.2.2. Обов’язковою умовою допуску до захисту є успішне виконання 

здобувачем його індивідуального навчального плану. 

3.2.3. Підсумкова атестація аспірантів (здобувачів), що повністю 

виконали програму підготовки докторів філософії в аспірантурі ІМВ НАНУ за 

спеціальністю 091 «Біологія» завершується присудженням наукового ступеня 

доктора філософії за спеціальністю 091 «Біологія» з врученням диплому 

встановленого зразка. 

 

3.3. Вимоги до рівня підготовки дисертації і наукової кваліфікації 

здобувача 

3.3.1. Дисертаційна робота є спеціально підготовленою кваліфікаційною 

науковою працею на правах рукопису, що містить результати наукових 

досліджень, виконаних здобувачем особисто, наукові положення, нові 

науково обґрунтовані експериментальні результати проведених здобувачем 



досліджень, що мають істотне значення для біологічної науки і роблять 

оригінальний внесок до наукових знань. 

3.3.2. Дисертаційна робота аспіранта (здобувача) приймається до розгляду 

за умови дотримання ним академічної доброчесності. Виявлення у поданій до 

захисту дисертації фактів академічного плагіату, фабрикації чи фальсифікації є 

підставою для відмови у допущенні такої дисертації до офіційного захисту у 

разовій спеціалізованій вченій раді ІМВ НАНУ з присудження наукового ступеня 

доктора філософії. 

3.3.3. Рукопис дисертаційної роботи має бути оформлено відповідно до 

вимог МОН України. 

3.3.4. Основні наукові результати дисертації мають бути оприлюднені у 

відповідних фахових виданнях відповідно до вимог МОН України і висвітлені 

у трьох наукових публікаціях:  

– статтях у періодичних наукових виданнях України та інших держав, які 

входять до наукометричних баз даних Scopus і Web of Sciece; 

– статтях у наукових виданнях, включених до переліку наукових видань 

України; 

– монографіях чи розділах монографій, опублікованої у співавторстві; 

3.3.5. Науковий керівник повинен підготувати висновок з оцінкою 

наукового рівня здобувача у процесі підготовки ним дисертації та виконання 

індивідуальних планів навчальної і наукової роботи. Підпис наукового керівника 

потрібно завірити печаткою ІМВ НАНУ. 

 

3.4. Попередня експертиза кваліфікаційної наукової роботи 

3.4.1. Для проведення попередньої експертизи дисертації здобувача на ім’я 

директора ІМВ НАНУ подається висновок організації, де виконувалась 

дисертаційна робота. 

3.4.2. Директор ІМВ НАНУ/голова постійно діючої спеціалізованої вченої 

ради ІМВ НАНУ призначає двох рецензентів, які впродовж двох місяців 

оцінюють науковий рівень поданої дисертаційної роботи і наукові публікації 

здобувача, готують висновки про наукову новизну, теоретичне і практичне 

значення результатів дисертації, у яких також вказують інформацію про 

відповідність дисертації вимогам п. 10 Постанови Кабінету Міністрів України 

«Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії», 

кількість наукових публікацій, повноту опублікування результатів дисертації та 

особистий внесок здобувача у всіх наукових публікаціях, виконаних у 

співавторстві. 

3.4.3. Керівник секції Вченої ради "Мікробіологія і біотехнологія" ІМВ 

НАНУ призначає дату і час проведення засідання секції з розгляду дисертаційної 

роботи здобувача. 

3.4.4. Здобувач отримує протокол засідання секції Вченої ради 

"Мікробіологія і біотехнологія" ІМВ НАНУ, на якому обов’язково присутні не 

менше ніж три доктори наук зі спеціальності, підписується головою засідання і 

секретарем секції, затверджується директором ІМВ НАНУ і скріплюється 

печаткою ІМВ НАНУ. 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/167-2019-%D0%BF#Text


3.5. Утворення і затвердження разової спеціалізованої вченої ради 

3.5.1. Здобувач подає заяву на ім'я директора ІМВ НАНУ щодо утворення 

разової спеціалізованої ради для проведення захисту дисертації за наявності 

позитивних висновків наукового керівника і засідання секції Вченої ради 

"Мікробіологія і біотехнологія" ІМВ НАНУ про наукову новизну, теоретичне і 

практичне значення результатів дисертації. 

3.5.2. Разова спеціалізована вчена рада утворюється зі спеціальності, з якої 

ІМВ НАНУ має ліцензію на проведення науково-освітньої діяльності на третьому 

освітньо-науковому рівні вищої освіти. 

3.5.3. Склад разової спеціалізованої вченої ради – голова, два рецензенти, 

два опоненти – визначається вченою радою ІМВ НАНУ і затверджується МОН 

України. 

3.5.4. Вчені, які пропонуються до складу разової спеціалізованої вченої 

ради, повинні мати не менше трьох публікацій, опублікованих упродовж останніх 

п'яти років за науковим напрямом здобувача, з яких щонайменше одна – у 

виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз даних Scopus і/або 

Web of Science. 

3.5.5. Ступінь доктора наук у складі разової спеціалізованої вченої ради 

повинні мати щонайменше троє вчених (голова ради, один із рецензентів, один з 

опонентів). 

3.5.6. Для утворення разової спеціалізованої вченої ради вчений секретар 

постійно діючої спеціалізованої вченої ради ІМВ НАНУ на підставі рішення 

вченої ради ІМВ НАНУ, висновків наукового керівника і засідання секції Вченої 

ради "Мікробіологія і біотехнологія" ІМВ НАНУ подає до МОН України: 

1) відомості про персональний склад разової спеціалізованої вченої ради 

ІМВ НАНУ із зазначенням прізвища, імені, по батькові, місця основної роботи і 

наукових публікацій; 

2) копії дипломів про наукові ступені, атестатів про вчене звання голови і 

членів разової спеціалізованої вченої ради; 

3) протокол засідання секції мікробіології ІМВ НАНУ; 

4) витяг із засідання Вченої ради ІМВ НАНУ з ухвалою рішення про 

утворення разової спеціалізованої вченої ради. 

3.5.7. МОН України впродовж одного місяця з дати надходження 

документів затверджує рішення ІМВ НАНУ про утворення і персональний склад 

разової спеціалізованої вченої ради, про що МОН України видає відповідний 

наказ і оприлюднює його на своєму офіційному сайті у розділі «Атестація 

кадрів». 

 

3.6. Подання документів до разової спеціалізованої вченої ради, 

проведення захисту дисертації 

3.6.1. Здобувач подає голові разової спеціалізованої вченої ради ІМВ НАНУ 

документів, перелік яких визначено п.16 Постанови Кабінету Міністрів України 

«Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії»: 

1) Заяву щодо проведення атестації здобувача (один примірник); 

2) Копію першої сторінки паспорта громадянина України або паспортного 

документа іноземця (два примірники); 

https://mon.gov.ua/ua/nauka/nauka/atestaciya-kadriv-vishoyi-kvalifikaciyi/prisudzhennya-stupenya-doktora-filosofiyi
https://mon.gov.ua/ua/nauka/nauka/atestaciya-kadriv-vishoyi-kvalifikaciyi/prisudzhennya-stupenya-doktora-filosofiyi
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/167-2019-%D0%BF#Text


3) Копію диплома магістра (спеціаліста). У разі, коли документ про вищу 

освіту видано іноземним закладом вищої освіти, додатково подається копія 

документа про визнання іноземного документа про вищу освіту (два примірники); 

4) Копію свідоцтва про зміну прізвища або імені здобувача у разі потреби 

(два примірники); 

5) Витяг з наказу про зарахування до аспірантури ІМВ НАНУ, іншої 

наукової установи чи закладу вищої освіти, засвідчений в установленому порядку 

у двох примірниках; 

6) Академічну довідку про виконання відповідної освітньо-наукової 

програми (оригінал); 

7) Висновок наукового керівника (два примірники); 

8) Висновок секції мікробіології ІМВ НАНУ про наукову новизну, 

теоретичне і практичне значення результатів дисертації (два примірники); 

9) Витяг з протоколу Вченої ради ІМВ НАНУ про призначення рецензентів 

для проведення експертизи дисертаційної роботи (один примірник); 

10) Витяг з протоколу Вченої ради ІМВ НАНУ про утворення разової 

спеціалізованої вченої ради; 

11) Друкований (один примірник) та електронний варіанти дисертації; 

12) Анотацію (два примірники); 

13) Копії наукових публікацій за темою дисертації із зазначенням вихідних 

даних відповідних видань, копії публікацій засвідчуються в установленому 

порядку. 

3.6.2. Оригінали документів, що подаються до Ради відповідно до 

підпунктів 2-4 цього пункту, надаються Раді і після прийняття заяви повертаються 

здобувачеві. Копії зазначених документів засвідчуються в установленому 

порядку. 

3.6.3. Директор ІМВ НАНУ ухвалює рішення щодо подальшого 

проходження дисертації здобувача і візує заяву здобувача. 

3.6.4. Голова разової спеціалізованої вченої ради ІМВ НАНУ приймає 

документи до розгляду, наносить на заяву здобувача відповідну резолюцію, 

проставляє дату їх прийняття і свій підпис. 

3.6.5. Впродовж тижня після прийняття документів до розгляду на 

офіційному офіційному веб-сайті ІМВ НАНУ imv.kiev.ua розміщується: 

1) повідомлення про прийняття дисертації до розгляду; 

2) відскановий оригінал повідомлення про прийняття дисертації до розгляду 

у форматі .pdf; 

3) анотація дисертації; 

4) повідомлення для МОН України. 

3.6.6. До МОН України надсилається повідомлення про прийняття 

дисертації до розгляду, яке розміщується на офіційному веб-сайті МОН третього 

робочого дня наступного місяця. 

3.6.7. Упродовж тижня після прийняття документів до розгляду, голова 

разової спеціалізованої вченої ради надає дисертацію і наукові публікації 

здобувача для вивчення опонентам. 

3.6.8. Упродовж місяця після прийняття документів до розгляду опоненти 

подають голові разової спеціалізованої вченої ради підписані ними відгуки (два 

екземпляри). 



3.6.9. Після надходження до разової спеціалізованої вченої ради відгуків 

опонентів члени разової спеціалізованої вченої ради у робочому порядку 

погоджують дату проведення захисту дисертації, яка призначається не пізніше 

ніж у тритижневий термін з дня одержання другого відгуку опонента головою 

разової спеціалізованої вченої ради. Впродовж трьох робочих днів після 

погодження дати проведення прилюдного захисту дисертації наукова 

громадськість інформується про дату проведення захисту дисертації. Інформація 

розміщується на офіційному веб-сайті ІМВ НАНУ imv.kiev.ua. 

3.6.10. Не пізніше ніж за десять робочих днів до дати захисту дисертації на 

офіційному веб-сайті ІМВ НАНУ imv.kiev.ua в електронному вигляді 

розміщуються: примірник дисертації (із забезпеченням відкритих форматів 

текстових даних); висновок про наукову новизну, теоретичне і практичне 

значення результатів дисертації; відгуки офіційних опонентів. 

3.6.11. Під час проведення захисту дисертації забезпечується аудіо- і 

відеофіксація. Запис засідання разової спеціалізованої вченої ради 

оприлюднюється на офіційному веб-сайті ІМВ НАНУ imv.kiev.ua не пізніше 

наступного робочого дня з дати проведення засідання. На засідання 

спеціалізованої ради дисертант готує: реєстраційну картку присутності, протокол 

голосування, бюлетні, проект рішення ради. 

3.6.12. У разі проведення засідання разової спеціалізованої вченої ради з 

використанням засобів відеозв’язку в режимі реального часу або у разі участі в 

засіданні одного з опонентів з використанням засобів відеозв’язку, таємне 

голосування проводиться з використанням програмного забезпечення, що 

забезпечує анонімність та ідентифікацію усіх учасників голосування. Програмне 

забезпечення для проведення таємного голосування застосовується за рішенням 

разової спеціалізованої вченої ради, відповідно до абз. 7 п. 22 Постанови КМУ 

Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 року 

№ 167 (зі змінами від 21.10.2020 р. №979). 

3.6.13. Якщо захист проводиться он-лайн, то замість бюлетенів готується 

скріншот голосування і протокол он-лайн голосування, реєстраційна картка 

присутності, опис атестаційної справи до МОН, опис атестаційної справи в архів. 

3.6.14. Після затвердження рішення Ради здобувач впродовж 15 робочих 

днів готує пакет документів у двох примірниках, відповідний перелік подається 

у п.27 Постанови Кабінету Міністрів України «Про проведення експерименту з 

присудження ступеня доктора філософії». Один примірник атестаційної справи 

здобувача зберігається в ІМВ НАНУ (опис атестаційної справи до МОН), другий 

примірник – впродовж одного місяця з дня захисту дисертації надсилається до 

МОН України (опис атестаційної справи в архів). 

 

3.7. Присудження ступеня доктора філософії 

3.7.1. МОН України на підставі рішення Атестаційної колегії видає та 

розміщує на офіційному веб-сайті МОН України Наказ про затвердження рішення 

разової спеціалізованої вченої ради ІМВ НАНУ щодо присудження здобувачу 

наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 091 Біологія. 

3.7.2. Голова разової спеціалізованої вченої ради ІМВ НАНУ на підставі 

Наказу МОН України готує документи про видачу диплома доктора філософії на 

Вчену раду ІМВ НАНУ. 

http://scc.univ.kiev.ua/documents/%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81.%D0%BA.%D0%BD(online).doc
http://scc.univ.kiev.ua/documents/%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81.%D0%B0%D1%80%D1%85(online).rtf
http://scc.univ.kiev.ua/documents/%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81.%D0%BA.%D0%BD(%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9).doc
http://scc.univ.kiev.ua/documents/%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81.%D0%B0%D1%80%D1%85(%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9).rtf


3.7.3. Вчена рада ІМВ НАНУ ухвалює рішення про видачу диплома доктора 

філософії, яке затверджується наказом директора ІМВ НАНУ та оприлюднюється 

на офіційному веб-сайті ІМВ НАНУ imv.kiev.ua. 

3.7.4. ІМВ НАНУ видає диплом доктора філософії державного зразка. Опис 

бланку диплома затверджує Вчена рада ІМВ НАНУ. 

 

3.8. Подача апеляцій 

3.8.1. На рішення ради про відмову у присудженні ступеня доктора 

філософії здобувач може подати протягом двох місяців з дня захисту дисертації 

апеляцію до ІМВ НАНУ або до МОНУ. Розгляд апеляції ІМВ НАНУ 

здійснюється у встановленому порядку. У разі надходження апеляції, ІМВ НАНУ 

утворює апеляційну комісію із залученням фахівців за науковим напрямом, за 

яким підготовлено дисертацію аспіранта (здобувача). Апеляційна комісія готує 

висновок, який підписується усіма членами комісії, для розгляду вченою радою 

ІМВ НАНУ. Якщо апеляція не містить аргументів по суті виявлених недоліків, 

апеляційна комісія не утворюється. 

3.8.2. На рішення МОН про скасування рішення ради про присудження 

ступеня доктора філософії здобувач може подати апеляцію до МОН не пізніше 

ніж через два місяці з дня його прийняття. 

3.8.3. У разі ухвалення рішення вченої ради ІМВ НАНУ щодо повторного 

розгляду дисертації такий розгляд здійснюється із залученням фахівців, які не 

брали участі у попередньому захисті дисертації. 


