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Керівникам
закладів вищої освіти,
науковим установам
Щодо окремих питань
підготовки та атестації здобувачів
ступеня доктора філософії

У відповідь на запити керівників закладів вищої освіти надаємо
роз’яснення щодо наявності можливості співробітництва вітчизняних закладів
вищої освіти з іноземними ЗВО у межах підготовки та атестації здобувачів
ступеня доктора філософії.
Відповідно до частини шостої статті 5 Закону України «Про вищу освіту»
(далі - Закон) ступінь доктора філософії здобувається на третьому (освітньонауковому/освітньо-творчому) рівні вищої освіти.
Частиною п ’ятою статті 27 Закону регламентовано, що заклади вищої
освіти можуть провадити освітню діяльність спільно з іноземними закладами
освіти за узгодженими освітніми програмами.
Згідно з абзацом шостим пункту 24 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, рішенням вченої ради аспіранту (ад’юнкту) може бути
призначено двох наукових керівників. В межах угод про спільне наукове
керівництво аспірантами другий науковий керівник може бути призначений від
іноземного закладу освіти.
Учасники освітнього процесу вітчизняних та іноземних закладів вищої
освіти мають право на академічну мобільність, яку реалізують відповідно до
норм Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 р.
№ 579.
Відповідно до статті 22 Закону України «Про забезпечення функціонування
української мови як державної» дисертації осіб, які здобувають ступінь доктора
філософії, доктора мистецтва, доктора наук, або у передбачених законом
випадках наукові доповіді у разі захисту наукових досягнень, опублікованих у
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рецензованих фахових виданнях, а також автореферати та відгуки опонентів
виконуються державною мовою або англійською мовою; публічний захист
дисертації на здобуття ступеня доктора філософії, доктора мистецтва, публічний
захист наукових досягнень у вигляді дисертації або опублікованої монографії,
або за сукупністю статей для присудження ступеня доктора наук здійснюється
державною мовою або, за бажанням здобувана, англійською мовою.
Поряд з цим, абзацом п ’ятим пункту 8 Порядку проведення експерименту
з присудження ступеня доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 167 (далі - Порядок), якщо підготовка
здобувана здійснювалася відповідно до угоди між вітчизняним та іноземним
закладами вищої освіти (науковими установами), то утворення спеціалізованих
вчених рад з правом прийняття до розгляду та проведення разового захистів
дисертацій здобувачів ступеня доктора філософії можливе і на базі іноземного
закладу вищої освіти (наукової установи). Працівник іноземного закладу вищої
освіти, що був стороною такої угоди, може бути рецензентом щодо дисертації
здобувана. В той же час іноземні вчені можуть бути включені в склад такої
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