КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 21 жовтня 2020 р. № 979
Київ
Про внесення змін до постанов
Кабінету Міністрів України
від 27 липня 2016 р. № 567 і
від 6 березня 2019 р. № 167
Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 27 липня 2016 р.
№ 567 “Деякі питання діяльності Національного агентства із забезпечення
якості вищої освіти” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 70, ст. 2352;
2017 р., № 45, ст. 1394; 2018 р., № 55, ст. 1908) і від 6 березня 2019 р.
№ 167 “Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора
філософії” (Офіційний вісник України, 2019 р., № 22, ст. 767) зміни, що
додаються.

Прем’єр-міністр України

Інд. 73

Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 жовтня 2020 р. № 979
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
від 27 липня 2016 р. № 567 і від 6 березня 2019 р. № 167
1. У пункті 6 постанови Кабінету Міністрів України від 27 липня
2016 р. № 567 цифри і слово “31 грудня 2020” замінити цифрами і словом
“1 липня 2021”.
2. У постанові Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 167:
1) у пункті 1 постанови цифри і слово “31 грудня 2020” замінити
цифрами і словом “30 червня 2021”;
2) у Порядку проведення експерименту з присудження ступеня
доктора філософії, затвердженому зазначеною постановою:
абзаци другий і третій пункту 11 викласти в такій редакції:
“не менше однієї статті в періодичних наукових виданнях інших
держав, які входять до Організації економічного співробітництва та
розвитку та/або Європейського Союзу, з наукового напряму, за яким
підготовлено дисертацію здобувача. До такої публікації може
прирівнюватися публікація у виданнях, включених до переліку наукових
фахових видань України з присвоєнням категорії “А”, або в закордонних
виданнях, проіндексованих у базах даних Web of Science Core Collection
та/або Scopus;
статті в наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових
видань України з присвоєнням категорії “Б” (замість однієї статті може
бути зараховано монографію або розділ монографії, опублікованої у
співавторстві).”;
у пункті 14:
абзаци перший — четвертий замінити абзацами такого змісту:
“14. Попередня експертиза дисертації проводиться, як правило, у
закладі вищої освіти (науковій установі), де здійснювалася підготовка
здобувача.
Для проведення попередньої експертизи здобувач звертається із
письмовою заявою на ім’я голови вченої ради закладу вищої освіти
(наукової установи), де здійснювалася підготовка здобувача, про
проведення попередньої експертизи дисертації та надання висновку про
наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації.

2

Якщо заклад вищої освіти (наукова установа), де здійснювалася
підготовка здобувача, не може провести попередню експертизу дисертації
здобувача, такий заклад (наукова установа) надсилає звернення до іншого
закладу вищої освіти (наукової установи) із проханням розглянути заяву
здобувача про проведення попередньої експертизи дисертації. У такому
разі здобувач звертається із письмовою заявою на ім’я голови вченої ради
зазначеного закладу вищої освіти (наукової установи) про проведення
попередньої експертизи дисертації та надання висновку про наукову
новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації.
Заява здобувача передається до структурного підрозділу (кафедри,
відділу, лабораторії) закладу вищої освіти (наукової установи), де
здійснювалася підготовка здобувача, або до структурного підрозділу
іншого закладу вищої освіти (наукової установи), визначеного для
проведення попередньої експертизи дисертації.
Структурний підрозділ, де буде проводитися попередня експертиза
дисертації, подає пропозиції вченій раді закладу вищої освіти (наукової
установи) щодо призначення двох рецензентів, кандидатури яких
пропонуються до складу ради.
До структурного підрозділу, де буде проводитися попередня
експертиза дисертації, здобувач подає дисертацію, висновок наукового
керівника (керівників) та академічну довідку про виконання відповідної
освітньо-наукової програми. Зразок такої довідки затверджується МОН.”.
У зв’язку з цим абзаци п’ятий — восьмий вважати відповідно
абзацами сьомим — десятим;
доповнити пункт абзацом такого змісту:
“Здобувач із поважних причин (за станом здоров’я, за сімейними
обставинами) за власною заявою має право на проведення попередньої
експертизи дисертації, надання висновку про наукову новизну, теоретичне
та практичне значення результатів дисертації та проведення захисту
дисертації в раді протягом шести місяців після відрахування з
аспірантури.”;
пункт 15 викласти в такій редакції:
“15. Висновок наукового керівника (керівників) або структурного
підрозділу (у двох примірниках) та висновок про наукову новизну,
теоретичне та практичне значення результатів дисертації (у двох
примірниках) видаються здобувачеві. Після цього забороняється вносити
зміни до тексту дисертації.
У разі коли зазначені висновки є позитивними, здобувач подає заяву
на ім’я голови вченої ради закладу вищої освіти (наукової установи) про
формування складу ради для проведення захисту дисертації з метою
присудження ступеня доктора філософії та подає засвідчені в
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установленому порядку копії одержаних ним академічної довідки про
виконання відповідної освітньо-наукової програми, висновку наукового
керівника (керівників) або структурного підрозділу та висновку про
наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації.
Структурний підрозділ, де проводилася попередня експертиза
дисертації, подає пропозиції вченій раді закладу вищої освіти (наукової
установи) для формування складу ради відповідно до вимог пунктів 6 і 7
цього Порядку.”;
перше речення абзацу першого пункту 21 після слів “на засіданні
ради” доповнити словами “(із можливістю використання засобів
відеозв’язку в режимі реального часу)”;
абзац сьомий пункту 22 викласти в такій редакції:
“проводиться таємне голосування щодо присудження здобувачеві
ступеня доктора філософії (якщо засідання ради проводиться з
використанням засобів відеозв’язку в режимі реального часу або в разі
участі в засіданні одного із опонентів з використанням засобів
відеозв’язку, таємне голосування проводиться з використанням
програмного забезпечення (засобу), що забезпечує анонімність та
ідентифікацію учасників такого голосування. Програмне забезпечення
(засіб) для проведення таємного голосування застосовується за рішенням
ради);”;
підпункт 9 пункту 27 викласти в такій редакції:
“9) копії документа про передачу електронного примірника до
Національного репозитарію академічних текстів або Державної наукової
установи “Український інститут науково-технічної експертизи та
інформації”;”.
_____________________

