


ПОЛОЖЕННЯ 

про функціонування спеціалізованої вченої ради Д 47.053.01  
у Рівненському державному гуманітарному університеті  

та порядок забезпечення атестації здобувачів наукового ступеня доктора наук 
 

1. Загальні положення 
 

1.1. Спеціалізована вчена рада Д 47.053.01 з правом прийняття до розгляду та 
проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних 
наук за спеціальностями 13.00.01 – «Загальна педагогіка та історія педагогіки»; 13.00.04 
– «Теорія і методика професійної освіти» - є основною ланкою в системі атестації 
наукових кадрів вищої кваліфікації. 

1.2. Порядок формування, функціонування спеціалізованої вченої ради 
Д 47.053.01 і проведення атестації здобувачів наукового ступеня визначається Законом 
України «Про вищу освіту» (2014 р., із змінами, внесеними згідно із Законами ВВР 
2015-2022 рр.), а також: 

1.2.1. Для здобувачів наукового ступеня доктора наук, підготовка яких 
здійснювалася у докторантурі відповідно до «Порядку підготовки здобувачів вищої 
освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових 
установах)» від 23.03.2016 р. № 261, із змінами, внесеними КМУ 2017-2019 рр.,  
буде проводитися згідно з такими нормативно-правовими актами: 
- «Порядок присудження та позбавлення наукового ступеня доктора наук» 

(Постанова Кабінету Міністрів України  від 17.11.2021р. №1197); 
- «Положення про спеціалізовану вчену раду» (Наказ МОН України 

від 01.12.2021р. № 1359); 
- «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів 

доктора і кандидата наук» (Наказ МОН України від 23.09.2019 р. №1220). 
1.2.2. Для здобувачів наукового ступеня доктора наук, які самостійно 

підготували наукові досягнення до захисту, буде проводитися згідно з 
нормативно-правовими актами: 
- «Порядок присудження та позбавлення наукового ступеня доктора наук» 

(Постанова Кабінету Міністрів України  від 17.11.2021р. №1197); 
- «Положення про спеціалізовану вчену раду» (Наказ МОН України 

від 01.12.2021р. № 1359); 
- «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів 

доктора і кандидата наук» (Наказ МОН України від 23.09.2019 р. №1220). 
1.2.3. Для здобувачів наукового ступеня доктора наук, підготовка яких 

здійснювалася у докторантурі відповідно до пунктів 27-31 «Положення про 
підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів» (Постанова Кабінету Міністрів 
України від 01.03.1999 р. № 309), та які були переведені у закладах вищої освіти на 
посади наукових співробітників для завершення докторських дисертацій відповідно 
до пунктів 57-66 вказаного Положення, буде проводитися згідно з такими 



нормативно-правовими актами: 
-  «Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів» (Постанова 
Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 р. №567); 
-  «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів 
доктора і кандидата наук» (Наказ МОН України від 17.10.2012 р. № 1112), якщо 
підготовка здобувача розпочата до 06.09.2014 року; 
-  «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів 
доктора і кандидата наук» (Наказ МОН України від 23.09. 2019 р. № 1220), якщо 
підготовка здобувача розпочата у період з 06.09.2014 року до 01.09.2016 року; 
-  «Деякі питання присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань» 
(Наказ МОН України від 14.09. 2011 р. № 1059); 
-  «Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів» (Наказ МОН 
України від 14. 07.2015 р. № 758). 

1.3. Персональний склад спеціалізованої вченої ради формується з провідних 
наукових і науково-педагогічних працівників РДГУ та інших ЗВО і наукових установ 
України. 

1.4. Голова спеціалізованої вченої ради один раз на рік звітує про роботу ради на 
засіданні Вченої ради університету. 

1.5. Спеціалізована вчена рада Д 47.053.01 у своїй діяльності керується 
нормативно-правовими актами відповідно до п.1.2 цього Положення.  

 
2. Організаційні положення 

2.1. Засідання спеціалізованої вченої ради Д 47.053.01 Рівненського державного 
гуманітарного університету проводиться в середньому один раз на місяць, але не більше 
ніж 12 засідань на рік. День і час засідань визначається головою та ученим секретарем 
спеціалізованої вченої ради. 

2.2. Засідання вважається правомочним, якщо у ньому взяли участь дві третини 
від кількості членів докторської ради, а також за умови обов’язкової участі не менш 
як чотирьох докторів наук зі спеціальності докторської дисертації. 

23. Заклад вищої освіти (наукова установа) забезпечує трансляцію захисту 
докторської дисертації в режимі реального часу. 

2.4. У разі потреби засідання докторської ради може проводитися з 
використанням засобів відеозв’язку в режимі реального часу, за умови присутності 
головуючого на засіданні, вченого секретаря, не менш як трьох членів ради та 
здобувача безпосередньо в залі засідання такої ради. 

2.5. Процедура проведення засідання спеціалізованої вченої ради Д 47.053.01 
повинна відповідати вимогам розділу ІV Положення про спеціалізовану вчену раду (від 
13.12.2021 № 1359). 

2.6. Для проведення засідань спеціалізованої вченої ради Рівненського 
державного гуманітарного університету встановлюється такий регламент: 

- доповідь здобувача наукового ступеня доктора наук - до 20 хв. (кандидата 



наук - до 10 хв.); 
- запитання до здобувача наукового ступеня доктора наук – до 30 хв. (до 

здобувача наукового ступеня кандидата наук загалом - до 20 хв.); 
- виступ наукового консультанта (керівника) – до 5 хв.; 
- відповіді здобувача на відгуки, що надійшли на реферат дисертації - до 10 хв.; 
- виступи офіційних опонентів для докторської дисертації – до 30 хв. (для 

кандидатської дисертації – до 15 хв.); 
- відповіді здобувача наукового ступеня доктор наук на зауваження кожного 

офіційного опонента до 20 хв.(здобувача наукового ступеня кандидата наук до 
10 хв); 

- обговорення дисертації (загальна дискусія) для докторської дисертації – до 35 
хв. (для кандидатської - до 20 хв.); 

- вибори лічильної комісії для проведення таємного голосування до 10 хв. 
- прикінцеве слово дисертанта - до 5 хв.; 
- обговорення та внесення змін до проєкту висновку спеціалізованої вченої 

ради - до 10 хв.; 
- прийняття рішення спеціалізованої вченої ради - до 5 хв.  

 

3. Обов’язки членів спеціалізованої вченої ради 

3.1. Персональний склад ради формується з працівників наукових установ, 
ЗВО згідно з Розділом II Положення про спеціалізовану вчену раду (від 13.12.2021 № 
1359). 

3.2. Членами спеціалізованої вченої ради Д 47.053.01 РДГУ є фахівці в галузі 
знань 01 Освіта/Педагогіка. Усі вони дали особисту згоду на роботу у спеціалізованій 
вченій раді, яка є невід’ємною частиною їх наукової та науково-педагогічної діяльності 
і здійснюється у межах робочого часу. 

Відвідання засідань спеціалізованої вченої ради є обов’язком кожного члена 
ради. Про свою неможливість бути присутнім на засіданні з поважних причин члени 
ради повідомляють завчасно по телефону або електронною поштою. 

Члени ради, які пропустили протягом року більше половини її засідань, виводяться 
зі складу ради за клопотанням ректора Рівненського державного гуманітарного 
університету до Міністерства освіти і науки України. 

3.3. Учений секретар спеціалізованої вченої ради РДГУ розміщує на сайті 
університету: 

- інформацію про дату захисту (протягом трьох робочих днів після 
розміщення на офіційному веб-сайті МОН повідомлення про прийняття дисертації до 
розгляду і про призначення опонентів визначається); 

- електронний варіант примірника дисертаційної роботи (із забезпеченням 
відкритих форматів текстових даних) (крім монографії), реферат, висновок про 



наукову новизну, теоретичне і практичне значення результатів дисертації, відгуки 
офіційних опонентів, облікову форму дисертанта за визначеною формою (за десять 
днів до захисту). 

3.4. Учений секретар спеціалізованої вченої ради РДГУ передає у наукову 
бібліотеку РДГУ один примірник дисертації (підписаний здобувачем) та рішення 
спеціалізованої вченої ради (на протязі десяти днів з набрання чинності наказу МОН 
України про затвердження рішення докторської ради про присудження наукового 
ступеня та видачу диплома) 

3.5. Члени спеціалізованої вченої ради Д 47.053.01 у Рівненському державного 
гуманітарному університеті повинні відповідально ставитися до своїх обов’язків, а 
саме: 
- брати активну участь на етапі проходження попередньої експертизи дисертації під 

час фахового семінару у структурному підрозділі (кафедрі) РДГУ та нести 
відповідальність за її науковий рівень та відповідність паспорту спеціальності та 
вимогам Міністерства освіти і науки України щодо докторських (кандидатських) 
дисертацій; 

- члени ради, які працюють у складі експертної комісії, готують висновок про 
науковий рівень дисертації, в якому рекомендується прийняти до захисту 
дисертацію, пропонуються кандидатури для призначення офіційних опонентів, 
уважно знайомляться зі змістом дисертації, науковими публікаціями та 
монографією, несуть відповідальність перед радою університету щодо 
відповідності дисертації профілю ради та вимогам МОН України.  

3.6. Експертна комісія у своїй роботі керується вимогами розділу III Положення 
про спеціалізовану вчену раду й може рекомендувати (або не рекомендувати) 
дисертацію до офіційного захисту. 

 

4. Фінансові положення 

4.1. Матеріально-технічне забезпечення діяльності спеціалізованої вченої ради 
Д 47.053.01, підготовка до захисту та проведення захисту дисертаційних робіт 
здобувачів наукового ступеня проводиться за рахунок коштів університету (за 
наявності).  

4.2. Оплата праці членів комісії докторської ради з попереднього розгляду 
дисертації та опонентів здійснюється відповідно до законодавства, що регулює норми 
оплати праці експертів, які залучаються для проведення державної наукової та 
науково-технічної експертизи.  

4.3. Якщо підготовка здобувача здійснювалася за рахунок коштів юридичних чи 
фізичних осіб або здобувач самостійно готував дисертацію, оплата праці членів 
комісії докторської ради з попереднього розгляду докторської дисертації та опонентів 
здійснюється за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб або такого здобувача.  



4.4. Відрядження членів докторської ради та опонентів, призначених з інших 
міст, фінансується відповідно до законодавства. 

4.5. Підготовка до захисту та проведення захисту дисертаційних робіт 
працівниками сторонніх організацій здійснюються за рахунок коштів цих організацій 
або особисто здобувачем за клопотанням керівника організації, в якій вони працюють, 
а також спонсорів на підставі п. 11, Переліку платних послуг, які можуть надаватися 
закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать 
до державної і комунальної форми власності № 796 від 27 серпня 2010 р. (зі змінам, 
внесеними згідно з постановою КМУ 2010-2022 рр.). 

 

5. Відповідальність 

5.1. Відповідальність за дотримання вимог цього Положення щодо належного 
рівня дисертаційних робіт, оформлення атестаційних справ несуть голова, заступник 
голови, учений секретар спеціалізованої вченої ради Д 47.053.01, експерти, наукові 
консультанти, здобувачі. 

5.2. Члени спеціалізованої вченої ради Д 47.053.01 несуть відповідальність перед 
радою щодо належного виконання своїх обов’язків (п. 3.2, 3.5 цього положення). За 
умов їх неналежного виконання рада надсилає клопотання до МОН України щодо 
виведення такого члена ради зі складу ради та введення іншого фахівця. 

5.3. Контроль за діяльністю спеціалізованої вченої ради Д 47.053.01 несе ректор 
Рівненського державного гуманітарного університету. 


