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9. Дисертація на здобуття наукового ступеня є кваліфікаційною науковою працею, 

виконаною особисто здобувачем у вигляді спеціально підготовленого рукопису або 

опублікованої монографії. Підготовлена до захисту дисертація повинна містити 

висунуті здобувачем науково обґрунтовані теоретичні або експериментальні 

результати, наукові положення, а також характеризуватися єдністю змісту і свідчити 

про особистий внесок здобувача в науку. 

До дисертації, що містить науково-прикладні результати, повинні додаватися 

документи, що підтверджують практичне використання отриманих здобувачем 

результатів - впровадження у виробництво, достатню дослідно-виробничу перевірку, 

отримання нових кількісних і якісних показників, суттєві переваги запропонованих 

технологій, зразків продукції, матеріалів тощо, а до дисертації, що містить теоретичні 

наукові результати, - рекомендації щодо їх використання. 

Дисертація виконується з галузі науки та за науковою спеціальністю відповідно до 

переліку, який затверджує МОН, і повинна відповідати паспорту наукової 

спеціальності, затвердженому МОН. 

Теми дисертацій пов’язуються, як правило, з основними науково-дослідними 

роботами, що виконуються вищими навчальними закладами або науковими 

установами і затверджуються вченими (науково-технічними) радами для кожного 

здобувача окремо з одночасним призначенням наукового консультанта в разі 

підготовки докторської чи наукового керівника в разі підготовки кандидатської 

дисертації.  
 



10. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора наук повинна мати обсяг основного 

тексту 11-13, а для суспільних і гуманітарних наук - 15-17 авторських аркушів, оформлених 

відповідно до вимог, установлених МОН.  

 

11. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук повинна мати обсяг 

основного тексту 4,5-7, а для суспільних і гуманітарних наук - 6,5-9 авторських аркушів, 

оформлених відповідно до вимог, установлених МОН. 

 

12. До опублікованих праць, які відображають основні наукові результати дисертації, з 
відповідної галузі науки належать:  

• монографії;  

• посібники (для дисертацій з педагогічних наук);  

• статті у наукових, зокрема електронних, фахових виданнях України; 

• статті у наукових періодичних виданнях інших держав з напряму, з якого підготовлено 
дисертацію.  

Перелік наукових фахових видань України затверджується в установленому МОН порядку. 

 

13. Докторська і кандидатська дисертації супроводжуються окремими авторефератами 

обсягом відповідно 1,3-1,9 і 0,7-0,9 авторського аркуша, які подаються державною мовою. 

Вимоги до оформлення автореферату встановлює МОН. 
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Висновок організації 

1. Актуальність теми та її зв'язок з планами наукових робіт установи 

  

2. Особиста участь автора в отриманні конкретних наукових результатів, викладених 
в дисертації.  

  

3. Ступінь обґрунтованості і достовірності наукових положень і рекомендацій.  

  

4. Наукова новизна одержаних результатів. 

  

5. Наукове та практичне значення роботи.  

 

6. Використання результатів роботи.  

 

7. Повнота викладення матеріалів дисертації в роботах, опублікованих автором. 
Список опублікованих праць за темою дисертації 

  

8. Відповідність змісту дисертації спеціальності, за якою вона подається до захисту.  

 

9. Оцінка мови та стилю дисертації.  

 

10. Рекомендація дисертації до захисту. 
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