
Робіть свій вибір! 

(інформація для роздумів) 

Матеріал підготовлений на основі витягів із Закону України «Про вищу 

освіту». 

Передумови:  

Другий (магістерський) рівень вищої освіти передбачає набуття 

здобувачами вищої освіти здатності до розв’язування задач дослідницького 

та/або інноваційного характеру у певній галузі професійної діяльності. 

Пропозиція: 

Третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень передбачає 

набуття здобувачами вищої освіти здатності розв’язувати комплексні 

проблеми в галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності. 

Освітньо-науковий рівень вищої освіти передбачає здобуття особою 

теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для 

продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі 

професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння 

методологією наукової та педагогічної діяльності, а також проведення 

власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, 

теоретичне та практичне значення. 

Науковий рівень вищої освіти передбачає здатність особи визначати та 

розв’язувати соціально значущі системні проблеми у певній галузі діяльності, 

які є ключовими для забезпечення сталого розвитку та вимагають створення 

нових системоутворювальних знань і прогресивних технологій. 

Здобуття вищої освіти на кожному рівні вищої освіти передбачає 

успішне виконання особою відповідної освітньої або наукової програми, що є 

підставою для присудження відповідного ступеня вищої освіти: 

• доктор філософії;

• доктор наук.

Доктор філософії – це освітній і водночас перший науковий ступінь, що 

здобувається на третьому рівні вищої освіти на основі ступеня магістра. 

Ступінь доктора філософії присуджується спеціалізованою вченою радою 

закладу вищої освіти або наукової установи в результаті успішного виконання 

здобувачем вищої освіти відповідної освітньо-наукової програми та 

публічного захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді. 

Особа має право здобувати ступінь доктора філософії під час навчання в 

аспірантурі. Особи, які професійно здійснюють наукову, науково-технічну або 

науково-педагогічну діяльність за основним місцем роботи, мають право 

здобувати ступінь доктора філософії поза аспірантурою, зокрема під час 

перебування у творчій відпустці, за умови успішного виконання відповідної 

освітньо-наукової програми та публічного захисту дисертації у 

спеціалізованій вченій раді. 



Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі 

становить чотири роки. Обсяг освітньої складової освітньо-наукової програми 

підготовки доктора філософії становить 30 – 60 кредитів ЄКТС. 

Наукові установи можуть здійснювати підготовку докторів філософії за 

власною освітньо-науковою програмою згідно з отриманою ліцензією на 

відповідну освітню діяльність або за освітньо-науковою програмою, окремі 

елементи якої забезпечуються іншими науковими установами та/або 

закладами вищої освіти. 

Доктор наук – це другий науковий ступінь, що здобувається особою на 

науковому рівні вищої освіти на основі ступеня доктора філософії і передбачає 

набуття найвищих компетентностей у галузі розроблення і впровадження 

методології дослідницької роботи, проведення оригінальних досліджень, 

отримання наукових результатів, які забезпечують розв’язання важливої 

теоретичної або прикладної проблеми, мають загальнонаціональне або світове 

значення та опубліковані в наукових виданнях. 

Ступінь доктора наук присуджується спеціалізованою вченою радою 

закладу вищої освіти чи наукової установи за результатами публічного захисту 

наукових досягнень у вигляді дисертації або опублікованої монографії, або за 

сукупністю статей, опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих 

фахових виданнях, перелік яких затверджується центральним органом 

виконавчої влади у сфері освіти і науки. 

Атестація осіб, які здобувають ступінь доктора філософії, здійснюється 

постійно діючою або разовою спеціалізованою вченою радою закладу вищої 

освіти чи наукової установи, акредитованою Національним агентством із 

забезпечення якості вищої освіти, на підставі публічного захисту наукових 

досягнень у формі дисертації. Здобувач ступеня доктора філософії має право 

на вибір спеціалізованої вченої ради. 

Атестація осіб, які здобувають ступінь доктора наук, здійснюється 

постійно діючою спеціалізованою вченою радою закладу вищої освіти чи 

наукової установи, акредитованою Національним агентством із забезпечення 

якості вищої освіти, на підставі публічного захисту наукових досягнень у 

вигляді дисертації або опублікованої монографії, або сукупності статей, 

опублікованих у вітчизняних та/або міжнародних рецензованих фахових 

виданнях, перелік яких затверджується центральним органом виконавчої 

влади у сфері освіти і науки. 

Дисертації осіб, які здобувають ступінь доктора філософії, та дисертації 

(або наукові доповіді у разі захисту наукових досягнень, опублікованих у 

вигляді монографії або сукупності статей, опублікованих у вітчизняних та/або 

міжнародних рецензованих фахових виданнях) осіб, які здобувають ступінь 

доктора наук, а також відгуки опонентів оприлюднюються на офіційних веб-

сайтах відповідних закладів вищої освіти (наукових установ) відповідно до 

законодавства. 



До захисту допускаються дисертації (наукові доповіді), виконані 

здобувачем наукового ступеня самостійно. Виявлення в поданій до захисту 

дисертації (науковій доповіді) академічного плагіату є підставою для відмови 

у присудженні відповідного наукового ступеня. 

Документ про вищу освіту (науковий ступінь) видається особі, яка 

успішно виконала відповідну освітню (наукову) програму та пройшла 

атестацію за відповідними ступенями: 

• диплом магістра;

• диплом доктора філософії;

• диплом доктора наук.

У дипломі доктора філософії, доктора наук зазначається інформація про 

здобутий особою науковий ступінь (ступінь доктора мистецтва), галузь знань, 

спеціальність, з якої здобуто відповідний ступінь (спеціальності, галузь 

знань – для міждисциплінарних робіт), назва закладу вищої освіти (наукової 

установи), в якому здійснювалася підготовка, назва закладу вищої освіти 

(наукової установи), у спеціалізованій вченій раді (спеціалізованій раді з 

присудження ступеня доктора мистецтва) якого (якої) захищено наукові 

(мистецькі) досягнення. 

Невід’ємною частиною диплома доктора філософії є додаток до диплома 

європейського зразка, що містить структуровану інформацію про завершене 

навчання. У додатку до диплома міститься інформація про результати 

навчання особи, що складається з інформації про назви дисциплін, отримані 

оцінки і здобуту кількість кредитів ЄКТС, а також відомості про національну 

систему вищої освіти України. 

Документ про вищу освіту видається закладом вищої освіти лише за 

акредитованою відповідно до цього Закону освітньою програмою. У 

документі про вищу освіту зазначається найменування органу (органів) 

акредитації, а в додатку до документа про вищу освіту – інформація про видані 

ним (ними) відповідні акредитаційні сертифікати, рішення. 

Документи про вищу освіту для осіб, які навчаються за державним 

замовленням, виготовляються закладами вищої освіти та видаються за 

рахунок коштів державного бюджету, а для осіб, які навчаються за рахунок 

коштів фізичних або юридичних осіб, вартість документів про вищу освіту 

включається у вартість навчання. Перелік обов’язкової інформації, яка 

повинна міститися у документі про вищу освіту, встановлюється Кабінетом 

Міністрів України. 

У разі здобуття особою вищої освіти за узгодженими між закладами 

вищої освіти (науковими установами), у тому числі іноземними, освітніми 

програмами заклади вищої освіти (наукові установи) мають право виготовляти 

та видавати спільний (подвійний) документ про вищу освіту за зразком, 



визначеним спільним рішенням вчених рад таких закладів вищої освіти 

(наукових установ). 

У разі здобуття особою вищої освіти більше ніж за однією спеціальністю 

заклад вищої освіти має право виготовляти та видавати документ про вищу 

освіту за спеціальним зразком, визначеним вченою радою закладу вищої 

освіти. 

Інформація про видані дипломи вноситься закладами вищої освіти, крім 

вищих військових навчальних закладів, до Єдиної державної електронної бази 

з питань освіти. 

Фізичні та юридичні особи мають доступ до Реєстру документів про 

вищу освіту в обсязі, достатньому для перевірки достовірності документа про 

вищу освіту. 

Вільний доступ осіб до інформації, що міститься в Єдиній державній 

електронній базі з питань освіти, здійснюється через офіційний веб-сайт 

центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки. 

Стандартами освітньої діяльності є: 

- стандарт освітньої діяльності – це сукупність мінімальних вимог до 

кадрового, навчально-методичного, матеріально-технічного та 

інформаційного забезпечення освітнього процесу закладу вищої освіти і 

наукової установи;  

- стандарти освітньої діяльності розробляються для кожного рівня 

вищої освіти в межах кожної спеціальності з урахуванням необхідності 

створення умов для осіб з особливими освітніми потребами та є обов’язковими 

до виконання всіма закладами вищої освіти незалежно від форми власності та 

підпорядкування, а також науковими установами, що забезпечують підготовку 

докторів філософії та докторів наук; 

- стандарти освітньої діяльності розробляються та затверджуються 

центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки за погодженням 

з Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти. 

Стандартами вищої освіти є: 

- стандарт вищої освіти – це сукупність вимог до змісту та результатів 

освітньої діяльності закладів вищої освіти і наукових установ за кожним 

рівнем вищої освіти в межах кожної спеціальності; 

- стандарти вищої освіти розробляються для кожного рівня вищої 

освіти в межах кожної спеціальності відповідно до Національної рамки 

кваліфікацій і використовуються для визначення та оцінювання якості змісту 

та результатів освітньої діяльності закладів вищої освіти (наукових установ); 

- стандарт вищої освіти визначає такі вимоги до освітньої програми: 

1) обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня

вищої освіти; 

2) перелік компетентностей випускника;



3) нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти,

сформульований у термінах результатів навчання; 

4) форми атестації здобувачів вищої освіти;

5) вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої

освіти; 

6) вимоги професійних стандартів (у разі їх наявності).

- заклад вищої освіти на підставі відповідної освітньої програми за 

кожною спеціальністю розробляє навчальний план, який визначає перелік та 

обсяг навчальних дисциплін у кредитах ЄКТС, послідовність вивчення 

дисциплін, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, графік 

навчального процесу, форми поточного і підсумкового контролю. 

На основі навчального плану у визначеному закладом вищої освіти 

порядку розробляються та затверджуються індивідуальні навчальні плани 

студентів, що мають містити, у тому числі, обрані здобувачами вищої освіти 

навчальні дисципліни. 

Заклад вищої освіти у межах ліцензованої спеціальності може 

запроваджувати спеціалізації, перелік яких визначається закладом вищої 

освіти. 

Стандарти вищої освіти за кожною спеціальністю розробляє 

центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки з урахуванням 

пропозицій галузевих державних органів, до сфери управління яких належать 

заклади вищої освіти, і галузевих об’єднань організацій роботодавців та 

затверджує їх за погодженням з Національним агентством із забезпечення 

якості вищої освіти. 

Для досягнення кінцевої мети в академії працюють Спеціалізовані вчені 

ради з 7 спеціальностей, в межах діяльності яких здійснюється захист 

дисертацій на здобуття ступенів кандидатів та докторів технічних наук:  

Д 08.085.01 

05.23.02 – основи та фундаменти 

05.23.05 – будівельні матеріали та вироби 

05.23.08 – технологія і організація промислового та цивільного 

будівництва 

05.26.01 – охорона праці
Д 08.085.02 

05.02.01 – матеріалознавство 

05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди 

05.23.17 –  будівельна механіка 

Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів в аспірантурі 

На сьогоднішній день, підготовка докторів філософії в академії 

здійснюється за 8 спеціальностями: 

1) 051 економіка;



2) 076 підприємництво, торгівля і біржова діяльність;

3) 124 системний аналіз;

4) 132  матеріалознавство

5) 151 автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології;

6) 192 будівництво і цивільна інженерія;

7) 263 цивільна безпека;

8) 281 публічне управління і адміністрування.

Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів в докторантурі: 

1) 051 економіка;

3) 132  матеріалознавство;

4) 192 будівництво і цивільна інженерія;

4) 263 цивільна безпека.


