
НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА 

 Закон України «Про освіту»  

 Закон України «Про вищу освіту» 

 Постанова Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261 «Про затвердження Порядку підготовки 

здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)» 

 Постанова Кабінету Міністрів України від 03 квітня 2019 р. № 283 «Про внесення змін до постанови 

Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261» 

 Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів 

 Постанова Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347 "Про внесення змін до постанови 

Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187" 

 Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266 «Про затвердження переліку галузей 

знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти»  

 Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187«Про затвердження Ліцензійних умов 

провадження освітньої діяльності закладів освіти»  

 Постанова Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567 «Про затвердження Порядку 

присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника» 

 Постанова Кабінету Міністрів України від 04 липня 2018 р. № 519 "Про внесення змін до постанови 

Кабінетів міністрів України від 27 липня 2016 р. № 567" 

 Постанова Кабінету Міністрів України від 27 липня 2016 р. №  567 "Деякі питання діяльності Національного 

агентства із забезпечення якості вищої освіти" 

 Постанова Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 р. № 167 "Про проведення експерименту з 

присудження «ступеня доктора філософії" 

 Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження форм документів атестаційної справи 

здобувача ступеня доктора філософії» 

 Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові 

ступені) державного зразка та додатків до них, зразка академічної довідки» 

 Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Вимог до оформлення дисертації» 

 Приклади оформлення бібліографічного опису відповідно до ДСТУ 8302:2015 

 Наказ Міністерства освіти і науки України «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових 

ступенів доктора і кандидата наук», 2012 

 Наказ Міністерства освіти і науки України «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових 

ступенів доктора і кандидата наук», 2019  

 Перелік наукових фахових (друкованих та електронних) видань  
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 Перелік українських журналів, індексованих в міжнародних наукометричних базах Scopus і Web of Science  

 Положення про спеціалізовану вчену раду  

 Мережа спеціалізованих вчених рад  

 Порядок подання повідомлень про захист дисертацій  

 Статут Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (нова редакція) 

 Кодекс академічної доброчесності Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка 

 Положення про дотримання академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками та здобувачами 

вищої освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка 

 Положення про організацію освітнього процесу в Кам’янець-Подільському національному університеті імені 

Івана Огієнка (зі змінами) 

 Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в Кам’янець-Подільському 

національному університету імені Івана Огієнка 

 Положення про порядок реалізації права на вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти в 

Кам’янець-Подільському національному університету імені Івана Огієнка 

 Положення про ректорський контроль навчальних досягнень здобувачів вищої освіти Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка 

 Положення про порядок реалізації учасниками освітнього процесу Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка права на академічну мобільність 

 Положення про організацію наукової і науково-технічної діяльності у Кам’янець-Подільському 

національному університеті імені Івана Огієнка 

 Положення про Наукове товариство студентів (слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка 

 Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у Кам’янець-

Подільському національному університеті імені Івана Огієнка 

 Положення про попередню експертизу дисертацій та утворення разових спеціалізованих вчених рад, порядок 

проходження процедури захисту та присудження ступеня доктора філософії в Кам’янець-Подільському національному 

університеті імені Івана Огієнка 

 Положення про проведення практики здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії  

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка 
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	 Наказ Міністерства освіти і науки України «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук», 2012

