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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

31.05.2019  № 759

Зареєстровано в Міністерстві  
юстиції України  
19 червня 2019 р.  
за № 640/33611

Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки
України від 12 січня 2017 року № 40

Відповідно до пункту 10 Порядку проведення експерименту з присудження ступеня
доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019
року № 167, НАКАЗУЮ:

1. Наказ Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2017 року №  40 «Про
затвердження Вимог до оформлення дисертації», зареєстрований в Міністерстві юстиції
України 03 лютого 2017 року за № 155/30023, після пункту 1 доповнити новим пунктом 2 такого
змісту:

«2. Установити, що дисертації здобувачів, які здобувають ступінь доктора філософії
відповідно до Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 року №  167,
оформлюються відповідно до затверджених цим наказом Вимог до оформлення дисертації.».

У зв’язку з цим пункти 2-4 вважати відповідно пунктами 3-5.

2. Абзац перший позиції «Обсяг» додатка 4 до Вимог до оформлення дисертації,
затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2017 року №  40,
зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2017 року за № 155/30023, доповнити
словами «, або може встановлюватися освітньо-науковою програмою закладу вищої освіти
(наукової установи) відповідно до специфіки відповідної галузі знань та/або спеціальності.».

3. Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації (Криштоф С.Д.) забезпечити державну
реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України в установленому законодавством
порядку.

4. Департаменту забезпечення документообігу, контролю та інформаційних технологій
(Єрко І.А.) забезпечити внесення відповідних відміток у справи архіву.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Рашкевича Ю.М.

Міністр Л.М. Гриневич
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