
 
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПРОМІЖНОЇ АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ 
ТРЕТЬОГО (ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗІ  

СПЕЦІАЛЬНОСТІ 017 – ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ  
 
I. Атестація здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 

проводиться Атестаційною комісією щорічно до 30 вересня.  
2. Атестація здобувачів наукового ступеня доктора філософії 

проводиться в присутності їх наукових керівників, які несуть відповідальність 
за виконання здобувачами індивідуального плану наукової роботи та 
індивідуального плану навчальної роботи. 

 3. На засідання Атестаційної комісії здобувачі вищої освіти подають 
письмовий звіт, який завіряє науковий керівник, витяг з протоколу засідання 
кафедри де заслуховувався звіт здобувача та атестаційну відомість.  

Підсумки атестації здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої 
освіти затверджуються вченою радою ПДАФКіС.  

 
ВИМОГИ ДО АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ТРЕТЬОГО (ОСВІТНЬО-

НАУКОВОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
Вимоги до атестації здобувачів 1-го року навчання 

- виконання здобувачем індивідуального плану наукової роботи; 
- наявність затвердженої теми дисертаційної роботи;  
- наявність підготовленого плану досліджень;  
- створення фонду бібліографічних карток, підготовка розділу «Стан 

питання (огляд літературних джерел)»; 
-  написання тексту розділу 1 «Стан питання (огляд літературних 

джерел)»; 
- оволодіння методиками досліджень;  
- написання розділу 2 “Методи та організація досліджень”; 
-   опанування освітньої складової освітньо-наукової програми; 
- наявності публікацій (у фахових наукових виданнях України та/або у 

періодичних наукових виданнях інших держав, які входять до Організації 



економічного співробітництва та розвитку та/або Європейського Союзу, з 
наукового напряму, за яким підготовлено дисертацію здобувача, у матеріалах 
конференцій тощо), якщо дані публікації були заплановані в індивідуальному 
плані наукової роботи здобувача; 

- наявність виступів з доповідями на конференціях різного рівня, якщо 
дані публікації були заплановані в індивідуальному плані наукової роботи 
здобувача. 

 
Вимоги до атестації здобувачів 2-го року навчання 

- виконання індивідуального плану наукової роботи;  
- проведення констатувального експерименту та обробці отриманих 

даних – наявності матеріалів основних досліджень (протоколи, анкети);  
- підготовка зведених таблиць результатів досліджень, статистичної 

обробки даних.  
- підготовка розділу 3 «Результати власних досліджень»;  
- наявність публікацій (у фахових наукових виданнях України та/або у 

періодичних наукових виданнях інших держав, які входять до Організації 
економічного співробітництва та розвитку та/або Європейського Союзу, з 
наукового напряму, за яким підготовлено дисертацію здобувача, у матеріалах 
конференцій тощо); 

- наявність виступів з доповідями на конференціях різного рівня; 
- опанування освітньої складової освітньо-наукової програми; 
 

Вимоги до атестації здобувачів 3-го року навчання 
- виконання індивідуального плану наукової роботи;  
- успішний захист науково-педагогічної практики; 
- наявність публікацій, які розкривають основний зміст дисертації. До 

таких наукових публікацій зараховуються:  
· не менше однієї статті у періодичних наукових виданнях інших держав, 

які входять до Організації економічного співробітництва та розвитку та/або 
Європейського Союзу, з наукового напряму, за яким підготовлено дисертацію 
здобувача; 

· статті у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових 
видань України (замість однієї статті може бути зараховано монографію або 
розділ монографії, опублікованої у співавторстві). 

Наукова публікація у виданні, віднесеному до першого - третього 
квартилів (Q 1 - Q 3) відповідно до класифікації SCImago Journal and Country 
Rank або Journal Citation Reports, прирівнюється до двох публікацій, які 
зараховуються відповідно до абзацу першого цього пункту. 

Наукові публікації зараховуються за темою дисертації з дотриманням 
таких умов: 



· обґрунтування отриманих наукових результатів відповідно до мети статті 
(поставленого завдання) та висновків; 

· опублікування статей у наукових фахових виданнях, які на дату їх 
опублікування внесені до переліку наукових фахових видань України, 
затвердженого в установленому законодавством порядку; 

· опублікування статей у наукових періодичних виданнях інших держав з 
наукового напряму, за яким підготовлено дисертацію здобувача, за умови 
повноти викладу матеріалів дисертації, що визначається радою; 

· опублікування не більше ніж однієї статті в одному випуску (номері) 
наукового видання. 

За темою дисертації не зараховуються наукові публікації, в яких 
повторюються наукові результати, опубліковані раніше в інших наукових 
публікаціях, що вже зараховані за темою дисертації);  

- підготовка 4-го розділу дисертаційної роботи. 
 

Вимоги до атестації здобувачів 4-го року навчання 
Атестація здобувачів останнього року навчання вимагає представлення 

закінченої дисертаційної роботи. Стан готовності дисертації здобувача до 
захисту визначається науковим керівником (або консенсусним рішенням двох 
керівників). 

Обов’язковою умовою допуску до захисту є успішне виконання 
здобувачем його індивідуального навчального плану та індивідуального плану 
наукової роботи. 

Здобувач повинен протягом терміну навчання пройти попереднє  
обговорення на кафедрі, подати заяву на проведення попередньої експертизи 
дисертації та надання висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне 
значення результатів дисертації. 

Подати документи до спеціалізованої вченої ради.  
Захистити дисертаційну роботу у спеціалізованій вченій раді.  

  
 


