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Керівникам закладів вищої освіти
та наукових установ, в яких діють
спеціалізовані вчені ради
Про відповідальність спеціалізованих
вчених рад за прийняті ними рішення
про присудження наукових ступенів
Міністерство освіти і науки України звертає увагу, що законами України «Про
вищу освіту» та «Про освіту» діяльність виконавчої влади спрямована на підвищення
якості вищої освіти, в тому числі якості підготовки за освітньо-науковим та науковим
рівнями вищої освіти.
Аналіз дисертаційних справ, які розглядалися упродовж 2016-2018 років
атестаційною колегією Міністерства, показує наявність систематичних порушень
нормативно-правових актів з питань захисту дисертацій.
Зокрема:
- в дисертаційних роботах та авторефератах не зазначається конкретний
особистий внесок здобувана наукового ступеня в праці або розробки,
опубліковані та розроблені разом зі співавторами; при цьому в більшості
випадків дисертант заявляє про належність йому всіх основних результатів
публікацій чи розробок, що ставить під сумнів підстави наявності співавторів;
- на засіданнях спеціалізованих вчених рад, зокрема, під час обговорення
дисертації, не встановлюється рівень теоретичної підготовки здобувана, його
особистий внесок у розв'язання наукової проблеми чи у вирішення конкретного
наукового завдання, рівень обізнаності здобувана з результатами наукових
досліджень інших учених із зазначених у дисертації наукових проблем чи
наукових завдань та їх порівнянності з результатами наукових досліджень
здобувана;
- при підготовці матеріалів атестаційних справ допускаються грубі помилки в
оформленні стенограм, невідповідність стенограм фонограмам засідання
спеціалізованої вченої ради;
- неправильно оформляються анотації дисертацій.
Крім того, збільшується частка робіт, в яких є текстові запозичення,
використовуються ідеї, наукові результати і матеріали інших авторів без належного
посилання на джерела. Нагадуємо, що рішення спецрад стосовно таких дисертацій
підлягають скасуванню без права повторного захисту.
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Згідно з абзацом третім пункту 7 Порядку присудження наукових ступенів,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567,
спеціалізована вчена рада несе відповідальність за обгрунтованість прийнятих нею
рішень і забезпечує високий рівень вимогливості під час розгляду дисертацій та
проведення їх захисту. При цьому, персональну відповідальність за науковий рівень
захищених у радах дисертацій несуть керівники рад та інші учасники атестаційного
процесу.
Звертаємо увагу голів спеціалізованих вчених ради на необхідність
забезпечення наукового рівня дисертацій, оцінки рівня фахової підготовки
дисертантів, набуття ними дослідницьких компетентностей, дотримання принципів
академічної доброчесності та якісної підготовки матеріалів атестаційних справ.

Тимчасово виконуючий
обов’язки Міністра

В. В. Ковтунець

