
ПОЛОЖЕННЯ 

 про порядок видачі диплома доктора філософії у Вінницькому 

національному медичному університеті ім. М. І. Пирогова 
 

Цей Порядок розроблений відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України від 6 березня 2019 р. № 167 «Про Порядок проведення експерименту з 

присудження ступеня доктора філософії». 

Диплом доктора філософії – це документ державного зразка, який 

засвідчує присудження ступеня доктора філософії і видається закладом вищої 

освіти (науковою установою) після затвердження атестаційною колегією МОН 

рішення ради. Дизайн диплома затверджується рішенням Вченої ради 

університету, виготовляється диплом на основі фотокомп’ютерних технологій. 

Диплом доктора філософії видається здобувачеві у порядку, 

встановленому у Вінницькому національному медичному 

університеті ім. М. І. Пирогова: після набрання чинності наказу МОН про 

затвердження рішення ради про присудження ступеня доктора філософії на 

підставі рішення Вченої ради університету про видачу диплома, затвердженого 

наказом ректора. 

Вчена рада затверджує проект рішення щодо видачі диплома доктора 

філософії шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів присутніх 

на засіданні членів ради. Вчена рада університету доручає уповноваженій особі 

розмістити в на офіційному веб-сайті установи прийняте рішення.  

Рішення спеціалізованої ради щодо присудження ступеня доктора 

філософії набирає чинності з дати набрання чинності наказу ректора про видачу 

диплома доктора філософії. 

Доктори філософії, їх довірені особи (за письмовою завіреною 

довіреністю власника диплому) при наявності документу, що посвідчує особу і 

квитанції про оплату відшкодування вартості виготовлення бланка диплома 

відповідно до рішення про видачу мають змогу отримати дипломи у закладі 

вищої освіти. 



Відшкодування витрат на виготовлення бланків диплома доктора 

філософії здійснюється відповідно до законодавства. 

Уповноваженою особою навчального закладу освіти ведеться облік 

виданих дипломів докторів філософії у відповідному журналі реєстрації видачі 

дипломів докторів філософії. 

У разі втрати, знищення або пошкодження диплома доктора філософії 

заклад вищої освіти (наукова установа) видає його дублікат з новим порядковим 

номером та інформацією відповідно до раніше виданого диплома за рахунок 

коштів особи, яка отримує дублікат. 

Для видачі дубліката диплома до закладу вищої освіти (наукової 

установи) подаються: 

заява особи про видачу дубліката диплома доктора філософії; 

довідка органу внутрішніх справ про втрату диплома доктора філософії 

(у разі наявності); 

копія першої сторінки паспорта громадянина України або паспортного 

документа іноземця; 

копія втраченого, знищеного або пошкодженого диплома доктора 

філософії (у разі наявності). 

Уповноваженою особою навчального закладу освіти після видачі 

дублікату диплома проводиться запис щодо його видачі у журналі реєстрації 

видачі дипломів. 

У разі зміни особою імені диплом на новий не обмінюється. 

Визнання здобутого в іноземному закладі вищої освіти ступеня доктора 

філософії і проведення процедури його визнання здійснюється відповідно до 

законодавства. 

 


