
1 

ШАБЛОН 
для перевірки відповідності дисертаційної роботи  

вимогам до її оформлення, затвердженим  
Наказом Міністерства освіти і науки від 12.01.2017 р. № 40 

 

№ 

з/п 
Сутність вимоги 

Відмітка 
про 

відповід-
ність 

Примітка 

Правила оформлення дисертацій 

0.1 ОБСЯГ 

Обсяг основного тексту дисертації вираховується авторськими 

аркушами та визначається пунктами 10, 11 «Порядку 

присудження наукових ступенів», затв. постановою Кабінету 

Міністрів України від 24.07.2013 р. № 567. 

Обсяг основного тексту необхідно перевірити на 

відповідність наступним вимогам: 

 п. III.14 «Вимог…»  

та Додаток 4, а також 

п. 10 «Порядку 

присудження...»,  

п. 11 «Порядку 

присудження...» 

0.1.1 Кількість сторінок / друкованих знаків: 

п. 10 «Порядку присудження...»: Дисертація на здобуття 
наукового ступеня доктора наук повинна мати обсяг 

основного тексту 11-13, а для суспільних і гуманітарних 

наук - 15-17 авторських аркушів 

п. 11 «Порядку присудження...»: Дисертація на здобуття 

наукового ступеня кандидата наук повинна мати обсяг 

основного тексту 4,5-7, а для суспільних і гуманітарних 

наук - 6,5-9 авторських аркушів 

Додаток 4 «Вимог...»: Один авторський аркуш дорівнює 
40 тис. друкованих знаків, враховуючи цифри, розділові 

знаки, проміжки між словами, що становить близько 24 

сторінок друкованого тексту при оформленні дисертації 

за допомогою комп'ютерної техніки з використанням 
текстового редактора Word: шрифт - Times New 

Roman, розмір шрифту - 14 рt  

  

0.1.2 До загального обсягу дисертації не включаються таблиці та 

ілюстрації, які повністю займають площу сторінки. 

 

 
 

0.2 ІНТЕРВАЛ 

Дисертацію друкують на одному або на двох (за бажанням) 

боках аркуша білого паперу формату А4 (210х297 мм) через 

1,5 міжрядкового інтервалу 

 п. III.14 «Вимог…»  

та Додаток 4 

0.3 ШРИФТ 

Кегель - мітел (14 типографських пунктів). Допускається 

підготовка дисертаційної роботи в форматі LaTeX з 

відповідним стильовим оформленням  

 п. III.14 «Вимог…»  

та Додаток 4 

0.4 ПОЛЯ 

Текст дисертації необхідно друкувати, залишаючи поля таких 

розмірів: ліве - не менше 20 - 25 мм, праве - не менше 10 мм, 

верхнє - не менше 20 мм, нижнє - не менше 20 мм 

 п. III.14 «Вимог…»  

та Додаток 4 

Мова дисертації 

1 Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора наук, 

доктора філософії (кандидата наук) готується державною 

мовою у вигляді спеціально підготовленої наукової праці на 

правах рукопису в твердій або м’якій палітурці та в 

електронній формі.  

За бажанням здобувача дисертація може бути перекладена 

англійською мовою або іншою мовою, пов’язаною з предметом 

дослідження, з поданням перекладу до спеціалізованої вченої 

ради. 

 Розділ I «Вимог…» 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17#n13
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17#n13
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/567-2013-%D0%BF/paran39#n39
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/567-2013-%D0%BF/paran52#n52
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17#n85
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17#n113
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/567-2013-%D0%BF/paran39#n39
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/567-2013-%D0%BF/paran39#n39
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/567-2013-%D0%BF/paran52#n52
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/567-2013-%D0%BF/paran52#n52
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/567-2013-%D0%BF/paran39#n39
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/567-2013-%D0%BF/paran52#n52
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17#n113
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17#n85
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17#n113
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17#n85
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17#n113
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17#n85
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17#n113
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17#n14
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№ 

з/п 
Сутність вимоги 

Відмітка 

про 
відповід-

ність 

Примітка 

Вимоги до структури дисертації 

2 Структура дисертації має включати наступні структурні 

елементи. Наявність вказаних нижче елементів є 

обов’язковою, окрім переліку умовних позначень!!! 

Кожен з цих елементів, а також розділи основної частини та 

додатки мають починатися з нової сторінки. 

 Розділ II «Вимог…» 

2.1 - титульний аркуш;    

2.2 - анотація;   

2.3 - зміст;    

2.4 - перелік умовних позначень (за необхідності);    

2.5 - основна частина;   

2.6 - список використаних джерел;   

2.7 - додатки.   

Структурні елементи дисертації 

3 Вимоги до структурних елементів (обов’язкові)  Розділ III «Вимог…» 

Титульний аркуш 

3.1 Титульний аркуш оформлюється за формою, наведеною у 

додатку 1 «Вимог…» 

 п. III.1 «Вимог…»  

та Додаток 1 

Анотація 

3.2 Вимоги до анотації (обов’язкові) 

Зразок анотації наведено у додатку 2 «Вимог…» 

 п. III.2 «Вимог…»  

та Додаток 2 

3.2.1 Подається державною та англійською мовами  

може подаватися також третьою мовою, пов’язаною з 

предметом дослідження 

  

3.2.2 В анотації дисертації мають бути стисло представлені 

основні результати дослідження із зазначенням 

наукової новизни та за наявності практичного значення 

  

3.2.3 Вказуються також інші обов’язкові дані згідно  

п. III.2 «Вимог…».  

Зразок анотації наведено у додатку 2 «Вимог…». 

 

 

 

3.2.4 Обсяг анотації становить 0,2 - 0,3 авторських аркуша. 

Відповідно до п. III.14 «Вимог…»  

та додатку 4  вказаний обсяг становить 8000 – 12000 

друкованих знаків, враховуючи цифри, розділові 

знаки, проміжки між словами, або 5 – 17 сторінок 

друкованого тексту при оформленні дисертації з 

використанням Word: шрифт - Times New Roman, 14 рt 

 п. III.2 «Вимог…», 

п. III.14 «Вимог…»  

та Додаток 4  

 

3.2.5 Наприкінці анотації наводяться ключові слова 

відповідною мовою. 

Кількість ключових слів становить від п’яти до 

п’ятнадцяти. 

Ключові слова подають у називному відмінку, 

друкують в рядок через кому. 

 

 
 

 
 

 

п. III.3 «Вимог…» 

3.2.6 Після ключових слів наводиться список публікацій 

здобувача за темою дисертації.  

Вказуються наукові праці:  

- в яких опубліковані основні наукові результати 

дисертації (кількість та якість цих праць визначається 

вимогами Наказу МОН від 17.10.2012 р. № 1112 «Про 

опублікування результатів дисертацій на здобуття 

наукових ступенів доктора і кандидата наук»); 

- які засвідчують апробацію матеріалів дисертації;  

- які додатково відображають наукові результати 

дисертації. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. III.4 «Вимог…» 

 

 

Наказ МОН «Про 

опублікування 

результатів 

дисертацій...») 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17#n17
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17#n27
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17#n88
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17#n28
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17#n88
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17#n91
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17#n29
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17#n91
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17#n29
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17#n91
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17#n85
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17#n113
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17#n29
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17#n85
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17#n113
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17#n40
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1851-12
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1851-12
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1851-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17#n41
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1851-12
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1851-12
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1851-12
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1851-12


3 

№ 

з/п 
Сутність вимоги 

Відмітка 

про 
відповід-

ність 

Примітка 

Зміст 

3.3 Зміст повинен містити: 

- назви всіх структурних елементів,  

- заголовки та підзаголовки (за їх наявності) із 

зазначенням нумерації;  

- номери їх початкових сторінок. 

 
 

 

 
 

п. III.5 «Вимог…» 

Перелік умовних позначень (за необхідності)  

3.4 Перелік умовних позначень, символів, одиниць вимірювання, 

скорочень подається за необхідності у вигляді окремого 

списку.  

Додатково їхнє пояснення наводиться у тексті при першому 

згадуванні.  

Скорочення, символи, позначення, які повторюються не 

більше двох разів, до переліку не вносяться. 

 

 

 
 

 

 

п. III.6 «Вимог…» 

Основна частина 

3.5 Основна частина дисертації має містити: 

- вступ; 

- розділи дисертації; 

- висновки. 

 
 

 

 

п. III.7 «Вимог…» 

3.5.1 У вступі подається загальна характеристика дисертації.  

Зміст та обов’язкові елементи вступу 

ОБОВ’ЯЗКОВО!!! необхідно перевірити на 

відповідність п. III.8 «Вимог…»!!! 

 
 

п. III.8 «Вимог…» 

3.5.2 У розділах дисертації має бути вичерпно і повно 

викладено зміст власних досліджень здобувача наукового 

ступеня, зроблено посилання на всі наукові праці 

здобувача, наведені в анотації. Список цих праць має 

також міститися у списку використаних джерел.  

Зміст та обов’язкові елементи розділів дисертації 

ОБОВ’ЯЗКОВО!!! необхідно перевірити на 

відповідність п. III.9 «Вимог…»!!! 

 

 

 

 

 
 

п. III.9 «Вимог…» 

3.5.3 У висновках викладаються найбільш важливі наукові та 

практичні результати дисертації.  

Зміст та обов’язкові елементи висновків 

ОБОВ’ЯЗКОВО!!! необхідно перевірити на 

відповідність п. III.10 «Вимог…»!!! 

 

 

 

п. III.10 «Вимог…» 

Список використаних джерел 

3.6 Список використаних джерел формується здобувачем 

наукового ступеня за його вибором може бути сформований 

наприкінці роботи, або (опціонально) в кінці кожного розділу 

основної частини дисертації 

Список використаних джерел ОБОВ’ЯЗКОВО!!! 

необхідно перевірити на відповідність п. III.11 

«Вимог…»!!! 

 

 

 

 
 

п. III.11 «Вимог…» 

та Додаток 3 

Додатки 

3.7 До додатків може включатися допоміжний матеріал, 

необхідний для повноти сприйняття дисертації 

Додатки можуть бути надані у вигляді окремої частини (том, 

книга) 

 п. III.12 «Вимог…» 

3.7.1 Обов’язковим додатком до дисертації є список 

публікацій здобувача за темою дисертації та відомості 

про апробацію результатів дисертації. 

Вказаний додаток ОБОВ’ЯЗКОВО!!! необхідно 

перевірити на відповідність п. III.13 «Вимог…»!!! 

 

 

 

 

п. III.13 «Вимог…» 

та п. III.4 «Вимог…» 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17#n45
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17#n46
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17#n47
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17#n52
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17#n52
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17#n63
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17#n63
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17#n67
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17#n67
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17#n69
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17#n69
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17#n69
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17#n99
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17#n75
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17#n82
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17#n82
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17#n41
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№ 

з/п 
Сутність вимоги 

Відмітка 

про 
відповід-

ність 

Примітка 

Перевірка публікацій, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації  

4 Кількість та якість праць, в яких опубліковані основні наукові 

результати, визначається вимогами Наказу МОН від 

17.10.2012 р. № 1112 «Про опублікування результатів 

дисертацій...» 

 Наказ МОН «Про 

опублікування 

результатів 

дисертацій...» 

4.1 За темою дисертації зараховуються публікації: 

- з наведенням обґрунтування отриманих наукових 

результатів відповідно до мети статті (поставленого 

завдання) та висновків; 

- у наукових періодичних виданнях України до 

травня 1997 року за умови повноти викладу 

матеріалів дисертації, що визначається 

спеціалізованою вченою радою; 

- у наукових фахових виданнях, які на дату їх публікації 

були внесені до Переліку наукових фахових видань 

України, затвердженого в установленому 

законодавством порядку; 

- у наукових періодичних виданнях інших держав за 

умови повноти викладу матеріалів дисертації, що 

визначається спеціалізованою вченою радою; 

- у кількості не більше однієї статті в одному випуску 

(номері) наукового фахового видання. 

За темою дисертації не зараховуються публікації, в яких 

повторюються наукові результати, опубліковані раніше в 

інших наукових публікаціях, що ввійшли до мінімальної 

кількості публікацій за темою дисертації. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Перелік фахових видань 

4.2 ДОКТОР НАУК 

- Загальна кількість публікацій: не менше 20 

- Місце публікації: у наукових (зокрема електронних) 

фахових виданнях України та інших держав; 

- З цих публікацій: не менше 4 у наукових періодичних 

виданнях інших держав з напряму, з якого 

підготовлено дисертацію; 

- До іноземних публікацій можуть прирівнюватися 

публікації у виданнях України, які включені до 

міжнародних наукометричних баз 

- Електронні фахові видання: не більше 5; 

- У галузях природничих і технічних наук замість 

трьох статей можуть бути долучені три патенти на 

винахід (авторські свідоцтва про винахід), які пройшли 

кваліфікаційну експертизу і безпосередньо стосуються 

наукових результатів дисертації  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

4.3 ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ 

- Загальна кількість публікацій: не менше 5 

- Місце публікації: у наукових (зокрема електронних) 

фахових виданнях України та інших держав; 

- З цих публікацій: не менше 1 у наукових періодичних 

виданнях інших держав з напряму, з якого 

підготовлено дисертацію; 

- До іноземних публікацій можуть прирівнюватися 

публікації у виданнях України, які включені до 

міжнародних наукометричних баз 

- Електронні фахові видання: не більше 1; 

- У галузях природничих і технічних наук замість 

однієї статті можуть бути долучений один патент на 

винахід (авторське свідоцтво про винахід), який 

пройшов кваліфікаційну експертизу і безпосередньо 

стосується наукових результатів дисертації  
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