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відповідність 

Екзамени Статті, 
конференції, 

впровадження 

Дисертація PhD 

вимоги 
(актуальність,новизна, 
пріоритетне значення ) 

 
1. статті; 2. апробація; 

3. впровадження 
    результатів  

гармонізація 

(St) 

Спільне  
засідання 

контроль відповідності вимогам – 
стандартам освіти  та науковій 

кваліфікації 

Захист дисертації 

Спеціалізована Вчена рада  -  St 

Опоненти (cпеціаліcти по темі) -
Вчена рада на захист 

Відгуки на дисертацію   
науково-технічної спільноти 

Диплом St 
Диплом 

HEI 

Joint 
Diploma 

2 Diploma 

Захист дисертації 

вступ, конкурс 



ОСОБЛИВОСТІ 
2 Diploma Joint Diploma 

І. Вимоги HEI по 
відповідності стандартам: І. 

Об’єднання змісту 
кваліфікаційного рівня і 
форми процедур шляхом 
гармонізації складових 
навчально-наукового 

процесу: 
1.1 термін навчання в даному 

HEI;  
- критеріїв оцінки; 

1.2 відповідність чи 
співпадіння навчальних 
дисциплін; 

- вимог до дисертації та умов 
захисту; 

1.3 відповідність 
кваліфікаційної роботи 
вимогам; 

- мобільності (терміни, 
категорії учасників); 

1.4 Автономна для кожного 
HEI процедура захисту 

- спільний захист як 
інструмент забезпечення 
критеріїв якості 

ІІ. 

Два документи (для однієї 
особи)  на одну 

кваліфікаційну роботу  
 (+ -) 

ІІ. Єдиний документ на одну 
кваліфікаційну роботу 

ПОЗИТІВНІ СТОРОНИ 
1. Розширення можливостей для молоді у виборі країни навчання. 

2. Гармонізація суспільств, зменшення їх диференціації, в т.ч. на 
рівні освітніх процесів. 

3. 
Спрощення процедури визнання дипломів різних країн, 
вирівнювання освітніх рівнів країн та зростання взаємної 

і   



2. Програми Європейської 
комісії (Erasmus + та ін.) 

вважати пріоритетними для 
магістрів, докторантів та 

співробітників - учасників 
програм подвійних  (Joint) 
дипломів університетів – 

партнерів  

1. Інтегрувати програми 
двох (Joint) дипломів у 

Міжурядове рішення про 
взємне визнання дипломів  

(магістра, доктора 
філософії) університетів - 
учасників програми двох 

дипломів  

ПРОПОЗИЦІЇ 
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