
Додаток 

до рішення Комітету з питань освіти, науки та інновацій  

про затвердження внесення до порівняльної таблиці проекту Закону реєстр. №5641 від 09.06.2021  

(друге читання) додаткових пропозицій і поправок народних депутатів України – членів Комітету 

 

№ Поточна редакція Запропонована поправка 

1 “6¹) заклад вищої освіти зі специфічними умовами 

навчання — заклад вищої освіти державної форми 

власності, який здійснює на певних рівнях вищої 

освіти підготовку курсантів (слухачів, студентів), 

ад’юнктів для подальшої служби на посадах 

начальницького складу з метою задоволення потреб 

Міністерства внутрішніх справ України, Національної 

поліції та центрального органу виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері цивільного 

захисту, центрального органу виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну політику 

у сфері виконання кримінальних покарань;”; 

       «6¹) заклад вищої освіти зі специфічними умовами 

навчання — заклад вищої освіти державної форми 

власності, який здійснює на певних рівнях вищої освіти 

підготовку курсантів (слухачів, студентів), ад’юнктів для 

подальшої служби на посадах середнього та вищого 

складу поліції, начальницького складу з метою 

задоволення потреб Міністерства внутрішніх справ 

України, Національної поліції та центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

цивільного захисту, центрального органу виконавчої 

влади, що забезпечує формування та реалізує державну 

політику у сфері виконання кримінальних покарань» 

2 відсутнє доповнити абзац перший частини п’ятої статті 6 новим 

реченням такого змісту:  

       «Оприлюднення дисертацій, що містять інформацію 

з обмеженим доступом, та основних наукових 

результатів досліджень на здобуття наукового ступеня 

доктора філософії здійснюється відповідно до 

законодавства» 

  

3 

 

частину четверту статті 13 викласти в такій 

редакції:  

 

        у частині четвертій статті 13:  

        пункт 5 викласти в такій редакції: 

 



5) змісту освітніх програм у відповідних вищих 

військових навчальних закладах (закладах вищої 

освіти зі специфічними умовами навчання), військових 

навчальних підрозділах закладів вищої освіти; 

 

       «5) додаткових до визначених стандартами вищої 

освіти компетентностей та програмних результатів 

навчання за відповідними освітніми програмами, 

порядку розроблення та затвердження освітніх 

програм у відповідних вищих військових навчальних 

закладах, закладах вищої освіти зі специфічними 

умовами навчання, військових навчальних 

підрозділах закладів вищої освіти» 

4 відсутнє  доповнити законопроект новими пунктами 13-14 

такого змісту:  

«13) формування індивідуальних навчальних планів 

та індивідуальних освітніх траєкторій здобувачів вищої 

освіти; 

14) практичної підготовки осіб, які здобувають 

вищу освіту у відповідних вищих військових 

навчальних закладах, закладах вищої освіти із 

специфічними умовами навчання, військових 

навчальних підрозділах закладів вищої освіти» 

5 4) частину четверту статті 33 після слів “із 

специфічними умовами навчання” доповнити словами 

“, військових навчальних підрозділів закладів вищої 

освіти”; 

4) у статті 33: 

частину четверту викласти у такій редакції: 

«Факультет - це структурний підрозділ закладу вищої 

освіти, що об’єднує не менш як три кафедри та/або 

лабораторії, які в державних і комунальних закладах 

вищої освіти у сукупності забезпечують підготовку не 

менше 200 здобувачів вищої освіти денної та дуальної 

форм здобуття освіти (крім факультетів вищих військових 

навчальних закладів, закладів вищої освіти зі 

специфічними умовами навчання, військових навчальних 



підрозділів закладів вищої освіти, закладів вищої освіти 

фізичного виховання і спорту, закладів вищої освіти 

культури та мистецтва)»; 

у абзаці першому частини десятої після слів і знаків 

«Служби зовнішньої розвідки України,» доповнити 

словами і знаками «Управління державної охорони 

України,» 
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7) у частині першій статті 62: 

 

пункт 3 після слів “позанавчальний час” 

доповнити словами “(крім ад’юнктів, слухачів і 

курсантів, які є військовослужбовцями)”; 

7) у частині першій статті 62: 

 

пункт 3 після слів “позанавчальний час” доповнити 

словами “(крім здобувачів вищої освіти вищих 

військових навчальних закладів, закладів вищої 

освіти зі специфічними умовами навчання, військових 

навчальних підрозділів закладів вищої освіти, яким 

присвоєно військове або спеціальне звання)” 

7 пункт 25 після слів “навчальний рік” доповнити 

словами “(для ад’юнктів, слухачів і курсантів, які є 

військовослужбовцями, тривалість визначається 

державним органом, до сфери управління якого 

належать вищі військові навчальні заклади чи військові 

навчальні підрозділи закладів вищої освіти)” 

пункт 25 після слів “навчальний рік” доповнити 

словами “(для здобувачів вищої освіти вищих 

військових навчальних закладів, закладів вищої 

освіти зі специфічними умовами навчання, військових 

навчальних підрозділів закладів вищої освіти, яким 

присвоєно військове або спеціальне звання, тривалість 

визначається державним органом, до сфери управління 

якого належать відповідні вищі військові навчальні 

заклади, заклади вищої освіти зі специфічними умовами 

навчання чи військові навчальні підрозділи закладів вищої 

освіти)” 



8 2. Статтю 43 Закону України “Про наукову і 

науково-технічну діяльність” (Відомості Верховної 

Ради України, 2016 р., № 3, ст. 25) доповнити частиною 

другою такого змісту: 

Відсутнє 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

відсутнє 

 

 

 

7) підготовки наукових кадрів в ад’юнктурі та 

докторантурі відповідних наукових установ. 

 

 

2. У Законі України “Про наукову і науково-технічну 

діяльність” (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 

3, ст. 25): 

 

1) частину 5 статті 28-1 доповнити абзацом другим 

такого змісту:  

«Оприлюднення дисертацій (наукових доповідей у 

разі захисту наукових досягнень, опублікованих у 

вигляді монографії або сукупності статей) та основних 

наукових результатів досліджень на здобуття наукового 

ступеня доктора наук, що містять інформацію з 

обмеженим доступом здійснюється відповідно до 

законодавства. Порядок публікації основних наукових 

результатів досліджень на здобуття наукових ступенів, які 

містять інформацію з обмеженим доступом, визначається 

Кабінетом Міністрів України»; 

3) статтю 43 доповнити частиною другою такого 

змісту: 

… 

Пункт 7 викласти у такій редакції: 

«7) підготовки наукових кадрів в ад’юнктурі та 

докторантурі відповідних наукових установ, вищих 

військових навчальних закладів, закладів вищої 

освіти зі специфічними умовами навчання, військових 

навчальних підрозділів закладів вищої освіти» 

 


