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ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ЯК ГОЛОВНА 
УМОВА ОТРИМАННЯ НАУКОВИХ СТУПЕНІВ В УКРАЇНІ ХІХ СТ. 

Згідно сучасних вимог Вищої атестаційної комісії України [1;2] 
головною умовою отримання наукового ступеня є захист дисертаційного 
дослідження. Останнє повинно являти собою кваліфікаційну наукову роботу, 
особисто виконану у вигляді спеціально підготовленого рукопису або 
опублікованої наукової монографії. Дисертація характеризується єдністю 
змісту і свідчить про особистий внесок пошукувача в науку [§11]. 

Проведене дослідження показало, що більшість з дисертацій, захищених 
на поч.  Х1Х ст.  у Харківському університеті, мали низький рівень. Так, за 
оцінкою Д. Багалія, лише 2 з 10 дисертацій (з 1810-1813 рр.) були 
серйозними науковими дослідженнями. Останні являли собою “тоненькі 
брошури”, які містили в собі або роздуми на загальні теми, або компіляції, і 
якщо в них і торкалися якогось спеціального питання, відзначав вчений, “то 
... без особливого самостійного заглиблення в тему” [3, 682-686]. 

Взагалі ж, кількість захищених дисертаційних досліджень у 
Харківському університеті на поч. ХІХ ст. була незначною. Викликано це 
було тим, що більшу частину викладацького складу на той період складали 
іноземні професори (59%) і майже всі вони мали наукові ступені. Крім того, 
для отримання професорського звання не обов’язково було мати докторський 
ступень: від викладача на початку ХІХ ст. вимагалося скоріше 
популяризація, розповсюдження наукових знань у суспільстві, ніж їх 
розробка. Саме цим пояснюється те, що в роботі професорів на першому 
місці стояла викладацька, освітня і просвітительська діяльність, ніж наукова. 

У 1820 р. була прийнята Постанова “Про правила прийняття в 
університеті професорів і ад’юнктів” (4). Згідно з цим документом, однією з 
обов’язкових умов отримання звання професора була наявність наукового 
ступеня доктора наук, а ад’юнкта - магістра. Тому з часом кількість 
дисертацій, поданих на пошукання вищих наукових ступенів, значно збіль-
шилася. 

Слід зазначити, що у першій чверті ХІХ ст. дисертації писалися “за 
німецьким зразком”. Це були переважно твори “Про значення...” або “Про 
предмет...” тієї чи іншої думки. І, як указував В. Іконніков у статті “російські 
університети у зв’язку з ходом загальної освіти, вони...” досить рідко 
торкалися... дослідження суперечливого питання [5, 124-125]. 

У 30-40-х рр. ХІХ ст. науковий рівень дисертацій, що були подані на 
здобуття вищих наукових ступенів, значно зріс. Однак реакційний курс 
режиму Миколи І фактично припинив захист дисертаційних праць, ті ж 
роботи, які все-таки були захищені, писалися у точній відповідності з 
поняттями, встановленими царським урядом. Яскравим прикладом, що 
характеризує цей період, стала справа про спалення дисертації 
М.Костомарова “Про причини і характер унії в Західній Росії”. Подана 



дисертація отримала негативну оцінку з боку Преосвященного Інокентія. На 
основі поданого ним негативного відгуку про напрямок дослідження міністр 
народної освіти С. Уваров наказав спалити дисертацію, що, за висловом 
Д.Багалія, “...нагадувало засоби інквізиції” [6, 126-128]. 

У 1850 році було видане розпорядження, згідно з яким від пошукувачів 
наукових ступенів вимагалося, щоб “...дисертації були доброчинного змісту, 
... і витягнені з них тези ... мали належну повноту і ясність, що не припускає 
розуміння одного і того ж речення різним чином” [7]. 

Суспільне піднесення 60-х років ХІХ ст. викликало зміни не тільки в 
процедурі “оступеніння”, а й у формуванні вимог, що ставилися до рівня 
дисертаційних досліджень. У 1864 р. на сторінках “Журналу МНП” з 
приводу нових правил про вчені ступені вже прямо говорилося: “Бажано, 
щоб пошукувачі вищих учених ступенів замість того, щоб гаяти час на опис, 
ніби як на замовлення скороспілих дисертацій ..., більшою частиною мало 
збагачуючих науку, присвячували свої праці більш самостійній і поширеній 
обробці науки” [5, 124-125] 

Роботи, захищені у другій половині ХІХ ст., становили собою вже 
солідні монографії і мали високий рівень наукової новизни. Слід зазначити, 
що значно збільшився і обсяг дисертаційних досліджень. Зокрема, 
Г.Кричевський у статті “Вчені ступеня в університетах дореволюційної Росії” 
наводить такі дані: “Середній обсяг магістерської дисертації в 60-ті роки 
складає на історико-філологічному факультеті 298 сторінок, на фізико-
математичному – 70, на юридичному - 230. Докторська в ті ж роки має в 
середньому – 398, 100 і 215 сторінок відповідно” [8, 15]. 

Вивчення сучасних документів про основні вимоги, що пред’являються 
до дисертаційних досліджень, показали, що дисертації на пошукання 
наукового ступеня подають у вигляді спеціально підготовлених рукописів у 
твердій палітурці. 

Більша частина дисертацій, поданих на пошукання вищих наукових 
ступенів, на початку ХІХ ст. була написана від руки, тому більшість із них не 
збереглися. У подальшому дисертації представлялися лише в друкованому 
вигляді. Однак, через відсутність коштів багато пошукувачів наукових 
ступенів не могли заплатити за видання свого дослідження, що також стало 
однією з причин невеликої кількості захищених дисертацій. 

До заснування “Университетских известий”, – зазначав 
М.Владимирський-Буданов, – професори могли надрукувати свої дисертації 
тільки за рахунок університету, необхідна сума давалася лише за певних 
умов. На одному із засідань факультету після сумісного обговорення поданої 
дисертації її передавали або до ради, або повертали автору. Факультетська 
рецензія мала подвійне значення – наукове і цензурне. Однак, рішення, що 
приймав факультет, торкалося лише наукового боку представленої роботи. 
Кожний із членів ради повинен був ознайомитися с рукописом. Після цього, 
попередньо дізнавшись у типографії про вартість видання дисертації, 
переходили до голосування. Якщо роботу вважали гідною ступеня, справу 
передавали попечителю. Останній давав розпорядження про видачу 



необхідної суми або зміни. Перший віддрукований примірник дисертації 
передавався ректору, який повертав його на відповідний факультет для 
порівняння з оригіналом. Всі помилки детально вказувалися на сторінках, 
причому, як указував М.Владимирський-Буданов, “факультет ... стверджував, 
що в них немає нічого забороненого і зайвого”. Тільки після цього ректор 
видавав так званий “білет”, що давав право друкувати дисертацію [9, 467]. 

Завершальним етапом виконання сучасної дисертаційної роботи перед 
поданням її до захисту є видання автореферату. У досліджуваний період вже 
саме представлення дисертації в друкованому вигляді виключало 
необхідність публікації автореферату. Однак робота повинна була 
супроводжуватися “...деякими положеннями, які повинні складати зміст і 
разом з тим предмет протиріч при публічному захисті перших” [10]. 

З середини 60-х років ХІХ ст. пошукувачі наукових ступенів могли 
друкувати свої дисертації в “Ученых записках” або “Известиях” 
університетів, працях наукових товариств та інших спеціальних журналах. 
Факультету ж на розгляд подавалися відбитки в необхідній кількості для 
захисту [8, 14-15]. 

Як відомо, перелік документів, які подаються до вченої ради сучасними 
пошукувачами наукового ступеня, входить заключення (висновок) закладу, 
де виконувалася дисертація або до якого був прикріплений пошукувач [1, 
290-293; 8]. У ХІХ ст. для захисту дисертації також необхідні були так звані 
факультетські відгуки, в яких давалася головна оцінка розглянутої 
дисертації, визначення її гідної або негідної того ступеня, на який 
претендують. Позитивні відгуки, як правило, публікувалися в періодичних 
виданнях університетів. Негативні друкувалися тільки за спеціальною 
постановою ради. 

У наш час спеціалізовані вчені ради, які проводять публічний захист, 
призначають опонентів з числа компетентних учених з даної галузі науки. 
Для докторської дисертації – трьох опонентів, докторів наук, для 
кандидатської – два, один – доктор наук, а другий може бути і кандидатом. 
Всі призначені опоненти не повинні бути співробітниками закладу, в якому 
виконувалося дисертаційне дослідження. У ХІХ ст. як для магістерського, 
так і для докторського захисту призначалося не менше 2 офіційних 
опонентів. Як правило, їх обирали з професорів і викладачів  того 
факультету, на якому проходив захист. Лише в деяких випадках у ролі 
офіційного опонента виступав представник іншого факультету. У той час 
опоненти були з того ж університету, що і пошукувачі наукового ступеня. І 
вони могли навіть не мати наукового ступеня, на здобуття якого 
представлялася опонована ними дисертація [10; 8]. 

Захист дисертацій, представлених на здобуття наукових ступенів, 
проходив на публічному засіданні факультету в актовому залі або в одній з 
головних його аудиторій. Вхід на захист був вільний. 

На початку захисту пошукувач висвітлював основні положення своєї 
роботи, а також свої погляди на головні завдання науки з обраної ним 
проблеми. Відзначимо, що деякі з публічних виступів друкувалися в 



“Известиях” і “Ученых записках”, і в “Журнале МНП”, юридичній газеті 
(скоріше щотижневому журналі) “Право”, в деяких літературно-громадських 
журналах (наприклад, “Русская мысль”), при повторному виданні захищеної 
дисертації у збірниках статей автора і в посмертних зібраннях творів [8, 9]. 

Зазначимо, що публічний захист дисертації проходив у формі гострої 
дискусії. Офіційний опонент висував заперечення того чи іншого твердження 
пошукувача, який відразу ж йому відповідав. У ході диспуту, як правило, не 
фігурували загальні враження про якість роботи, оскільки сам допуск 
публічного захисту вже означав, що зміст ухвалений компетентною вченою 
комісією. 

Після закінчення диспуту факультет ішов на нараду. Декан факультету 
зачитував постанову про присудження наукового ступеня дисертанту або ж 
про відмову у його наданні. Згідно з “Положенням” 1864 р., факультет мав 
право присуджувати вчений ступінь доктора пошукувачеві за подану 
магістерську дисертацію. Для цього потрібне було одноголосне рішення 
комісії факультету. Після затвердження рішення факультету, яке приймалося 
відкритим голосуванням ради університету (в 1861-1863 рр. також 
вимагалося затвердження міністра народної освіти), пошукувач отримував 
диплом відповідного ступеня. 

До кінця ХІХ ст., відзначає Е.В. Соболева, диспути в ході захисту 
дисертації на здобуття вченого ступеня втратили своє значення і перетво-
рилися в складний іспит для вченого-початківця. За спогадами професора 
Казанського університету Г.Ф. Шершеневич, з одного боку, можна було 
побачити схвильованого і пригніченого диспутанта, що важко збирається з 
думками, з іншого, опонентів, у кращому разі нудьгуючих від обов’язків 
повторювати публічно те, що вже було ними висловлено на факультеті, в 
гіршому – таких, які поставили перед собою завдання засліпити публіку 
своїм гострим розумом щодо беззахисного дисертанта [11, 210]. 

Таким чином, однією з головних умов отримання наукових ступенів 
магістра і доктора наук стала підготовка та захист дисертаційних робіт. 
Дисертаційні дослідження професорсько-викладацького складу вузів України 
пройшли складний шлях розвитку, становлення і оформлення – від не-
великого літературного роздуму на задану факультетом тему до солідних 
монографій, які мають велике наукове значення. 
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