
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Здобувач виконав освітньо-наукову програму (ОНП) 

Науковий керівник (НК) готує висновок з оцінкою 

його роботи у процесі підготовки дисертації та 

виконання індивідуального плану наукової роботи 

та індивідуального навчального плану. 

Здобувач звертається з письмовою заявою 

до вченої ради університету про надання 

висновку структурного підрозділу (СП) 

університету. 

Засідання відповідного СП університету. 1 міс. 

Висновок СП 

Рішення вченої ради 

про призначення СП 

Відмова НК 

Висновок НК 

Подання здобувачем письмової заяви на ім’я голови Вченої ради університету щодо проведення 

попередньої експертизи дисертації та надання висновку про наукову новизну, теоретичне та 

практичне значення результатів дисертації. 

Рішення Вченої ради університету 

Наказ ректора 

Вчена рада університету призначає двох рецензентів (для підготовки висновку про наукову 

новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації) та визначає структурний 

підрозділ, де проводитиметься попередня експертиза дисертації. 

Дисертація 

Висновок Наукового керівника 

Академічна довідка про виконання ОНП 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Дисертація 

Висновок Наукового керівника 

Академічна довідка про виконання ОНП 

На базі структурного підрозділу, де проводиться експертиза дисертації, за участю рецензентів 

організовується та проводиться фаховий семінар для апробації дисертації. 
2 міс. 

Висновок рецензентів про наукову новизну, теоретичне 

та практичне значення результатів дисертації. 

Здобувач подає ученому секретареві університету: 

 заяву на ім’я голови Вченої ради університету щодо утворення спецради для проведення 

захисту дисертації з метою присудження ступеня доктора філософії; 

 засвідчені копії: академічної довідки про виконання ОНП, висновку НК (або СП), висновку 

рецензентів про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів досліджень 

Засідання Вченої ради університету, на якому розглядається створення разової спеціалізованої 

вченої ради (РСВР). 

Затвердження МОН України складу разової спеціалізованої вченої ради  ( протягом місяця) 

Рішення Вченої ради 

Наказ ректора 

Клопотання перед МОН України про створення РСВР 

Наказ МОН про утворення РСВР 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Подання здобувачем документів до ради (РСВР): секретареві, голові. 

Працівник відповідального СП 

університету (секретар РСВР) 

на офіційному веб-сайті 

розміщує інформацію про 

прийняття дисертації до 

розгляду та анотація 

дисертації. 

Наказ МОН про утворення РСВР 

Дисертація 

Наукові публікації 

дисертанта 

Клопотання 

Персональний склад ради 

Копії дипломів про науковий 

ступінь 

пп. 1) – 10) п. 16 

Постанови КМУ №167 

Працівник відповідального СП 

університету (секретар РСВР) 

надсилає МОН повідомлення 

про прийняття дисертації до 

розгляду. 

Голова ради надає 

для вивчення 

опонентам 
дисертацію та 

наукові публікації, 

зараховані за її 

темою. 

1 тижд. 1 тижд. 1 тижд. 

Відгуки Опонентів Наказ МОН на 

офіційному сайті 

У робочому порядку погоджують дату проведення захисту дисертації. 

3 тижд. 

3 тижд. після отримання відгуку останнього опонента 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Наукова громадськість інформується про дату проведення захисту. 

Працівник відповідального СП університету (секретар РСВР) на офіційному веб-сайті розміщує: 

 примірник дисертації (із забезпеченням відкритих форматів текстових даних), 

 висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації, 

 відгуки опонентів. 

Публічний захист дисертації на засіданні ради. 

3 дні. 

10 днів до захисту 

аудіо фіксація 

відео фіксація 

Розміщення відеозапису на офіційному веб-сайті університету, де він зберігається приблизно 6 місяців. 

Рішення ради (РСВР) про 

присудження ступеня доктора 

філософії 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оформлення 2х примірників атестаційної справи. 

МОН: 

 розглядає документи атестаційної справи здобувача щодо дотримання РСВР процедури розгляду 

дисертації; 

 проводить експертизу дисертації. 

Атестаційна колегія МОН розглядає узагальнений висновок та затверджує рішення РСВР про 

присудження ступеня доктора філософії. 

Видача диплома доктора філософії. 

Рішення ради (РСВР) про 

присудження ступеня доктора 

філософії 

15 днів після захисту 

Атестаційна справа 

Дисертація 

4 міс. 

Наказ МОН про 

затвердження рішення ради 

(РСВР) 

Вчена рада університету приймає рішення про видачу диплома доктора філософії, яке затверджується 

наказом ректора та оприлюднюється на офіційному веб-сайті університету. 

Диплом доктора філософії 

Закінчення підготовки в аспірантурі університету 


