


ЕТАПИ ЗАВЕРШЕННЯ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ ТА 
ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

Завершення освітньо-наукової програми. – грудень для аспірантів 4-го року навчання. Аспірант подає до
аспірантури: 1) звіт за всі роки навчання; 2) індивідуальний план; 3) витяг з протоколу засідання кафедри; 4) витяг з
протоколу ради факультету; 5) висновок наукового керівника (керівників). Аспірант отримує академічну довідку. 
Консультації щодо підготовки документів – аудиторія 3-70, 4-54а.

Засідання структурного підрозділу (кафедри) для проведення попередньої експертизи дисертації – березень-
травень для аспірантів 4-го року навчання. Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне
значення результатів дисертації (підписується головуючим засідання) – не пізніше 15 вересня для аспірантів
4-го року навчання. 

Наказ про завершення навчання в аспірантурі (30 вересня)!!!

Утворення разової спеціалізованої вченої ради (голова ради, 2 рецензента, 2 опонента). Затверджує Вчена рада
університету не пізніше 2-х місяців з дня отримання заяви здобувача.  Наказ ректора.

Протягом 5 робочих днів з дати утворення ради: 1) оприлюднюється на веб-сайті університету електронна копія
дисертації у форматі PDF/A з текстовим шаром з накладанням електронного підпису здобувача, що базується на
кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (з використанням електронної позначки часу); 2) інформація про
склад разової ради; 3) посилання на веб-сайт щодо трансляції захисту дисертації; 4) вноситься інформація про
утворення разової ради до інформаційної системи; 5) друкований примірник дисертації передається до бібліотеки
університету; електронний примірник дисертації до УКРНТІ та до локального репозитарію університету.
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Протягом 30 днів після внесення інформації щодо утворення разової ради до інформаційної системи НАЗЯВО, 
вона перевіряєтьсяМОН на відповідність членів разової ради компетентностям, визначеним у п.14 Постанови
КМУ№44.

Протягом 45 робочих днів з дня оприлюднення інформації про створення разової ради кожен рецензент подає
разовій раді рецензію, кожен опонент – відгук.

Протягом 3 робочих днів з дня надходження до ради останньої рецензії (відгука) разова рада призначає дату, 
час, місце публічного захисту дисертації (не раніше ніж через 2 тижні та не пізніше ніж через 4 тижні з дня
надходження останньої рецензії (відгуку)), які оприлюднюються на веб-сайті університету та вносяться до
інформаційної системи.

Публічний захист дисертації з трансляцією в режимі реального часу. Після прийняття разовою радою рішення про
присудження ступеня доктора філософії університет: 1) протягом 3 робочих днів оприлюднює рішення разової ради
про присудження ступеня доктора філософії та відеозапис трансляції захисту на офіційному веб-сайті (зберігається
не менше 6-и місяців з дати захисту; 2) протягом 5 робочих днів подає інформацію про результати захисту
дисертації до інформаційної системи.

Наказ ректора про видачу диплома доктора філософії та додатка до нього європейського зразка
(не раніше ніж через 15 календарних днів та не пізніше ніж через 30 календарних днів з дня захисту дисертації).
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