
 

 
  

Опоненти надають відгуки 1 міс. 

Здобувач замовляє  
- академічну довідку у відділі 
аспірантури і докторантури; 
- витяг з наказу на зарахування 

Здобувач готує пакет основних 
документів до захисту: 
підрозділ сайту 
«Аспірантура: Захист 
дисертації» п. 1)-13).  

Рішення вченої ради,  
Дисертація, пакет документів 

Дисертація, пакет документів, у т.ч. відомості 
про атестацію здобувача, заява здобувача 

Вчена рада призначає двох рецензентів (для підготовки висновку про наукову 
новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації) та визначає 

структурний підрозділ, де проводитиметься попередня експертиза дисертації. 

На базі структурного підрозділу, де проводиться попередня експертиза дисертації, 
за участю рецензентів організовується та проводиться фаховий семінар  

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення 
результатів дисертації, витяг з протоколу фахового семінару 

Науковий керівник (НК) 
готує висновок з оцінкою 
роботи аспіранта у 
процесі підготовки 
дисертації та виконання 
індивідуального плану 
наукової роботи та 
індивідуального 
навчального плану, 
повноти дисертації 

Висновок 
НК 
 

Дисертація,  
Пакет документів 

Здобувач подає письмову заяву на ім’я голови вченої ради університету щодо 
проведення попередньої експертизи дисертації та надання висновку про 

наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів 
дисертації 

Висновок 
СП 
 

Здобувач звертається з 
письмовою заявою до 
вченої ради університету 
про надання висновку 
структурного підрозділу (СП) 

Засідання СП 
університету 

1 міс. 

 

Рішення вченої ради 
про призначення СП 

2 міс. 

 

Закінчення підготовки в аспірантурі університету ВІДРАХУВАННЯ 

Наказ про відрахування 
Дисертація, пакет документів 

Здобувач подає секретарю вченої ради: 
- заяву на ім’я голови вченої ради університету щодо утворення ради 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 дисертації, інші документи з обов'язкового переліку (п. 1)-18)) 

Засідання вченої ради Університету, на якому розглядається можливість створення 
спеціалізованої вченої ради для разового захисту дисертації аспіранта (СВР для РЗ) 

Дисертація, пакет документів, заява здобувача 

Здобувач виконав освітньо-наукову програму (ОНП): 
завершив написання і оформлення дисертації 

Рішення вченоі ради, 
Офіційне клопотання університету до 
МОН про створення СВР для РЗД 

Затвердження МОН України складу спеціалізованої вченої ради 
для разового захисту дисертації аспіранта (СВР для РЗД) 1 міс. 

Наказ МОН про створення СВР для РЗД на 
офіційному сайті МОН 

Подання аспірантом документів до СВР для РЗД: секретарю, голові: п. 1)-21) 

Секретар СВР для 
РЗД на офіційному 
веб-сайті розміщує 
інформацію про 
прийняття дисертації 
до розгляду та 
анотацію дисертації 

Секретар СВР для 
РЗД надсилається 
МОН повідомлення 
про прийняття 
дисертації до 
розгляду 

Голова СВР для РЗД 
надає для вивчення 
опонентам дисертацію 
та наукові публікації, 
зараховані за її темою 

1-2 дні 

1 тижд. 

1 тижд. 

Дисертація, 
Публікації 

Клопотання 
Персональний склад 
ради Копії дипломів 
про науковий ступінь 

пп. 1)-21)  

Відмова 
НК 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 

 

Рішення ради про присудження  
ступеня доктора філософії 

Рішення ради про присудження  
ступеня доктора філософії 

15 днів після захисту 

      Оформлення 2х примірників атестаційної справи 

За 10 днів до захисту секретар СВР для РЗД 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. 

Наукова громадськість інформується про дату проведення захисту – 
на офіційному сайті університету 

Публічний захист дисертації на засіданні ради 
(аудіо фіксація + відео фіксація) 

Наступного дня - розміщення відеозапису на офіційному веб-
сайті університету, де він зберігається приблизно 6 місяців 

У робочому порядку погоджують дату проведення захисту дисертації  
(не пізніше ніж за З тижд. після отримання відгуку останнього опонента) 

Видача диплома доктора філософії 

Атестаційна справа 
Дисертація 

- 

4 міс. 

Наказ МОН про 
затвердження рішення ради 

 

30 днів після 
захисту 

МОН: 
 - розглядає документи атестаційної справи здобувача щодо дотримання радою 
процедури розгляду дисертації;  
- проводить експертизу дисертації. Атестаційна колегія МОН розглядає узагальнений 
висновок та затверджує рішення ради про присудження ступеня доктора філософії 

Вчена рада університету приймає рішення про видачу диплома доктора  філософії, 
яке затверджується наказом ректора та оприлюднюється на офіційному веб-сайті 

університету 


