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Попередній розгляд 

Алгоритм проведення попереднього розгляду дисертації: 

 

1. Подання здобувачем документів на засідання вченої ради ІСМАВ: 

- заяву на ім’я Голови Вченої ради ІСМАВ щодо проведення попередньої експертизи дисертації та надання висновку про наукову 

новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації, 

- рішення засідання лабораторії, в якій проходить підготовку Здобувач, про виконання наукової складової ОНП відповідної 

спеціальності, оформлене у вигляді витягу з протоколу, 

- дисертацію,  

- висновок наукового керівника,  

- академічну довідку про виконання відповідної освітньо-наукової програми, 

- первинні документи, які відбивають процес експериментальної чи дослідної роботи (журнали лабораторних досліджень, анкети і т.д.), 

- оригінали всіх праць, в яких надруковані результати дослідження; перелік та відбитки, включаючи сторінки з вихідними даними, 

- довідки про впровадження результатів дослідження в діяльність підприємств, установ, організацій, 

- основні результати роботи у вигляді презентації,  

- довідка щодо перевірки дисертації на плагіат. 

2. Призначення на засіданні Вченої ради ІСМАВ рецензентів (один з яких обов'язково має ступінь доктора наук) та структурного 

підрозділу, де проводитиметься експертиза дисертації. 

3. Проведення фахового семінару щодо експертизи дисертації. 

4. Оформлення рецензентами Висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації. 

5. Видача документів здобувачу. 

 

Попередня експертиза дисертації проводиться протягом двох місяців з дня надходження письмової заяви здобувача щодо проведення 

такої експертизи. 

Після видачі здобувачеві Висновку рецензентів забороняється вносити зміни до тексту дисертації! 



 

Утворення ради для проведення захисту  
 

Алгоритм процедури утворення ради: 

1. Подання здобувачем заяви на ім’я Голови Вченої ради ІСМАВ. 

2. Призначення на Вченій раді ІСМАВ опонентів та Голови ради для проведення захисту. 

3. ІСМАВ подає до МОН клопотання про утворення ради та склад ради. 

МОН протягом місяця з дати надходження клопотання приймає рішення про утворення ради, про що видається 

відповідний наказ. 

Вимоги до складу ради: 

• Рада формується у кількості 5 вчених: Голова ради (співробітник ІСМАВ), 2 рецензенти (співробітники ІСМАВ), 2 опоненти 

(співробітники інших організацій) 

• У складі ради не менше трьох вчених повинні мати ступінь доктора наук (Голова ради, один з рецензентів, один з опонентів). 

• Вчений може бути включений до складу ради не раніше ніж через п’ять років після здобуття ступеня доктора філософії (кандидата наук). 

• Один вчений може бути Головою (членом) не більше восьми рад протягом календарного року. 

Голова та члени ради мають рівні права під час захисту. 

 

Вимоги до вченого, який пропонується до складу ради: 

Вчений, який пропонується до складу ради, повинен мати не менше трьох наукових публікацій, опублікованих за останні п’ять років, 

за науковим напрямом, за яким підготовлено дисертацію здобувача, з яких не менше однієї публікації у виданнях, проіндексованих у базах 

даних Scopus та/або Web of Science Core Collection. До таких публікацій зараховуються монографії, розділи монографій, статті у періодичних 

наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України, затвердженого МОН, або у періодичних наукових виданнях інших 

держав. 

Вчений не повинен бути співавтором публікацій дисертанта. 



 
 

Проведення захисту 

Алгоритм процедури підготовки до захисту: 

1. Подання здобувачем документів до утвореної ради згідно з переліком, який наведено у Порядку. 

2. Голова ради приймає документи до розгляду (наносить на заяву здобувача відповідну резолюцію, проставляє дату їх прийняття та свій 

підпис). 

3. У тижневий строк після прийняття документів до розгляду:  

o Відповідальною особою на офіційному вебсайті розміщується інформація про прийняття дисертації до розгляду; анотація 

дисертації; 

o надсилається до МОН повідомлення про прийняття дисертації до розгляду. 

o Головою ради дисертація та наукові публікації, зараховані за її темою, надаються для вивчення опонентам. 
 

МОН розміщує повідомлення на офіційному вебсайті (у перший або дванадцятий робочий день наступного місяця в залежності від дати 

подання). 

4. У місячний строк після прийняття документів до розгляду опоненти подають Голові ради підписані ними відгуки. 

5. Після надходження відгуків члени ради в робочому порядку погоджують дату захисту дисертації: призначається не пізніше ніж у 

тритижневий строк з дня одержання другого відгуку опонента Головою ради. 

6. Протягом трьох робочих днів після погодження дати захисту наукова громадськість інформується про дату проведення захисту. 

7. Відповідальна особа не пізніше ніж за десять робочих днів до дати захисту розміщує на офіційному вебсайті: 

o Дисертацію; 

o Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення дисертації; 

o Відгуки опонентів. 
 

Публічний захист: 

Публічний захист дисертації проводиться на засіданні ради. Захист дисертації повинен мати характер відкритої наукової дискусії, в якій 

зобов’язані взяти участь голова та члени ради, а також за бажанням присутні на засіданні. Забезпечується аудіофіксація (запис фонограми) та 

відеофіксація. Звукозапис та відеозапис оприлюднюється на офіційному вебсайті не пізніше наступного робочого дня з дати проведення 

засідання та зберігається не менше трьох місяців з дати набрання чинності наказу про видачу диплома.  
 

Оформлення документів після захисту: 

Рада оформлює протягом 15 робочих днів рішення про присудження ступеня доктора філософії (у двох примірниках). 

Усі документи, що стосуються розгляду дисертації та проведення її захисту в раді, формуються в перший примірник атестаційної справи. 

Другий примірник атестаційної справи здобувача надсилається до МОН протягом місяця з дня захисту дисертації. 
 

Затвердження рішення ради Атестаційною колегією МОН: 

Строк розгляду не повинен перевищувати чотирьох місяців. Видається наказ, який розміщується на офіційному вебсайті МОН України. 
 

Видача диплома доктора філософії ІСМАВ: 

Вчена рада ІСМАВ приймає рішення про видачу диплома. Видається наказ, який оприлюднюється на офіційному вебсайті ІСМАВ. 


