
Відповідно до « Положення  про атестацію здобувачів 

 вищої освіти ступеня доктора філософії в 

 Інституті розведення і генетики тварин 

 імені М.В. Зубця НААН України»  

 

КРОКИ 

 захисту дисертації  доктора філософії в ІРГТ імені М.В. Зубця НААН 

України 
 

крок зміст коментар 

 1.  Звернення здобувача з письмовою заявою  до директора 

Інституту  щодо отримання академічної довідки про 

виконання ОНП 

 

 2.  Презентація результатів дисертаційного дослідження на 

засіданні відділу/лабораторії, до наукової тематики якої був 

прикріплений здобувач та отримання висновку наукового 

керівника (керівників) про виконання наукової складової 

ОНП   

 

 3.  Подання на розгляд Вченої ради Інституту заяви та 

документів щодо публічної презентації основних положень 

дисертації     

За 10 робочих днів до 

засідання Вченої ради 

 4.  Прийняття рішення Вченою радою про визначення 

структурного підрозділу, де проводитиметься публічна 

презентація основних положень дисертації  та призначення 

рецензентів  

  

 5.  Проведення засідання структурного підрозділу щодо видачі 

висновку про наукову новизну, теоретичне і практичне 

значення результатів дисертації 

Впродовж 2 місяців з 

дати прийняття заяви 

здобувача 

 6.  Подання на розгляд Вченою радою заяви та документів 

щодо утворення разової спеціалізованої вченої ради 

За 10 робочих днів до 

засідання Вченої ради 

 7.  Прийняття рішення Вченою радою щодо утворення разової 

спеціалізованої вченої ради 

Не пізніше двох місяців 

з дня отримання заяви 

здобувача 

 8.  Видання наказу про утворення разової ради   

 9.  Оприлюднення на офіційному веб-сайті електронної копії 

дисертації та інформації про склад разової ради, посилання 

на веб-сайт, де буде здійснюватися трансляція захисту 

дисертації; 

 

Впродовж 5 днів з дати 

видання наказу про 

утворення разової 

спецради 

 10.  Внесення інформації про утворення разової ради до 

інформаційної системи 

 

Впродовж 5 днів з дати 

видання наказу про 

утворення разової 

спецради 
 11.  Передача друкованого примірника дисертації до бібліотеки 

Інституту 

Подання електронного примірника дисертації до державної 

наукової установи “Український інститут науково-технічної 

експертизи та інформації”, а також до локального 

Впродовж 5 днів з дати 

видання наказу про 

утворення разової 

спецради 



репозитарію Інституту 

 12.  Надання головою разової спеціалізованої вченої ради 

рецензентам та офіційним опонентам дисертації та копій 

наукових публікацій, зарахованих з її темою 

 

 13.  Надання рецензентами  рецензій, а   опонентами  – відгуку 

за результатами вивчення дисертації та наукових публікацій 

здобувача відповідальному за захист 

Впродовж 45 

календарних днів з дня 

оприлюднення 

інформації про 

утворення разової ради 

 14.  Призначення дати, часу і місця проведення публічного 

захисту дисертації. Оприлюднення інформації про 

проведення публічного захисту на офіційному веб-сайті 

Інституту. Внесення інформації до інформаційної системи 

Впродовж 3 робочих 

днів з дня надходження 

до разової ради 

останньої рецензії 

(відгуку) 

 15.  Розміщення електронних копій рецензій та відгуків на 

офіційному веб-сайті Інституту 

Впродовж 3 робочих 

днів з дня надходження 

до разової ради 

останньої рецензії 

(відгуку) 

 16.  Публічний захист дисертації  

 17.  Оформлення рішення разової ради про присудження 

(відмову у присудженні) ступеня доктора філософії за 

формою, затвердженою МОН 

 

 18.  Оприлюднення рішення разової ради про присудження 

(відмову у присудженні) ступеня доктора філософії та 

відеозапису трансляції захисту дисертації на своєму 

офіційному веб-сайті 

Впродовж трьох 

робочих днів  з дати 

захисту дисертації 

 19.  Подання інформації про результати захисту дисертації до 

інформаційної системи Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти 

Впродовж п’яти 

робочих днів  

з дати захисту 

дисертації 

 20.  Формування та подання до відділу інтелектуальної 

власності, маркетингу інновацій та аспірантури 

атестаційних документів 

впродовж 10 робочих 

днів після прийняття 

разовою 

спеціалізованою вченою 

радою рішення про 

присудження (відмову у 

присудженні) ступеня 

доктора філософії 

 21.  Наказ  директора Інституту про видачу здобувачеві диплома 

доктора філософії та додатка до нього європейського зразка. 

 

  Не раніше ніж через 15 

та не пізніше ніж через 

30 календарних днів з 

дня захисту дисертації   

 

 


