
КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ:

Докторська дисертація – повинна містити наукові положення та науково обґрунтовані результати у 
певній галузі науки, що розв’язують важливу наукову або науково-прикладну проблему і щодо яких 
здобувач є суб’єктом права  .      

Кандидатська дисертація – повинна містити нові науково обґрунтовані результати проведених 
здобувачем досліджень, які розв’язують конкретне наукове завдання, що має істотне значення для 
певної галузі науки.

Список документів, необхідних для проведення
попереднього розгляду дисертації

Список документів, які необхідно
підготувати після попереднього
розгляду дисертації і прийняття

позитивного рішення

1. Заява на ім'я голови спеціалізованої вченої ради
2. Ксерокопія першої сторінки паспорта здобувача
(завірена відділом кадрів) (2 прим.) 
3. Особова картка (форма П-2ДС)   (завірена відділом кадрів)   
(2 прим.)
4.   Копія диплома магістра (спеціаліста)   (завірена   
нотаріально) (2 прим.)
4а. Копія свідоцтва про шлюб (  завірена нотаріально  )   (2 прим.)
5. Посвідчення про здані кандидатські іспити (2 прим.)
6. Витяг з   наказу про зарахування до аспірантури або   
прикріплення здобувача та затвердження теми роботи (2 прим.)
7. Копія диплома про науковий ступінь кандидата наук для 
здобувачів наукового ступеня доктора наук (завірена 
нотаріально) (2 прим.)
8. Висновок про наукову і практичну цінність дисертації з 
установи, де виконувалась дисертація   (витяг з протоколу   
попереднього захисту) (2 прим.)
9. Відгук наукового керівника (консультанта) (1 прим.) 
10. Ксерокопії наукових праць (  завірені вченим секретарем   
Інституту)     (1 прим.)
11. Висновок комісії з біоетики (1 прим.)
12. Дисертація   (для здобувачів ступеня доктора наук   
автореферат канд.  дисертації та 1 прим. канд. дисертації.)
13. Автореферат 
14. Список адресатів для розсилки авторефератів 

Після підпису заяви і перевірки документів секретарем спецради 
ознайомити з дисертацією, авторефератом та науковими працями членів 
комісії спецради (3 особи, призначені головою спецради). Підкреслені пункти
здаються в першу чергу.

1. Текст повідомлення про захист 
дисертації 
2.  Рукопис автореферату, підписа-
ний секретарем 
3. Список для розсилки 
автореферату, підписаний 
секретарем (1 прим.)
4. Супровідні листи до офіційних 
опонентів 
5. Дані про опонентів (додаток 10)
6. За 1 місяць до захисту 
необхідно здати в бібліотеку ІMB 
НАНУ дисертацію та 2 прим. 
автореферату



Список документів, необхідних для
проведення захисту дисертації

Список документів, необхідних для оформлення протоколу
засідання спецради та атестаційних справ

1. Порядок проведення засідання 
спеціалізованої вченої ради 
2. Проект висновку – 22 прим. 
3. Бюлетені – 22 прим.
4. Реєстраційна картка присутності – 3 
прим. 
5. Протокол засідання лічильної 
комісії – 3 прим.                         
6. Витяг з протоколу засідання секції 
IMB НАНУ) – 2прим. 
7. Висновок комісії спеціалізованої 
вченої ради – 2 прим. 
8. Рішення спец. вченої ради 
(прийняття до захисту.) (1 прим.)
9. Відгуки офіційних опонентів 
10. Відомості про офіційних опонентів
11. Відгуки на автореферати 
12. Реєстр авторефератів
13.Список адресатів для розсилки 
авторефератів додатковий та основний
14. Дисертація та автореферат 

Реєструвати дати надходження 
відгуків.

Після захисту дисертації реєструється ОКД на сайті 
УкрІнтеі

Для атестаційних справ і протоколу засідань (впродовж 1 
місяця після офіційного захисту):
1. Стенограма засідання спеціалізованої вченої ради (2 прим.) 
2. Рішення спецради щодо присудження наукового ступеня (2 
прим.) 
3. Реєстраційно-облікова картка 148x105 мм (2 прим.) 
4. Обкладинка атестаційної справи (2 прим.) 
5. Дисертація (1 прим.)
6. Автореферат -1+2+5 прим. 
7. Електронний варіант на CD-RW (file.xls – рішення; aref.doc –
текст автореферату; dis.doc – текст дисертації; 
аррend9.doc – реєстраційно-облікова картка;
notes.doc – зауваження та висновок (2 прим.) 
8. Опис документів – 2 різні, відповідно до переліків. 
9. Супровідний лист до МОН України з копією, в листі вказати
коли надруковане повідомлення про захист.

ВИСНОВОК про наукову і практичну цінність  ДИСЕРТАЦІІ 

Оформлюється, як витяг з протоколу засідання кафедри 
(відділу) з установи, де виконувалась дисертація

1. Характеристика дисертації та особистості здобувача
2. Визначається конкретний персональний внесок здобувача до 

всіх наукових праць, опублікованих з співавторами
3. Зазначається коли і ким затверджена тема дисертації та 
керівник

4. Висновок установи підписує завідувач кафедри (відділу), 
як правило, доктор наук
5. Висновок біотичної експертизи
6. Затверджується керівником установи і скріплюється 
печаткою
7. Термін чинності висновку – 1 рік. 
8. У висновку установи повинна бути висвітлена точка 
зору колективу на питання щодо дисертації:
актуальність теми; 
ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 
рекомендацій; 
достовірність; 
наукова новизна; 
повнота викладу в опублікованих працях;
біоетична експертиза; 
важливість для науки і народного господарства;

У  ВИСНОВОКУ КОМІСІЇ 
СПЕЦРАДИ

1. Науковий рівень дисертації
2. Відповідність дисертаційної

роботи зазначеній спеціальності та 
профілю ради

3. Кількість та обсяг публікацій
4. Повнота викладення основних

результатів у наукових працях
5. Особистий внесок здобувача
6. Пропозиції щодо призначення

офіційних опонентів
7. Пропозиції щодо розсилки

автореферату дисертації

Для докторської дисертації: 
визначити, в якій мірі використані 
матеріали і висновки кандидатської 
дисертації (можуть 
використовуватись тільки в оглядовій 
частині).



відповідність вимогам «Порядку присудження 
наукових ступенів», затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 
24.07.2013 р. №567.

Обов'язково у висновку відзначити такі 
аспекти:
 творчий шлях здобувача в науці;
 участь у вирішенні поставлених перед колективом 
наукових і практичних завдань; 
 ступінь наукової зрілості здобувача; 
 результати впровадження наукових досягнень в практику 
та їх значущість для народного господарства і т.п.

Висновок комісії підписують 3 
члени спецради, які 
призначаються головою ради.

У разі позитивного рішення ради 
щодо прийняття до захисту вказана 
комісія пропонує проект висновку
спеціалізованої вченої ради про
дисертацію.

У ПРОЕКТІ ВИСНОВКУ СПЕЦРАДИ висвітлюються:

1. Найсуттєвіші наукові результати, які одержав здобувач особисто.
2. Актуальність дисертаційних досліджень здобувачів наукових
ступенів.
3. Оцінка достовірності та новизни наукових результатів.
4. Значення для теорії і практики.
5. Рекомендації щодо використання та впровадження.
6. Відповідність дисертації зазначеній спеціальності.
7. Відповідність дисертації вимогам "Порядку..." .
8. Ступінь впровадження (використання) результатів роботи на
момент її захисту.
9. Рекомендації стосовно подальшого використання
(впровадження).

 


