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1. Загальнi положення
1.1. Положення <Про атестацiю здобувачiв ступеня доктора фiлософii у
Науково-дослiдному iнститутi iнтелекryальноi власностi НАПрН УкраТни (наДалi
- Положення) розроблене вiдповiдно до закону УкраiЪи <Про вищу ocBiTy> вiд
01.07.20t4 р.Jф 155б-ХII; гIостанови Itабiнету MiHicTpiB Украiни <Про

-пiдготовки
здобувачiв вищоi освiти ступеня докТора
затвердження Порядку
фiлософiТ та доктора наук у закладах вищоI освiти (наукових установах)> Вiд
2з.0з.20|6 р. JФ 26|; тлостанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни <Про присудх(еI{1-IЯ
ступеня дOктOра фiлософii> вiд 06.03.2019 р. jф 167; наказу MiHicTepcTBa освiти i
науки УкраТни <Про затвердження вимог до оформлення дисертацii>> ВiД
t2.0I.2Ol7 р. J\b 40; наказу MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи <Про
затвердженнrI форм документiв атестацiйноI справи здобувача ступеня доктора
фiлософii> вiд 22.04.20|9 р. J\b 5З3; листiв MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни

кПро oKpeMi питання реалiзацii Порядку проведення

експерименту

З

присудження ступеня доктора фiлософii (PhD)) вiд 31.07.2019 р. Ns Il9-492;
<Щодо застосуваннrI окремих положень Порядку проведення експерименту З
присудження ступеня доктора фiлософiЬ> вiд 24.07.2020 р. Jф 91692-20.
1.2. ПоложеннrI розроблено для органiзацiТ процесу атестацii здобувачiв
стуtIеня доктора фiлософii (надалi - Здобувачi) та забезпечення н€tlIежних умов
для iх захистiв у рzlзових спецiалiзованих вчених радах Науково-дослiдного
iнституту iнтелектуальноi власностi НАПрН УкраТни (надалi - Iнститут)"
1.3. Дтестацiя Здобувача - комплекс послiдовних експертних дiЙ щодо

оцiнки науковQго рiвня дисертацiТ

та

наукових публiкацiй

Здобувача,
встановлення рiвня набуття здобувачем теоретичних знань, yMiHb, навичок та

вiдповiдних компетентностей для державного визнання рiвня науковоi

квалiфiкацii Здобувача шJuIхом присудження йому наукового стугIеня (Щодаток
1).

Положенням встановлено вимоги

до рiвня науковоi

квалiфiкацii
Здобувачiв та процедури yTBopeHHrI р€lзових спецiалiзованих вчених рад (надаЛi 1.4.

разовi СВР)

в

Iнститутi. Iнститут може утворювати разовi

СВР

За,,

спецiальностями, за якими мае лiцензiю на провадження ocBiTHboi дiяльностi на
третьому (ocBiTHbo-HayKoBoMy) piBHi вищоi освiти.
1.5. Здобуття ступеня доктора фiлософiТ передбачае набуття особою
теоретичних знань, yMiHb, навичок та iнших компетентностей, достатнiх для
продукування нових iдей, розв'язання комплексних проблем у галузi прОфеСiйНОi
таlабо дослiдницько-iнновацiйноi дiяльностi, оволодiння методологiею науковоТ
та педагогiчноi дiяльностi, а також проведення власного наукового дослiдження,
резулътати якого мають наукову новизIIу, теоретичне та практичне значення.
1.6. На присудженнrI ступеня доктора фiлософiТ (PhD) може претендуваТи
особа, яка успiшно виконzLла вiдповiдну ocBiTHbo-HayкoBy tIрограмУ (надалi ОНГI) та публiчно захистила HayKoBi досягнення у формi дисертацii.
1.7. Рiшеннll ради про присудженнrI ступеня доктора фiлософii вступас в
силу з дати набрання чинностi HaKztзoM директора Iнстиryту про виДачУ дИПлОМа
доктора фiлософii.

1.8.

процесу атестацii призначасться вiдповiдальний за
атестацiю здобувачiв (надалi - вiдповiдальний за атестацiю PhD).
.Щля органiзацiТ

2. Учасники атестацiйного процесу
2.1. Здобувач

Здобувач - особа, яка навчаеться в Iнститутi на третьому (ocBiTHboнауковому) piBHi вищоi освiти для здобуття ступеня доктора фiлософii з галузi

знань

та/

або спецiальностi.

Ступiнъ доктора фiлософii здобуваеться на ocHoBi ступеня магiстра

(спецiалiста). Здобувач повинен пiдгоryвати дисертацiю, опублiкувати ocHoBHi
HayKoBi результати у наукових публiкацiях, набути теоретичнi знанrrя, умiння,
навиtIки та вiдповiднi компетентностi.
OcHoBHi HayKoBi резулътати дисертацii' повиннi бути висвiтленi не менше
нiж у трьох наукових публiкацiях, якi розкривають основний змiст дисертацii. Що
таких наукових публiкацiй зараховуються
- не менше однiеi cTaTTi у перiодичних наукових виданЕях iнших держав,
якi входятъ до Органiзацii економiчного спiвробiтництва та розвитку таlабо
европейського Союзу, з наукового напряму, за яким цiдготовлено дисертацiю
Здобувача. ,Що такоi публiкацii може прирiвнюватися гryблiкацiя у виданнrIх,
вкJIючених до перелiку наукових фахових видань УкраТни з присвоенням
категорiТ (А>, або в закордонних виданнях, проiндексованих у базах даних Web
of Science Core Collection таlабо Scopus;
- cTaTTi у наукових виданнях, включених до перелiку наукових фахових
видань УкраiЪи з rrрисвоенням категорii <Б> (замiсть однiеi cTaTTi може бути
зараховано моЕографiю або роздiл монографii, опублiкованоi у спiвавторствi).
Наукова публiкацiя у виданнi, вiднесеному до першого - третього квартилiв
(Q 1 - Q 3) вiдповiдно до класифiкацiТ SCImago Jоurпаl and Country Rank або
Jоurпаl Citation Reports, прирiвнюеться до двох публiкацiй, якi зараховуються
вiдповiдно до абзацу першого цього пункту.
HayKoBi публiкацiТ зараховуються за темою дисертацii з дотриманням таких,"
умов: обцрунтування отриманих наукових результатiв вiдповiдно до мети cTaTTi
(поставленого завдання) та висновкiв; опублiкування статей у Еаукових фахових
виданнrIх, якi на дату ix опублiкування BHeceHi до перелiку наукових фахових
видань Украiни, затвердженого в установленому законодавством порядку;
:

опублiкування статей у наукових перiодичних виданнях iнших держав з
наукового напряму, за яким гriдготовлено дисертацiю Здобувача, за умови

повноти викладу матерiалiв дисертацii, що визначастъся радою; опублiкування не
бiльше нiж однiеi cTaTTi в одному випуску (HoMepi) наукового видання.
За темою дисертацii не зараховуються HayKoBi публiкацiТ, в яких
повторюються HayKoBi рОзультати, опублiкОванi ранiше в iнших наукових
публiкацiях, що вже зарахованi за темою дисертацii.

вiддiлi, в якому проходить пiдготовку Здобувач, резулътатiв виконання науковоi
складовоi ОНП, науковий керiвник (керiвники) Здобувача готуе (готУють)
висновок з оцiнкою його роботи у процесi пiдготовки дисертацii та виконання
iндивiдуальногО планУ науковоi роботИ та iндивiдуального навч€UIьного плану
(надалi
висновок наукового керiвника (керiвникiв)). Науковий керiвник
(керiвники) забезпечус (забезпечують) н€Lпежне та своечасне виконання свотх
обов'язкiв.

-

Якщо науковий керiвник (керiвники) вiдмовляеться

(вiдмовлЯЮТЪСЯ)

пlдготувати вис] Йовок, Здобувач звертаеться з письмовою заявою до Вченоi РаДИ
IнститутУ про надання висНовкУ вiддiлу, до здiйснювалася пiдготовка Здобувача.
Вчена рада Iнституту дору{ае вiдповiдному вiддiлу розглянути таку заяву. Вiддiл
протягоМ мiсяця з дня надходженнrI з€uIви розглядае поданi Здобувачем
документи щодо завершення його пiдготовки i проводить засiдання, на якому
заслуховуеться наукова доповiдь Здобувача i шляхом вiдкритого голосування
простою бiльшiстю голосiв присутнiх на засiданнi науково-педагогiчних
(наукових) працiвникiв приймаеться рiшення про наданняlвiдмовУ в наданнi
такого висновку. У такому разi висновок пiдписуе завiдувач вiддiлУ. ЯКщО
науковий керiвник е завiдувачем вiддiлу, де здiйснюв€Llrася пiдготовка Здобувача,
висновок пiдписуе заступник завiдувача вiддiлу.
двох
Висновок наукового керiвника (керiвникiв) або вiддiлry
примiрниках) видаеться Здобувачевi.

0

2.3. Голова ради
Голова разовоi СВР - штатний науково-педагогiчний (науковий) працiвник
Iнституту, який мае науковий ступiнъ доктора наук i е компетентним вченим з
наукового напряму, за яким пiдготовлено дисертацiю Здобувача. КомпетентнiстЬ
вченого пiдтверджуеться присудженим йому науковим ступенем з вiдповiдноi
галузi знань (науки) таlабо спецiальностi та/або науковими публiкацiямИ З
науковоГо напряМуl з€t якиМ пiдготовЛено дисертацiЮ Здобувача. Голова разовоi
СВР забезпечус дотримання вимог законодавства пiд час функцiонування раДи.
вчений, якйй пропонуеться до складу разовоi свр як голова повинен мати
не менше трьох наукових публiкацiй, опублiкованих за ocTaHHi п'ятъ poKiB, за
науковим напрямом, за яким пiдготовлено дисертацiю Здобувача, з яких не
менше однiеТ публiкацii у виданнях, проiндексованиху базах даних Scopus таlабо
Web of Science Соrе Соllесtiоп.,,,Що таких публiкацiй зараховуються монографii,
роздiли монографiй, cTaTTi у перiодичних наукових виданнях, вкJIючених до
перелiку наукових фахових видань УкраiЪи, затвердженого МОН, абО У
перiодичних наукових виданнrIх iнших держав.
ОдиН вчениЙ може бутИ головоЮ разовоi свР (членом разовоi СВР) не
бiльше восьми разiв протягом ксLлендарного року. Голова та члени ради мають
piBHi права пiд час захисту дисертацiТ Здобувачем.
Головою Ради не може бути призначено: наукового керiвника Здобувача;
директора, заступника директора Iнституту; спiвавтора наукових публiкацiй
здобувача; рецензента монографii Здобувача; близьких осiб Здобувача.

2.4. Рецензент
Рецензент - особа, яка с штатним працiвником Iнституту, та мас науковий
ступiнь i е компетентним вченим з наукового напряму, за яким пiдготовлено
дисертацiю Здобувача. Компетентнiсть вченого пiдтверджуеться присудженим
йоrчгу Еауковим ступенем з вiдповiдноi галузi знань (науки) таlабо спецiальностi
таlабо науковими публiкацiями з наукового напряму, за яким пiдготовлено
дисертацiю Здобувача.
Вчений, який пропонуеться до складу разовоi СВР як рецензент повинен
мати не менше трьох наукових публiкацiй, опублiкованих за ocTaHHi п'ять poKiB,
за науковим напрямом, за яким пiдготовлено дисертацiю Здобувача, з яких не
менше однiеi публiкацiТ у виданнях, проiндексованлму базах даних Scopus таlабо
Web of Science Соrе Collection. До таких публiкацiй зараховуються монографii,
роздiли монографiй, cTaTTi у перiодичних наукових виданнях, включених до
перелiку наукових фахових видань Украiни, затвердженого MiHicTepcTBoM освiти
i наук УкраiЪи (надалi - МОН), або у перiодичних наукових виданнях iнших
держав.

Один вчений може бути рецензентом (членом р€Lзовоi СВР) не бiльше

восьми разiв протягом календарного року.
Рецензентом не може бути призначено: близъких осiб Здобувача, його
наукового керiвника та спiвавтора будь-якоТ науковоi публiкацii Здобувача.

2.5. опонент
Опонент - особа, яка не с штатним працiвником Iнституту та мае науковий
ступiнь i е компетентним вченим з наукового напряму, за яким пiдготовлено
дисертацiю Здобувача. Компетентнiсть вчеЕого пiдтверджуеться присудженим
йому науковим ступенем з вiдповiдноi галузi знанъ (науки) таlабо спецiальностi
таlабо науковими публiкацiями з наукового напряму, за яким пiдготовлено
дисертацiю Здобувача.
Вчений, який пропонуеться до скJIаду разовоi СВР як опонент, повинен
мати не менше трьох наукових публiкацiй, опублiкованих за ocTaHHi п'ять poKiB,
за науковим напflямом, за яким пiдготовлено дисертацiю Здобувача, з яких Не,,
менше однiеi публiкацii у виданнях, проiндексованиху базах даних Scopus таlабо
Web of Science Соrе Collection. До таких публiкацiй зараховуються монографii,
роздiли монографiй, cTaTTi у перiодичних наукових виданнях, включених до
перелiку наукових фахових видань Украiни, затвердженого МОН, або у
перiодичних наукових виданнrIх iнших держав.
Один вчений може бути опонентом (членом р€tзовоi СВР) не бiльше восьми
разiв протягом к€tпендарного року.
Опонентами можуть бути iноземнi вченi з Еаукового напряму, за яким
пiдготовлено дисертацiю Здобувача.
Опонентом не може бути призначено: близьких осiб Здобувача, йОгО
наукового керiвника та спiвавтора будь-якоi науковоi гryблiкацiТ ЗдобУВача.
, Опоненти'не можуть бути спiвробiтниками одного закJIаду вищоi освiти

(науковоiустанови).

:

2.6. Вiдповiдальний за атестацiю PhD та секретар разовоi СВР
Вiдповiдалъний за атестацiю PhD призначаеться нак€вом директора.
Вiдповiдальний за атестацiю PhD зобов'язаний надавати квалiфiковану допомогу
Здобувачам, зокрема на нього покJIадаетъся виконання таких обов'язкiв:
органiзацiя процесу проведення
2.6.t. Пiдготовка документiв
попередньоI експертизи дисертацii Здобувача:
опрацювання публiкацiй Здобувача ,та пропонованих рецензентiв на
предмет вiдповiдностi вимогам, визначеним МОН;
- забезпечення перевiрки рукопису дисертацiI Здобувача на наявнiсть
академiчЕого плагiату вiдповiдно до <<Положення про академiчну доброчеснiсть в
Науково-дослiдному iнститутi iнтелектуальноi власностi FIАПрН Украiни> ;
- форrrування проекту витяry Вченоi ради Iнституту з iнформацiею про
призначених рецензентiв, кандидатури яких пропонуються до складу разовоi
СВР, та вiддiлгу, на фаховому ceMiHapi якого проводитиметься попередня
експертиза дисертацii;
- забезпечення дотримання cTpoKiB та вiдгrовiдностi вимогам цього
Положення гrроцедури проведення фахового ceMiHapy для проведення
попередньоi експертизи дисертацii;
- узгодження процедури проведенIuI фахового ceMiHapy для проведення
попередньоi експертизи .дисертацiТ iз завiдувачем профiльного за темою
дисертацii вiддitгу.
2.6.2. Пiдготовка документiв для yTBopeHHrI разовоТ СВР:
- консультування рецензентiв щодо оформленнrI висновку про наукову
новизну, теоретичне i практичне значення результатiв дисертацiТ;
- опрацювання публiкацiй голови разовоi СВР та опонентiв на предмет
вiдповiдностi вимогам, визначеним МОН;
- фор*ування проекту кJIопотання до МОН про утвореншI разовоi СВР, з
вiдомостями про персон€tльний скJIад разовоi СВР та копiями дипломiв про
HayKoBi ступенi, aTecTaTiB про вчене звання голови та членiв ради.
2.6.З. Обов'язки секретаря разовоi СВР:
- перевiрка наявностi та оформлення документiв, якi Здобувач подае до""
разовоi СВР;
- форrування та надсилання до МОН кJIопотанIIя про утворення разовоi
СВР, повiдомлення про прийняття дисертацii до розгJIяду, проекту клопотання
про внесення змiн до скJIаду ради (за необхiдностi);
- своечасне розмiщення на офiцiйному веб-сайтi Iнституту в роздiлi, в якому
мiститься iнформацiя про дiяльнiсть рад, iнформацiТ про прийняття дисертацii до
розгляду, анотацii дисертацii, висновку про наукову новизну, теоретичне i
практичне значення результатiв дисертацii, вiдryкiв опонентiв та дисертацii,
iнформацii гrро дату проведення захисту дисертацiI;
- забезпечення аудiофiксацii та вiдеофiксацii процедури захисту та iT
оприлюднення на офiцiйному веб-сайтi Iнституту не пiзнiше наступного
робочого дня з джи tIроведення засiдання. Зазначенi матерiали зберiгаються на
вiдповiдному веб-сайтi не менше трьох мiсяцiв з дати набрання чинностi нак€ву
директора про видачу Здобувачевi диплома доктора фiлософii;

та

-

форrування супровiдних документiв для проведення засiдання СВР;
упорядкування першого та другого примiрникiв атестацiйноi спраВи

Здобувача.

3. Порядок проведеЕня попередньоi експертизи дисертацii
на здобуття ступеня доктора фiлософii

3.1. ПопереднrI експертиза дисертацiй Здобувачiв проводиться в Iнститутi.
Iнстиryт може проводити попередню експертизу дисертацiй ЗдобУвачiв,
пiдготовка яких здiйснюв€ulася в iнших закладах вищоi освiти (наУкОвИХ
установах).

З.2. Для проведення попереднъоi експертизи Здобувач звертаеться З
письмовою заявою на iм'я голови Вченоi ради Iнституту щодо проВеДеННЯ
попередньоt ексгrертизи дисертац11 та надання висновку про наукову новизну,

теоретичне та практичне значенIuI результатiв дисертацiТ (Додаток 2). ПопеРеДНЯ
експертиза проводиться протягом двох мiсяцiв з дня надходженнrI письмовоТ
заяви Здобувача, що подаеться вiдповiдаrrьному за атестацiю PhD, який Не
пiзнiше, нiж за десять робочих днiв до запланованого засiдання Вченоi РаДи
Iнституту передае l]i вченому секретарю Iнституту. До заяви додаються:
рiшення засiдання вiддiлу, у якому проходить пiдготовку Здобувач, Про
виконаннrI науковоi складовоi ОНП з вiдцовiдноi спецiальностi, оформлеНе у
виглядi витяry з протоколу вiддiлу (,.Щодаток 3);
висновок наукового керiвника/керiвникiв (або вiддiлу). Для Здобувачiв,
пiдготовка яких здiйснюв€ulася в iнших ЗВО (наукових установах), ПiДПиС
(пiдписи) наукового керiвника (керiвникiв) засвiдчуються в установленоМУ
порядку);
академiчна довiдка про виконаннrI вiдповiдноi ОНП, оформлена За
зрЕlзком такоi довiдки, затвердженим МОН (надаеться вiдповiд€Lльним за веденшI
аспiрантури Iнституту) ;

-

_

- поданшI керiвника

Щентру правового забезпечення розвиткУ Та
технологiй Iнстиiуту (далi - I_{eHTp) (Щодаток 4) з шроlrозицiями призначеннrI
двох рецензентiв та спiвробiтникiв вiддiлiв, де здiйснюв€ulася пiдготовка
Здобувача, запрошених на фаховий ceMiHap, на якому здiйснюваТиМеТЬся
попередня експертиза дисертацii. У фаховому ceMiHapi можуть брати r{аСТЬ

фахiвцi iнших вiддiлiв Iнституту, iнших установ та органiзацiй. Пропозицii щодо
з€Lлу{ення iнших осiб до yracTi у фаховому ceMiHapi погоджуються керiвником
Щентру правового забезпеченнrI розвитку науки i технологiй iз завiдУваЧем
профiльного вiддirry за темою дисертацiТ. Присутнiсть науково-педагогiчних
(наукових) працiвникiв на фаховому ceMiHapi, що проводиться в офлайн-режИМi,
засвiдчуеться ix пiдписапли у реестрацiйнiй картцi (.Щодаток 5 (I)). У разi
проведення фахового ceMiHapy В онлайн-режимi, реестрацiя та у{асть в онлайн
програмi вв€Dкаетъся реестрацiею в реестрацiйнiй картцi, Про Що РОбИТЬСЯ
вiдповiдна вiдмiтка (.Щодаток 5 (II));
_ згоди передбачуваних рецензентiв на )л{асть у роботi раЗовоi СВР
(Щодаток 6);

-

довiдки про HayKoBi публiкацii Здобувача, в яких висвiтлено ocHoBHi
HayKoBi результати дисертацii, та рецензентiв (за науковим напрямом, за яким
пiдготовлено дисертацiю Здобувача), вiдповiдно до вимог МОН та цЬоГо

полояtення.
3.3. Вчена рада Iнституту призначае двох рецензентiв, кандидатури яких
пропонуються до складу разовоI СВР, та визначае вiддiл, на фаховому ceMiHapi
якого проводитиметься тiопередня експертиза дисертацiI.
3.4. Вчений секретар Iнстиryту протягом трьох робочих днiв надае
Здобувачевi витяг iз засiдання ВченоТ ради Iнституry про призначення двоХ

рецензентiв, кандидатури яких пропонуються до скJIаду разовоТ СВР, Та
призначення вiддiлу, на фаховому ceMiHapi якого вiдбудеться попереДнrI
ексtIертиза дисертацii.
3.5. Здобувач rrодас завiдувачу вiддiлу, де вiдбудеться фаховий ceMiHap:

оформлену вiдповiдно до Eaкutзy МОН Украiни вiд
12.0t.20I7 р.. JФ 40 <Про затверджеЕня вимог до оформленнrI дисертацiЬ>, у
виглядi спецiально пiдготовленоi квалiфiкацiйноi науковоi працi на правах
рукопису, яка виконана здобувачем особисто i повинна мiстити HayKoBi
положення, HoBi науково обqрунтованi теоретичнi таlабо експериментальнi
результати проведених Здобувачем дослiджень, що мають icToTHe ЗнаЧеншI ДЛЯ

- дисертацiю,

певноr г€Lлузl знань та пlдтверджуються документами, як засвlдчують проведення
таких дослiджень, а також свiдчити про особистий внесок Здобувача в наУкУ Та
характеризуватися еднiстю змiсту;
висновок наукового керiвника (керiвникiв) або вiддiлу;
академiчну довiдку про виконання вiдповiдноi ОНП;
- витяг iз засiдання Вченоi ради Iнституту з iнформацiею про призначення

-

рецензентiв, кандидатури яких пропоЕуIоться до скJIаду разовоi СВР, Та
визначений вiддiл, на фаховому ceMiHapi якого проводитиметься попереДня
експертиза дисертацii.
3.6. Завiдувач профiльного

дисертацii вiддiлу за )пIастю
рецензентiв органiзовують та проводять фаховий ceMiHap дJuI апробаЦii
дисертацiI. Головус на засiданнi завiдувач профiльного за темоЮ диСеРТацii,,
вiддirrу. Якщо завiдувачем цього вiддiлу е одночасно науковий керiвник чи

за темою

рецензент, головуе на засiданнi Керiвник I-{eHTpy.

3.7. Рецензенти, розглянувши дисертацiю та HayKoBi публiкацii, у якИх
висвiтленi ocHoBHi HayKoBi результати дисертацii, а також за резулътатами
фахового ceMiHapy готують висновок про наукову новизну, теоретиЧне Та
практичне значення результатiв дисертацii (Щодаток 7). Пiдписи реценЗентiв на
висновку засвiдчуються вiддiлом кадрiв Iнституту.
Рецензенти забезпечують об'сктивнiсть пiдготовленого ними висновкУ. У
висновку, зокрема, з€вначаеться iнформацiя про вiдповiднiсть дисертаЦii
встановленим законодавством вимогам, кiлъкiсть наукових гryблiкацiй, повноту
опублiкування результатiв дисертацii та особистий внесок здобувача до Bcix
наукових публiкацiй, опублiкованих iз спiвавторами та зарахованих За ТеМОЮ
дисертацiТ.

У

разi вiдмови (у цисьмовiй формi) Iнституту провести попередню

експертизу та пiдготувати зазначений висновок Здобувач мае право звернутися до
МОН для визначення под€tльшоТ процедури захисту дисертацii.
3.8. Висновок про наукову новизну, теоретичне та практиЕ{не значеннrI
результатiв дисертацii (у двох примiрниках), з засвiдченням вiддiлом кадрiв,
видаютъся Здобувачевi разом iз документами, визначеними п. 3.5 цього Порядку.
З.9. Пiсля видачi Здобувачевi висновку наукового керiвника (керiвникiв)
(або вiддiлry) та висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значеннrI
результатiв дисертацii забороняеться вносити змiни до тексту дисертацiТ.

4. Утворення та функцiонування разових спецiалiзованих вчених рад
4.1. Разова СВР утворюсться iз спецiальностi, з якоТ Iнститут мас лiцензiю
на провадження ocBiTHboi дiяльностi на третьому (ocBiTHbo-HayKoBoMy) piBHi
виЩоТ освiти.
4.2. Якщо пiдготовка Здобувача здiйснювалася вiдповiдно до угоди мiж
Iнститутом та iноземними закладами вищоi освiти (науковими установами),
разова СВР може утворюватися на базi одного iз зазначених суб'ектiв пiдготовки.
Утворення ради на базi Iнституту здiйснюеться вiдповiдно до законодавства та
цього Положення. Працiвник iноземного закJIаду вищоi освiти, що був стороною
з€}значеноi угоди, може бути рецензентом щодо дисертацii Здобувача. На базi
iноземного закJIаду вищоi освiти (науковоi установи) рада утворюеться
вiдповiдно до законодавства iноземноi держави.
4.3. Разова СВР - спецiа;riзована вчена рада, яка утворюеться МОН з
правом прийняття до розгляду та проведення р€вового захисту дисертацii особи,

яка здобувае сryпiнь доктора фiлософii, для присудження

iй

зазначеного

наукового стуIIеня.
. 4.4. Якщо, Здобувач виконав ОНП, oKpeMi елементи якоi, KpiM закпаду
вищоi освiти, забезпечуються i науковою установою, рада може утворюватися в
одному iз зазначених суб'ектiв пiдготовки з можливим зал}ченням до скJIаду
ради вченого, якиil е штатним працiвником iншого суб'скта пiдготовки, як

рецензента

з

уilахуванням вимог законодавства

та цього

Положення

до".

квалiфiкацiТ такого вченого.
4.5. Близькi особи директора для захисту дисертацii звертаютъся до iншого
ЗВО (науковоi установи) для yTBopeHHrI ради.

4.б. Разова СВР утворюеться у складi голови та членiв ради - двох
рецензентiв i двох опонентiв. У складi ради не менше трьох вчених повиннi мати
ступiнь доктора наук (голова ради, один з рецензентiв, один з oпoHeHTiB). Вчений
може бути вкдючений до скJIаду ради не ранiше нiж через п'ять poKiB пiсля
здобуття ступенrI доктора фiлософii (кандидата наук).
Голова ради забезпечуе дотримання вимог законодавства пiд час засiдання
разовоi СВР. Голова та члени ради мають piBHi права пiд час захисту дисертацii
Здобувачем, забезпечують високий piBeHb вимогливостi пiд час розгляду
дисертацiй, проведення захисту та прийняття радою обЦрунтованих рiшень. Якщо
один iз членiв разовоi СВР не може взяти 1^racTi у засiданнi ради, Iнститут
надсилае МОН кJIопотання про змiну складу ради. МОН протягОм мiсяця з дати

,

надходження клопотання приймае рiшення про змiну скJIаду р€IзовоТ СВР, про що
видаеться вiдпов i дъtий наказ.
4.7. Оплата працi голови та членiв ради вiдшкодування витрат на
вiдрядження опонентiв здiйснюються вiдповiдно до законодавства, що регулЮс
оплату працi голови та членiв екзаменацiйноi KoMicii ЗВО та вiдшкодування
витрат на вiдрядження членiв екзаменацiйноi KoMicii, призначених з iнших MicT.
4.8. ,Щля утворення разовоi СВР Здобувач звертаеться з письмовою заявою

i

на iм'я голови,Вченоi ради Iнституту щодо утворення ради для

гIроВеДенНrI
захисту дисертацii для присудженнrI ступеня доктора фiлософii (Щодаток 8). Заява

подаеться вiдповiдалъному за атестацiю PhD, який не пiзнiше, нiж за десятЬ
робочих днiв до запланованого засiдання Вченоi ради Iнституту передас fi
вченому секретарю Iнституту.
,Що заяви додаються:
- висновок наукового керiвника (керiвникiв) або вiддiлу;
- академiчна довiдка про виконання вiдповiдноi ОНП;
- висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення
результатiв дисертацii;
- поданнrI керiвника Щентру з пропозицiями щодо призначеншI голови
разовоi СВР та опонентiв (Щодаток 9) з вiдомостями про членiв разовоi
спецiалiзованоТ вченоi ради (Щодаток 10);
згоди передбачуваних голови та опонентiв на )лIастъ у роботi разовоI СВР
(Щодаток 6).

4.9.

утворення разовоi СВР Iнститут подае МОН наступнi документи,
проекти яких формуе вiдповiдальний за атестацiю PhD:
- клопотаннrI про утворення ради вiдповiдним обЦрунryванням та
iнформуванням про наявнiсть наJIежних умов для функцiонування ради (Щодаток
,Щля

з

1

.

1);

_ персоналъний склад ради iз зазначеннrIм прiзвища, iMeHi, по батьковi,

мiсця основноi роботи та наукових публiкацiй, згiдно з вимогами, виЗнаЧеними
МОН;
- копii дипломiв про HayKoBi ступенi, aTecTaTiB про вчене звання голови та,,
членiв ради(завiряються вiддiлами кадрiв установ, де вони с шТаТнИМИ
працiвниками).

5. Органiзацiя процедури розгляду та захисту дисертацil
у разовiй спецiалiзованiй вчецiй радi

5.1. Здобувач подае у разову СВР (секретарю р€tзовоi СВР) TaKi документи:
- зuulву щодо проведення його атестацii (Щодаток 12);
- копiю першоi сторiнки паспорта |ромадянина Украiни або паспорТнОГО
документа iноземця;
_ копiю диплома магiстра (спецiалiста). У разi коли документ гIро ВиЩУ
ocBiTy видано iноземним ЗВО, додатково подаеться копiя докуменТа Про
визнання iноземного документа про вищу ocBiTy;
- копiю свiдоцтва про змiну iMeHi (за потреби);

r

-

витяг

з

наказу про зарахування до аспiрантури (прикрiплення

ДО

Iнституту), засвiдчений в установленому порядку (для Здобувачiв IнститУтУ ВИТЯГ
надас вiдповiдалъний за ведення, аспiрантури) ;
академiчну довiдку про виконання вiдповiдноi ОНП;
_ висновок наукового керiвника (керiвникiв) або вiддiлу
двох
примiрниках;
_ висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне Значення
результатiв дисертацii у двох примiрниках;
дисертацiю в друкованому (три примiрники) та електронному виглядi;
- копii наукових гrублiкацiй, зарахованих за темою дисертацii, на ЯКИХ
повиннi бути зазначенi вихiднi данi вiдповiдних видань. Кошii зазначених
публiкацiй засвiдчуються в установленому порядку.
5.2. КопiТ паспорта, документа про вищу ocBiTy та свiдоцтва про змiнУ iMeHi

-

у

-

надаються р€tзом iз оригiналами, якi пiсля прийняття заяви повертаЮТЬся
Здобувачевi. Копii зzвначених документiв Здобувача завiряються у вiддiлi кадрiв.
5.З. У разi оформлення документiв iноземця або особи без громаДянсТВа
повне iм'я та прiзвище наводяться в тому порядку, в якому вони записанi в
паспортному документi iноземця.
5.4. Вiдповiдальний за атестацiю PhD перевiряе наявнiсть та оформлення
документiв, вказаних у Tl. 5.2 цього Положення. i наносить на заявУ ЗдобУвача

вiдповiдну резолюцiю, гrроставляе свiй пiдпис.
5.5. Голова р€}зовоi СВР приймае документи до розгляду, наносить на ЗаяВУ
Здобувача вiдповiдну резолюцiю, проставляе дату iх прийняття та свiЙ пiДпИС.
5.6" У тижневий строк пiсля прийняття документiв до розгJuIду:
секретарем разовоi СВР на офiцiйному веб-сайтi Iнституту в роздiлi, в
якому мiститься iнформацiя про дiяльнiсть род, розмiщусться iнформацiя Про
прийняття дисертацii до розгляду та анотацiя дисертацii, а також надсиласться
МОН повiдомлення про прийняття дисертацii до розгляду (Додаток 13), яке раЗоМ
з iншими такими повiдомленIUIми, що надiйшли до моН протягом мiсяця,
роЪмiщуетъся на офiцiйному веб-сайтi МОН третього робочого дня настуПноГО

-

мiсяця.

,

- головою разовоi СВР дисертацiя та HayKoBi публiкацiТ, зарахОВаНi За if

темою, надаються для вивчення опонентам.
5.7.У мiсячний строк пiсля прийняття документiв до розгляду оПонеНТИ
подають головi разовоi СВР пiдписанi ними вiдryки.
5.S. У вiдгуку опонента визначаеться ступiнь актуалъностi обраноi ТеМи,
обцрунтованостi наукових положень, висновкiв i рекомендацiй, сформульованих
у дисертацii, iх новизна, повнота викладу в наукових публiкацiях, зарахованих за
темою дисертацii, вiдсутнiсть (наявнiсть) порушення академiчноi доброчесностi.
5.g.
разi коли вiдryк не подано своечасно або BiH не вiдповiдае
встановленим вимогам, голова разовоI свР може повернути його опонентовi для

У

доопрацювання

або замiнити опонента.

у разi

замiни опонента мон

надсилаеться вмотивоване кJIопотання про внесення змiн ДО СКЛаДУ РаДИ.
5.10. Пiсля надходження до р€lзовоi СВР вiдryкiв опонентiв члени раДи У
порядку погоджують дату проведення захисту дисертацii, яка

робочому

t

t

присутностi членiв ради про правомочнiсть засiдання;
- голова Ради iнформуе Ti членiв про погоджену зi Здобувачем мову, якою
BiH буде викладати ocHoBHi положення дисертацii та вiдповiдати на запитання, та
доповiдае про поданi Здобувачеп,r документи, iх вiдповiднiсть встановленим
вимогам;
- Здобувач викJIадае ocHoBHi положення дисертацii та вiдповiдае на
запитання, поданi в уснiй чи письмовiй формi;
- Здобувач вiдповiдае на зауваження, якi мiстяться у вiдryках опонентiв та
зверненНях iнших осiб, що надiйшли до Iнституту у письмовому виглядi чи
електронною поштою;
- обговОрюетьсЯ проекТ рiшеннЯ Ради щодо присудженнrI ступенrI доктора
фiлософii;
- проводитъся тасмне голосуваннrI щодо присудження Здобувачевi ступеня
доктора фiлософii (у разi участi в засiданнi одного з опонентiв з використанням
використанням
засобiв вiдеgзв'язку, тасмне голосування проводиться
програмного забезпечення (засобу), в тому числi онлайн-про|рами, що забезпечуе
aHoHiMHicTb та iдентифiкацiю уrасникiв такого голосування) (Щодаток 14);
- голова ради оголошуе результати голосування (рiшення вважаеться
позитивним, якщо за цього проголосув€lли не менш як чотири члени ради);
- голова радИ оголошУе рiшеннЯ ради щодо присудженнrI Здобувачевi
ступенrI доктора фiлософii з вiдповiдноi галузi знань таlабо спецiальностi.
5.18. Здобувач мае право зняти дисертацiю iз захисry за шисьмовою заявою,
поданоЮ на засiданнi радИ до почаТку таемНого голОсування. У такому разi
здобувачевi повертаються документи, якi BiH подав до ради, kpiM заяви та одного

з

"o"''1:ffi"#;T;H:';" свр

встановила порушення академiчноi доброчесностi в
дисертацii та/абО науковиХ публiкацiях, У яких висвiтленi ocHoBHi HayKoBi
приймаеться. У
результати дисертацiТ, заява про знrIття дисертацii iз захисту не
такому разi рада приймае рiшення про вiдмову у присудженнi ступеня доктора

фЦ"""rl;Ъ.

у

разi прийняття рztзовою сВР рiшення про вiдмову у присудженнi
ступеня доктора фiлософii yci виявленi радою протягом розгляду дисертацtt та
висловленi пiд час ii захисту недолiки, шорушення та зауваження, що ст€LIIи
пiдставою для прийняття такого рiшення' з€вначаються У рiшеннi ради.
здобувачевi надаеться засвiдчена в установленому порядку копiя
зазначеного рiшення та повертаються поданi ним документи, kpiM заяви)
висновку наукового керiвника (керiвникiв) або вiддiлу, висновку про наукову
новизну, теоретиIIне та практичне значення результатiв дисертацii та одного
примiрника дисертацii.
У такому разi МОН надсилаються р€lзом iз супровiдним листом засвiдченi в
ступеня
присудженнi vlJlrv
вiдмову у llрrr(/Jлrt\gгrпI
про IJrлмUБу
копii рlшення
рiшення lrp()
установленому порядку коп11
доктора фiлософii та стено|рами фозшифрованоI фонограми) засiдання ради.
S.iУ ,Щисертацiя, за результатами захисту якоi радою прийнято рiшення
про вiдмову у присудженнi ступеня доктора фiлософiT, може бути подана до
захисту повторно пiсля дооцрацювання не ранiше нiж через'один piK з дня

у

прийняття такого рiшення.
5.22.,Щисертацii, що мiстятъ iнформацiю, вiднесену до державноi тасмницi,
або iнформацiю для службового користуваннщ розглядаються з УрахУВаНЕяМ
вимог законодавства з питань державноi таемницi та слryжбовоТ iнфОРМаЦii.
5.2З. Разова СВР оформлюе протягом 15 робочих днiв рiшення про
присудження ступеня доктора фiлософiТ (у двох примiрниках).
5.24. Yci документи, що стосуються розгJuIду дисертацii та проведення Ti
захисту в разовiй СВР, формуються в перший примiрник атестацiЙноi СПРаВИ
здобувача, який зберiгаеться у вiдповiдалъного за ведення аспiрантури протягом
десяти poKiB з дати набрання чинностi наказу Iнституту про видачу диплома
доктора фiлософii, а рiшеНня радИ щодО шрисудження ступеня доктора фiлософii
та один примiрник дисертацiТ пiдлягають постiйному зберiганню.
5.25..Щругйй примiрник атестацiйноi сrrрави Здобувач&, що надсилаетЬся ДО
МОН протягом мiсяця з дня захисту дисертацii, формусться з таких документiв,
перелiк яких е вичерпним:
- сугIровiдного листа на бланку Iнституту;
_ копii першоi сторiнки паспорта громадянина УкраТни або паспорТнОГО
документа iноземця, засвiдченоТ в установленому порядку;
рiшеннярадипро присудження ступеня доктора фiлософii;
- висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення

'

-

результатiв дисертацii;
вiдryкiв опонентiв;

-

- копii диплома магiстра (спецiалiста), засвiдченоi в устаноВлеНОМУ
порядку" У разi коли документ про вищу ocBiry видано iноземниМ ЗаКЛаДОМ
вищоi освiти, додатково подаеться копiя документа про визнання iноземного
документа про вищу ocBiTy, засвiдчена в установленому порядку;

- копii

свiдоцтва про змiну iMeHi

(у разi

потреби), засвiдченоi

В

установленому порядку;
_ копiТ академiчноi довiдки про виконання здобувачем ОНП, засвiдченОt В
установленому порядку;
- копii документа про передачу електронного примlрника дисертац11 до.,
,Щержавноi науковоТ установи <УкраiЪсъкий iнститут Еауково-технiчноТ
експерти зи та iнформацii> ;
- анотацii дисертацii державною мовою з наведенням наукових публiкацiй,
зарахованих за темою дисертацii;
- копii реестрацiйноI картки присутностi членiв ради, засвiдченоТ в
установленому IIорядку;

_ стенограми (розшифрованоi фонограми) засiдання радИ,

пiДПИСаНОТ

головою ради та,скрiпленоТ печаткою Iнституту.

5.26. Обкладинка атестацiйноi справи здобувача, супровiдний лист,

картка
рiшення Ради про присудження ступеня доктора фiлософii та реестрацiйна
,rp""yrrnocTi членiв ради оформлюються за формою, затвердженою моН (Наказ
моН <Про затвердженнrI форм документiв атестацiйноТ справи здобувача
ступеня доктора фiлософiь J\b 53з вiд 22.04.2019 р.) (додатки 15 - 18).

б. rЩотримання академiчноТдоброчесностi
б.1. Процедура перевiрки рукопису дисертацii Здобувача на наявнiсть
академiчного плагiату здiйснюетъся вiдповiдно до кПоложеннrI про академiчну
доброчеснiсть в Науково-дослiдному iнститутi iнтелекту€Lльноi власностi НАПрН
УкраiЪи>.

в

дисертацii використано iдеi або розробки, що ныIежать
спiвавторам, р.вом з якими Здобувач мае спiльнi HayKoBi гryблiкацii та документи
[ро проведення дисертацiйних дослiджень, Здобувач повинен вiдзначити такий
факт у дисертацii з обов'язковим зазначенням особистого внеску в TaKi публiкацii
6.2. Якщо

та документи.

6.3. Здобувач засвiдчус власним пiдписом на титульнiй сторiнцi дисертацii,
що поданi до захисту HayKoBi досягнення е його власним напрацюванням i Bci
запозиченi iдеТ, HayKoBi результати, цитати супроводжуються нzшежними
посиланнями на ix aBTopiB та джерела опублiкування.
6.4. Виявлення р€вовою СВР порушення академiчноТ доброчеоностi
(академiчного плагiату, самоплагiату, фабрикацii, фальсифiкацii) (надалi
академiчний шлагiат) в дисертацii таlабо наукових гryблiкацiях, у яких висвiтленi
ocHoBHi HayKoBi результати дисертацii, е пiдставою для вiдмови у гrрисудженнi
ступенrI доктора фiлософii без права il повторного захисту.
6.5. Виявлення МОН академiчного плагiату у захищенiй дисертацiТ е
пiдставою для позбавлення на два роки наукового керiвника права yracTi у
пiдготовцi здобувачiв, позбавлення голови та членiв ради на два роки права
участi в атестацii здобувачiв.

7. Видання диплома доктора фiлософii
7.1. Вчена рада Iнституту пiсля набрання чинностi накzLзом МОН про
затвердження рiшення ради про присудження ступешI доктора фiлософii приймае
рiшення про видачу диплома доктора фiлософii, яке затверджусться наказом
директора Iнституту та оприлюднюеться на офiцiйному веб-сайтi IнститутУ.
7.2. Щол<ументом, якиiа засвiдчус присудження ступеня доктора фiлософiТ, е
диплом доктора фiлософiТ державного зр€}зка, що видаеться Iнститутом пiсля
затвердженIuI атестацiйною колегiею МОН рiшення разовоi СВР.
7.3. Здобувачевi, пiдготовка якого здiйснюваIIася вiдповiдно до угоди мiж
вiтчизняним та iноземним закJIадами вищоi освiти (науковими установами) та
якому присуджено ступiнь доктора фiлософiI, видаеться два дипломи докТора
фiлософii вiдповiдно до законодавства держав - cTopiH угоди.
7.4. Вiдшкодування витрат на виготовлення бланкiв диплома доктора
фiлософii здiйснюсться вiдповiдно до законодавства.
7.5. У разi втрати, знищення або пошкодження диплома доктора фiлософii
Iнститут видае його дублiкат з новим порядковим номером та iнформаЦiею

7.6.

Щля

видачi дублiката диплома до Iнституту подаються:,

-

заяваособи про видачу дублiката диплома доктора фiлософii;
- довiдка органУ BнyTpimнix справ про втрату диплома доктора фiлософiТ
(у p*i наявностi);
копiя псiршоi сторiнки паспорта |ромадянина Украiни або паспортногО
документа iноземця;
когriя втраченого, знищеного або пошкодженого диплома доктора
фiлософii (у разi наявностi).
у разi змiни особою iMeHi диплом на новий не обмiнюеться.

-

8. Прикiнцевiположення
8.1. Положення набувае чинностi з моменту його затвердження на Вченiй
радi Iнституту та вводиться в дiю наказом директора Iнституту.

,Щоdаmок 1

ПослИовнiсть атестацii здобувачiв ступеня доктора фiлософiii
iнстиryтi iнтелекryальноi власностi НАПрН Украiни*
Науково_дослИному
у

Коментар

Змiст етапу атестацiйного процесу

Крок

l

Презентацiя результатiв дисертацiйного дослiдженIuI на засiданнi вiддi.тry, який
lабезпечував пiдготовку Здобрача, оформленлrя рiшення про виконанIuI
:Iауковоi сшlадовоI ОНП.
Подання на розгJuIд ВчецоТ ради Iнстиryry документЬ щодо цроведеннrI
IопередньоТ експертизи дисертацii

2

J

Прийrrяття рiшення Вченою радою Iнститру щодо визначення провiдного
зiддfury, в якому цроходитиме фаховий ceMiHap, та призначеrтня рецензентiв
проведення вiддiлом фахового ceMiHapy для попередньоi експертизи дисертацiТ,
]а результатами якого оформлення висновку про наукову новизну, теоретиtIне i

4

практичне значеннrl результатiв дисертацii
fодання на розгJuIд ВченоТ ради Iнстиryту документЬ щодо утворення разовоТ

5

;пецiалiзованоi вченоТ ради

6

Вiдповiдно до
iндивiдуального плану
роботи Здобувача
3а l0 робочих днiв до
tасiдання Вченоi ради

[тrсттлтчтч

вiдповiдно до вимог цього
положення

1ротягом 2 мiсяцiв з дати
lрийнятгя

заяви Здобувача

}а 10 робочих днiв до

lасiдання Вченоi ради

[нститчтч

1рийrrяття рiшення Вченою радою Iнституry щодо утворення разовоТ

СВР

,7

.Iодання Iнститутом кJIопотаннrI до МОН щодо утворення разовоi

СВР

8

1рlйняття рiшенrш МОН щодо yTBopeHIuI разовоТ СВР, оприlподненнrl

9

.Iодання Здобувачем докlментiв до разовоi

l0

Розмiщення на офiцiйному веб-сайтi Iнституry iнформаuiТ про прийняття
цисертацii до розгJuIду та анотацiТ дисертацii

зiдповiдного наказу на офiцiйному веб-сайтi МОН

СВР

11

Цаданrrя головою ради дисертацii Здобувача, дJUI вивченIUI опонент€lI\,{

СВР

12

Подання опонеiтами вiдryкiв головi разовоТ

1з

Розмiщення на офiцiйному веб-сайтi Iнстиryry iнформацii про дату проведеннJI

Зiдповiдно до Положення

3iдповИно до Положенtя
Протягом мiсяrц з дати
IадходженшI клопотання

liп Тнститчтч

Вiдповiдно до Положення
Протягоlл 3 тижttiв з дати
подання Здобувачем
цoKvr,teHTiB v пазовч

СВР

Jiдповiдно до Положення
1ротягом мiсяця llicrlli
rриliняr,тя дисерrаrliТ rtr
)o:JI'Jlя,]lv

|4

1ротягом 3 робочих днiв
riсля погодженюI дати
]ахисту дисертацiт
lоовелеI+ш захистч
la 10 робочих днiв до дати
висновку
приIvIiрника
Iнстиryту
веб-сайтi
офiцiйному
дисертацii,
Розмiщешrя на
}ахисту
значенIuI
i
практичне
теоретичне
дисертацii,
про наукову новизну,
результатiв

l5

вiдryкiв опонентiв
1ублiчний захист дисертацiТ

lб

lодання атестацiйноТ справи до МОН

17

]озгляд МОН докlментiв Здобувача, цроведешuI експертизи дисертацiТ,
Ьоппryвання чзаг€шьненого висновку

l8

Розгляд Дтестацiйною колегiею МОН узагальненого висновку та затверддешuI

)iшення щодо присудженнrI cTyпeIuI доктора фiлософii
19

20

2|

.

Розмiщення на,офiцiйному веб-сайтi наказу МОН про затвердженIuI рiшення
]€tзовоi СВР на пiдставi рiшення Атестацiйноi колегii МОН _
Прийняття рiшення Вченою радою Iнстиryry щодо видачi дипlIома доктора
фiлософiT, яке затверджуеться наказом директора

3iдповiдно до Положення
Протягом мiсяця з дня
lахисту дисертацiI
Це бiльше 4 мiсяцiв

Вiдповйно до

}аконодавства та

положення
вiдповiдtlо до цього
положення

вiдповiдно до та цього
положентrя

]iдповiдно до цього
)приlподненtrя рiшенлrя Вченоi ради Iнституry про видачу диппома доктора
lоложення
веб-сайтi
Рiлософii на офiцiйному
ВiдповИноцо постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни <<Про приоудження ступеня доктора фiлософii> вiд
06.03.2019 р. Nэ 167.

!оdаmок 2

Головi Вченоi ради
Науково-дослiдного iнституту
iнтелектуальноi власностi
НАПрН Украiни
(прiз вutце, iM' я,

п

о б аrпьков i)

Здобувача (-ки)
(прiзвuu.уе,

iм'я, по б аmьковi)

Заява

Про-у провести попередню експертизу моеi дисертацiйноi роботи
) на здобуття

на ТеМУ
ступенrI
та надання

знань

за спецiальнiстю
доктора фiлософiТ з галузi
висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатiв
дисертацiТ.

НДI

Роботу виконано у вiддiлi
власностi НАПрН УкраIни.

iнтелектуальноi

Науковий керiвник (керiвники)
Робота до захисту подаеться вперше.
Висновок наукового керiвника (керiвникiв)/вiддiлу та академiчна довiДка
про виконання ОНП додаються.
Здобувач(-ка)
Дата

пidпuс

шБ

Витяг

ЛЪ

ПРИСУТНI:
Всього:осiб,
у тому

числi

з протоколу засiдання

-вiд

доктора Еаук)

вiддiлу

!оdаmок

3

<->__--20-р.
_кандидата

наук

ПОРЯДОК IBEIHIЙ:
,Щоповiдь аспiранта четвертого року пiдготовки за
результатами.виконаннrI науковоi складовоi ocBiTHbo-HayKoBoi процрами за
спецiа;rьнiстю 08 1 <Право>.

СЛУХАЛИ:

Тема дисертацii:
Що вiдома членiв вiддiлry доведено, що за перiод навчання в аспiрантурi аспiрант
виконав TaKi завдання за темою дисертацii:
OcHoBHi результати дослiдженIuI TaKi:

ВИСТУТIИЛИ:
Науковий керiвник, який вiдзначив ocHoBHi HayKoBi здобутки асшiранта:ЗавiдУвач
вiддiлу, який пiдтвердив aкTy.tлbHicTb та наукову новизIrу отриманих результатiв.
(якщо науковий керiвник е завiдувачем вiддiлу, то у виступi бере r{асть керiвнИК
Щентру правового забезпеченнrI розвитку науки i технологiй Iнституту, який
пiдтверлжуе aKTy€lJIbHicTb та наукову новизIIу отриманих результатiв).

В обговореннi взяли участь:

(прЬвuще, iлt'я, по баmьковi)

УХВАJIИЛИ:
1. ,Щисертацiйна
робота
на

тему

(пр iзвutце, iлt' я,

по б аmько в i)

((

))с

завершеною/не завершеною науковою працею, в якiй розв'язано/не розв'яЗано
конкретне наукове завдання (конкреmuзуваmu наукове завdання), що мае важJIиВе
значення для гаJIузi знань <Право>.
наукових працях заг€шьним
2. Результати дослiдження опублiковано
обсягом, серед яких:

у

3щисертацiя",#:х;:Ё::i:;:i#':;#i;:"#у::::]кабiнетумiнiстрiв

УкраiнИ <ПрО присудЖеннЯ стугIенЯ доктора фiлософii> вiд 06.0з.2019 р. }Ф 167

та нак€ву МОН УкраiЪи <Про затвердження вимог до оформлення дисертацii) J\Ъ
40 вiд |2.0|.20|7 р.
урахуванням науковоi зрiлостi, професiйних якостей аспiранта

З

(прiз вuще, iM' я, по баmько Bi)

та ступеня виконаннrI науковоi складовоi ОНП спецiа-пьностi (спецiальнiсmь 08]

<Право>) дисертацiя на тему ((
рекомендуеться/не рекомендуеться дJuI подання

до

розгJuIду

на

фахОВОМУ

семlнар1 вlддlлу.

Рiшення прийнято
Завiдувач.вiддiлу

(пidпuс)

пIБ

Секретар

(пidпuс)

пIБ

!оdаmок 4
,,Щиректору

Науково-дослiдного iнституту
iнтелекryальноi власностi
FIАПрН УкраТни
(Iрiзвuще,iм'я, по баmьковi)

Керiвника Щентру правового
забезпечення розвитку науки i
технологiй
(П рiз

в

tпц е, ilvt' я,

по

б аmьковi)

Поdання

Прошу Вашого дозволу на проведення попередньоI експертизи дисертацii

на тему (

фаховому ceMiHapi вiддiлу

) здобувача(-ки)

та
призначити рецензентiв дJuI наданнrI висновку про наукову новизну, теоретичне
та практичне значення результатiв вказаноi дисертацii.
Протягом навчання здобувач(-*а) виконав(-ла) ocBiTнbo-HayкoBy програМУ
вiд____J; за темою дисертацiТ
(академiчна довiдка J\b
праць; отримано позитивний висновок наукового
опублiковано
керiвника (керiвникiв)/вiддiлу.
HayKoBi публiкацii здобувача(-ки), запропонованi рецензенти та ix працi
вiдповiдають дiючим вимогам.
Згоди передбачуваних рецензентiв додаються.
на

Керiвник Центру rrраrо"о.о забезпеченнrI
розвитку науки i технологiй
:

"

Дата

пidпuс

шБ

lоdаmок 5
н

а

ф

ахо

в

ому сем

апробацii

i

l;iiЁiЁЖ::Ё#ffi;i fi#Жi

дисертацii

на тему

нАпр[I yKpaiH и

<<

>

(Заповнюеmься у разi провеdення засidання в офлайн-режuмi)

Пiдпис

Прiзвище, iм'я, по батьковi, посада,
наyковий сryпiнь (за наявностi)

J\b

. Присутнi:

_ науково-педагогiчних/наукових прачiвникiв, в т.ч.

кандидатlв наук

_

Секретар

_

пidпuс

докторiв наlк,

ШБ

,Щаmа

II. Ресстрацiйна картка присутностi
на фаховому ceMiHapi ШI iнтелекryальноТ власностi НАПрН Украiни
на тему
апробацii дисертацiТ
<(.

(Заповнюеmься у разi провеdення засidання в онлайн-реэюuпti)

J\b

Вiдмiтка часу
ресстрацii

Присутпi:
_

Адреса електронноi
пошти

науково-педагогiчНих/науковИх
кандидатlв наук

Секретар
,Щаmа

_

пidпuс

Присутнiсть на засiданнi (ПIБ, посада,
науковий стyпiнь (за наявностi))

працiвнИкiв, В т.ч.

_

докторiв наук,

шБ

,Щоdаmок б

Головi Вченоi ради
Науково-дослiдного iнституту
iнтелектуальноi власностi
НАПрН УкраiЪи
(Прiзвutце, i,м'я, по бапьковi)
(Прirпr,ulп, iм'я, по баmьковi)

а
робоmu, посаdа)

пер еd бачуван оzо р еценз ен m

(zоловu, опон енпtа), м iсце

(ШБ, науковий ступiнъ, спецiальнiсть,

я,

вчене звання,.посада, мiсце роботи) даю згоду на )пIастъ, як рецензента (голови,
опонента), у разовiй спецiалiзованiй вченiй радi для прийняття до розгляду та
тему

захисту

проведення

асцiранта
доктора фiлософii зi спецiальностi

дисертацii

на

який (-а) здобувае науковий ступiнь

про рецензента (голову ради, опонента):
1. Протягом року був (була) членом рЕвових спецiалiзованих вчених рад

laHi

разiв.
" 2.
,Щисертацiю на здобуття наукового ступеня кандидата наук/доктора
наук/доктора PhD було захищено у 20_р.
наукового напряму, за яким пiдготовлено дисертацiю
3. Публiкацii
здобувача (три гryблiкацiТ за ocTaHHi 5 poKiB (з конкретизацiею вихiдних даних))

з

додаються.
!одатки:

копii дипломiв про наукових cTlTtiHb, атестата про вчене звzlшul;
2) HayKoBi публiкацii.
1)

,Щата

пidпuс

пБ

lоdаmок

ЗАТВЕРДЖУЮ

7

Заступник директора з науковоi роботи
Науково-дослiдного iнстиryту
iнтелектуальноi власностi ЕIАПрН УкраТни
(прiзвище, iм'я, по батьковi)

(->

витtr
з tIротоколу J\b

Науков

о

-до

_засiдання фахового

р.

ceMiHapy вiддirry

слiдного iнституту iнтелектуалъноi власностi НАПрН УкраiЪи
>> 20_року
вiд <

ПРИСУТНI:

(вказаmu Bcix прuсУmнiх на засidаннi науково-пеdаzоziчнuх
(прiзвuu4а i iнiцiалu, посаdu, вiddiлu, HayKoBi сmупенi, вченi звання )

i

HayKoBttx працiвнuкiв

Головуючий па засiданцi:

(прiзвuu4е, iнiцiалu, науковuй сmупiнь, вчене звання)

ПОРЯДОК ЩЕННИЙ:
Про попередню експертизу дисертацiйноi роботи на здобуття

доктора

за

фiлософii

Тема

спецiальнiстю

081

<Право>

стУПеня

дисертацii

).
на тему: ((
дисертацiйноТ роботи затверджена Вченою радою НД

_ вiд_

20_р.
iнтелекryальноi власностi Е{АПрН УкраiЪи протокол J\Ф
(прiзвuu4е, iнiцiалu, науковuй сmупiнь,
Науковий керiвник:

вчене звання, , посаdh).

'

слухдли: наукову доповiдь здобувача(-ки),

який (яка)

(-ла) ocHoBHi положення дисертацiйноi роботи.

у

доповiдi викJIав

Питання зад€ши:

(прiзвuu4е, iнiцiалu, науковuй спцпiнь mа вчене звання mllx, хmо заdав пumання, вказаmll змiсm
пumання mа вidповidь на ньо2о зdобувача).

,

ВиСТУПИЛИz

(прiзвuще, iнiцiалu, науковuй сmlmiнь, вчене звання, змiсm вuсmупу)

Науковий керiвник:

(прiзвuu4е, iнiцiалu, науковuй сmупiнь, вчене звання)

Рецензент:

Рецензент:
(прiзBut1,1e,

iнiцiалu, науковuй сmупiнь, вчене звання)

В обговореннi взяли участь:

(прiзвuu4е, iнiцiалu, посаdа, науковuй сmупiнь, вчене звання (за нсlявносmi))

У

виступах висвiтлюеться акту€tльнiсть, наукова новизна, теоретична Та
практична значимiсть резульlатiв дисертадiйного дослiдження, а ТаКОЖ
висловлюються рекомендацii щодо под€Lльшого ix використання у практичнiй
дiяльностi. Зазначаеться, що представлена дисертацiя вiдгrовiдае/не вiдповiДаС
чинним вимогам i може бути рекомендована/не рекомендована до розгляДУ Та
захисту на здобуття ступешI доктора фiлософii у разовiй спецiалiзованiй вченiй
радi.

УХВАЛИЛИ:

1.

на

тему
вiдповiдае/не вiдповiдае
вимогам постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 06.03.2019 р. Nч 167 КПро
присудження ступеня доктора фiлософii>>, наказу MiHicTepcTBa освiти i наУКи
Украiни вiд |2.0I.20117 р. Jф 40 <Про затвердження вимог до оформлення
,Щисертацiя

)

дисертацii>>.

2.

На пiдставi експертизи дисертацiйноi роботи, доповiдi здобувача(-ки),
поставлених питань присутнiх i вiдповiдей здобувача(-ки), обговорення
у{асниками засiдання основних rтоложенъ дисертацiйноТ роботи, вистУпiв
наукового керiвника i рецензентiв, прийняти такий висновок:
фаховий ceMiHap рекомендуе/не рекомендуе дисертацiю
> до розгляду та
на тему (
захисту на здобуття ступеня доктора фiлософiТ, спецiальнiсть 081 <ПравО>, У
разовiй спецiалiзованiй вченiй радi НДI iнтелектуалъноТ власностi НАПрН
l

Украiни.

Результати голосуваннrI"

зА-_
" проти

-

утримАlмся-

Рiшення прийнято
Головуючий(-а) на засiданнi
фахового ceMiHapy

пidпuс

Секретар засiдання

пidпuс

шБ
шБ

!оDаmок 8

Головi Вченоi ради
Науково-дослiдного iнституту
iнтелектуальноI власностi
НАПрН Украiни
(прiзвuttlе, iм'я по баmьковi)

Здобувача (-ки)
(прiзвutце, iл,t'я по баmьковi)

Заява

Прошу Вашого дозволу утворити разову спецiалiзовану вчену раду для
прийняття до розгляду та проведеннrI захисту дисертаIlii на тему
((
) з метою присудження
ступеня доктора фiлософii за спецiальнiстю 081 <Право>.

Висновок наукового керiвника (керiвникiв)/вiддiлу, висновок про наукову

новизну, теоретичне та практичне значеннrI результатiв дисертацii, додаютъся.

Здобувач(-ка)
Дата

пidпuс

пIБ

lоdаmок 9
'Щиректору

Науково-дослiдного iнституту
iнтелектуальноi власностi
НАПрН УкраТни
прiзвuulе, iм'я по баmьковi

Керiвника

гIравового
забезпеченнrI розвитку науки
I_{eHTpy

i

технологiй

прiзвuulе, iм'я по баmьковi

Поdання

Прошу Вашого дозволу утворити в Науково-дослiдному

iнтелекту€Lльноi

прийняття

до

iнститутi
власностi НАПрН Украiни разову спецiалiзоваIIу вчену раду для

розгляду

та

проведення захисту дисертацii здобувача(-ки)
) з метою
на тему (

присуджоння ступеня доктора фiлософii зi спецiальностi 081 <Право>.
Прошу призначити:
Головою ради:
(прiзвшце, iнiцiалu, науковuй сmlmiнь, вчене звання)

опонентами:

.

(прiзвuulе, iнiцiалtu, науковuй сmупiнь, вчене звання)

Пропонованi голова та оrrоненти вiдповiдають встановленим МОН Украiни

- вимогам.

Згоди Голови ради та опонентiв, а також вiдомостi uро членiв ради додаються.

Керiвник IJeHTpy правового забезпечення
розвитку науки i технологiй
.Щата

пidпuс

пIБ

,Щоdаmок

I0

.Щодаток до Подання

Вiдомостi
про членiв разовоi спецiалiзованоi вченоТ ради
Науково_до слiдного iнституту iнтелекryа-шьноi власно cTi НАПрН УкраiЪи,
заIтропонованих дJuI захисту дисертацii здобувача(-ки) _

(

на здобуття ступеня
доктора фiлософii за спецiальнiстю 081 <Право>

на тему

>

Членство

Мiсце основноi
та LIлени п.I.Б. народроботи
Голова

PiK

ради

женIUI

(установа,

ii

вiдомче
пiдпорядкува-

Науковий

звання (за
сц,тtiнь,
шифр, назва спецiальспецiальнос- нiстю, каTi, за якою

HH'I,

захищена

посада)

дисертацiя,
,piK

присудженн

Я,N

диплома,
дата видачi
Голова

Рецензент

Рецензеm

опонент

опонент

Вчене

федрою),
piK присвоення, J\b
атестатаr.

дата

видачi

3 публiкацii за ocTaHHi 5 poKiB за

науковим напрямом, за яким
пiдготовлено дисертацiю
спецiалiздобувача, з яких
зованих
однiеi гryблiкацiТ у
не
менше
рzвових
виданнlIх, проiндексованих у
вчених
радах за базах даних Scopus таlабо Web of
science Соrе collection
поточний
piK

у

,Щоdаmок I I

БЛАНК Iнституту
MiHicTepcTBo освiти i науки Украiни
!егrартамент атестацii кадрiв
вищоi квалiфiкацii
01135, м. КиiЪ, пр. Перемоги, 10

Про утворення разовоi
спецiалiзованоi вченоi ради

клопотАннrI
Науково-дослiдний iнститут iнтелектуа-гtьноi власностi НАПрН УкраТни
звертаеться з кJIопотанням про cTBopeHHrI разовоТ опецiалiзованоi вченоi ради для

захисту дисертацiйноi
(

на

роботи
)),

доктора фiлософiТ за спецiальнiстю 081
складу ради пропонуються:
, ,Що
ГЬлова ради -

тему
поданоi на здобуття наукового ступеня

<<Право>.

науковий сцrпiнь, вчене званIUI, прiзвшце, iм'я по батьковi, посада

Члени ради:
Рецензент

науковий сryпiнь, вчене званIUI, прiзвlще, iм'я по батьковi, посада

Рецензент

науковий ступiнь, вчене званнJI, прiзвище, iм'я по батьковi, посада

опонент

науковий сц.пiнь, вчене званнlI, прiзвище, iм'я по батьковi, посада

опонент

.

науковий сryпiнь, вчене званнjI, прiзвище, iм'я по батьковi,

посада

\
Запропонований скJIад ради вiдгrовiдае вимогам, визначеним у ТимчасовомУ
- порядку присудження ступенrI доктора фiлософiТ, затвердженому постановою
Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд б березня 20119 р. JФ |67, | здатний квалiфiковано та
об'ективно оцiнити науковий рiвенъ i змiст поданоi на розгJuIд дисертацii.
Науково-дослiдний iнститут iнтелектуальноi власностi НАПрН УкраiЪи
гарантуе забезпеченнrI необхiдних умов для функцiонування спецiалiзованоi вченоТ
ради"
.Щодатки:

копii дипломiв про HayKoBi сryпенi, aTecTaTiB про вчене звання Голови

та членiв ради на
.Щиректор

_

арк.

Пidпuс

пБ

t

,Щоdаmок

l2

Головi разовоi опецiалiзованоi вченоТ
ради Науково-дослiдного iнституту
iнтелектуальноi власностi НАПрН
УкраiЪи
(прiзвлпце, L+l'я по баmьковi)

Здобувача (-ки)
((прiзвutце, iм'я по баmьковi)

Заява

Прошу провести захист Moei дисертацiйноi роботи на тему
) на здобуття ступеня доктора фiлософii зi

сцецiальностi 081 <Право> в р€lзовiй спецiалiзованiй вченiй радi Науково-дослiдного
iнституту iнтелекту€tльноi власностi НАПрН УкраiЪи.
Робота виконаЕа у вiддiлi
Науковий керiвник (керiвники)
Робота до захисту подаеться вперше.
Здобувач(-ка)
,Щаmа

пidпuс

шБ

lоdаmок l3

БЛАНК Iнституту
MiHicTepcTBo освiти i науки Украiни
Щепартамент атестацii кадрiв вищоi

квалiфiкацii

ПовЦомлення
про прийняття дисертацiiдо розгляду
Прiзвище, iм'я та по батьковi здобувача ступеня доктора фiлософii Посада здобувача i повна назва установи, де BiH працю€
Тема дисертацiТ та дата

iT

-

затверлження -

Код та назва спецiальностi -

Ш"фр та назва гаrryзi знань Шифр спецiалiзованоi ради

Науковий керiвник (и)

-

-

прiзвице, iм'я та по батьковi, науковий сryпiнь, вчеIlе зваIttб], посада та oclloBHe bticue

Завершення виконання ocBiTHbo-HayкoBoi програми:

рОбОТИ

Висновок наукового керiвника (-iB) пiдготовлений:
Фаховий ceMiHap проведений:

дата" назва кафедри (вiддi.тту, лабораторii)

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатiв дисертацii
дата

Щокументи поданi здобувачем дб ради:

'

Iнформацiя про прийняття дисертацi'i до розгляду
офiцiйному веб-сайтi Iнстиryry:

та анотацiя дисертацii розмiЩена

на

дата

Вимоги пунктiв 9-18 Порядку проведеншI експерименту з rrрисудження стуIIенJI доктора фiлософii
дотримано.
Захист дисертацii плануеться

:

дата, час, адреса, пtiсце

Голова
спецiалiзованоi вченоi ради

пiдпис

1нlцlzlли та прlзвище

lodamoK 14

БюлЕтЕнь для тА€много

голос)rвАння

Разова спецiалiзована вчена рада
присудженнrI ступеЕrI доктора фiлосо фii
Науково-дослiдний iнстиryт iнтелектуалъноi власностi НАПрН Украiни

.Щата

Прiзвище, iм'я, по батьковi

протокол
Заслуговуе ступеня
доктора фiлософii

М
Результати голосування*

згодЕн
ш згодЕн
*У

zрафi "Резульmаmu 2олосування" вuкреслumu непоmрiбне.

,Щоdаmок
Р еком ен d о в aHi ф орм ч 0 о tyM енmiв аmесmа цi йн ot спр а в u 3 d о бу в ач а,
зzidно з наксвоJч, MiHicmepcmna освimu i HayKu Украtнu 22 квimня 20l9 рОкУ NS 533
<Про заmверdэtсення фор. doKyMeHmiB аmесmацiйноt справu зdобувача сmупенЯ

dокmора фiлософit>

ФормА

.

обшlадинки атестацiйноi справи здобувача ступеня доктора фiЛОСОфii

Пiдпорядкування
НайменуванЕrl зz}кладу вищоi освiти (науковоi установи),
в якому вiдбувся захист дисертацiТ

АТЕСТАЦIИНА СПРАВА
здобувача ступеня доктора фiлософii з гагryзi знань
(zалузь знань)

за спецiальнiстю
(код i найменуваннrl спецiальностi вiдповiдно до Перелiку галузеii знань i спецiальностей, За

якими здiйснюсться пiдготовка здобувачiв вищоТ освiти)

(прiзвище, iм'я, по батьковi (у разi наявностi) у родовому вiдмiнку)

Громадянина
(назва держави, громадянином якоТ е здобувач, у родовому вiдrцiнку)

Назва дисертацii

PiK

l5

,Щоdаmок l б
Р еком ен d о в шнi ф орм ч d о tEM енmiв аmе сmа цi йн o'i спр ав u 3 d о бу в ача,
зzidно з наксlзоJ|4 MiHicmepcmBa освimu i наукu Украtнu 22 квimня 20I9 року М 533
<Про заmверduсення фор, doKylweHmiB аmесmацiйноt справu зdобувача сmупенЯ

dокmора фiлософii>

ФормА
супровiдного листа
(на бланку закJIаду вищоi освiти (науковоi установи))

MiHicTepcTBo освiти i науки УкраЪи
Щепартамент атестацii кадрiв вищоТ
ква-тriфiкацii

Про атестацiйну справу
Надсилаемо атестацiйну справу здобувача ступеня доктора фiлософii з галузi знань За
спецiа-пьнiстю (гатryзь знань)
(код i найл,rенуванIuI спецiальностi вiдповiдно до Перелiку гаlryзей знань i спецiальностей, за якими
здiйсrшосться пiдготовка здобрачiв вищоТ освiти)

(прiзвище, iм'я, по батьковi (у разi наявностi) у родовому вiдмiнку)

Захистдисертацii

"

(назва дrrсертацii)

проведено спецiалiзованою вченою радою) утвореною вiдповiдно до накаЗу MiHicTepcTBa
освiти i науки Украiни вiд
року IГч

Повiдомлення про зЕжист дисертацiТ розмiщено на офiцiйному веб-сайтi МОН
20 _ року.
,Щодаток: атестацiйна справа згiдно з встановленим перелiком.

Керiвник (уповноважена особа)
закJIаду вищоi освiти
(HayKoBoi установи)

Виконавець

(прiзвище, iнiцiали, телефон)

(пiдпис)

(прiзвице, iнiцiали)

!оdаmок 17
Р еком ен d о в aHi ф орм а d о кум енmiв аmесmа цi йн ot спр а в а 3 d о бУ В аЧ а,
зzidно з ltаксlзоЛх Мiнiсmерслпва освimu i наукu Украtнu 22 квimня 2019 року Np 533
кпро заmверduсення фор, dокупtенmiв аmесmацiйноi справu зdобувача сmупеня

dокmора фiлософit>

ФормА

рiшення спецiалiзованоi вченоi ради
про присудження ступеня доктора фiлософii
Спецiалiзована вчона рада

(повне найr,tенування закJIаду вищоТ освiти (науковоi

установи), пiдпорядкування (у родовому вiдrлiнку), MicTo)

про присудженнJI ступеня доктора фiлософii галузi знЕlнь
на пiдставi прилюдного захисту дисертацii "
за спецiальнiстю

(гапузь знань)
(назва дисерташii)

(код i найrленуванIuI спецiальностi вiдповiдно до Перелiку гатryзей знань i

спецiальностей, за якими здiйсrпосться пiдготовка здобувачiв вищоi освiти)

"_u

20_року.

19 _рокународження,

(прiзвище, iм'я, по батьковi (у разi наявностi) здобувача)

Громадянин
ocBiTa вища: закiнчив

у

(назва держави, цромадянином якоi е здобувач)

роцi

за спецiа-пьнiстю

(найrrленуваншI закJIаду вищоТ освiти)
(за дипломом)

Прачюе

(мiсце основноТ роботи, вiдомче пiдпорядкування, MicTo)

.Щисертацiю виконано

у

освiти (науковоТ установи),
пiдпорядкування, MicTo)

(найшr,rенуваншI закJIаду вищоТ

Науковий керiвник (керiвники)

мае

науковий сryпiнь, вчене званIuI, мiсце роботи, посада)

:чl:i]

наукових публiкацiй за темою дисертацii, з них
ч?_р_:л9{т"""
статеЙ у науковйх фахових виданнях Украiни,
;й6|fr11
=
:
(зазначити три науков1 пуOлlкацl1)
монографiй""да""о
здобувач

1.

2.
a
J.

i"ййдер*J",.
.

У дискусii

взялИ )п{аст: голова i .rленИ спецiалiзОваноi вченоi ради та присутнi на захистi фахiвцi

(прiзвища, iнiцiали, HayKoBi ступенi,

ступiнь

/

ступеня доктора фiлософii з галузi знань

за спедlальнlстю

(гаlryзь знань)

(код i найпленуваншI спецiмьностi вiдповiдно до Перелiку гашузей знань

i

спецiшrьностей, за якими здiйсшоеться пiдготовка здобувачiв вищоТ освiти)

Голова спецiалiзованоi
вченоi ради
Рецензент
Рецензент

опонент
опонент

(пiдпис)

(прiзвище, iнiцiали)

(пiлпис)

(прiзвище, iнiцiали)

(пiдпис)

(прiзвище, iнiuiали)

(пiлптiс)

(прiзвище, iнiцiали)

(пiлпис)

(прiзвище, iнiцiали)

,Щоdаmок
Р еком енd о в aHi ф орм а d о tyM енmiв аmесmа цi йн o'i спр ав u З d о бу в ач а,
зzidно з наксвоJй MiHicmepcmna освimu i наукu YKpatHu 22 квimня 2019 poty М 533
оПро заmверduсення фор, dокулленmiв аmесmацiЙноt справu зOобувача сmупенЯ

dокmора фiлософiI>

ФормА

реестрацiйноi картки присутностi
членiв спецiалiзовацоТ вченоi ради
20

року

Розглядаеться дисертацiя

Протокол

Jrlb

(прiзвище, iм'я, по батьковi (у разi наявностi) злобувача)

на здобугтя ступоня доктора фiлософiТ з гаlrузi знань

,"(::;T,"ж"#liiу*

(галузь знань)

здiйснюсться

пiдготовка злобувачiв вищоТ освiти)

ГIрiзвища, iMeHa,
Науковий ступiнь,
по батьковi (у
спецiальнiсть (за
разi наявностi)
членiв
голови та
диrrломом) iз зазначенIuIм
спецiальностi, якiй вона
ради
вiдповiдас, piK
присудженнJI

Пiдтвердження
присутностi на
засiданнi (пiдпис)

(пiлпис)

Пiдтвердження
одержання бюлетеня
(пiдпис)

(прiзвище, iнiцiали)

l8

