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ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО ПОРЯДОК АТЕСТАЦІЇ АСПІРАНТІВ ТА ДОКТОРАНТІВ У ІТГІП 

НАН України 

ВСТУП 

Положення про порядок атестації аспірантів та докторантів у Інституті 

телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України (далі - 

Положення) (осіб, які здобувають освіту поза аспірантурою) розроблено 

відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 року № 1556-

VII, Постанови 

Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку підготовки 

здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих 

навчальних закладах (наукових установах)» від 23 березня 2016 р. №261, 

Порядку присвоєння вчених звань, затвердженого постановою Кабінету . 

Міністрів України від 19 серпня 2015 р. № 656, Постанови Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів», 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 

567 (зі змінами), Положення про спеціалізовану вчену раду, затвердженого 

Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.09.2011 

№1059, наказів та нормативних документів МОН України, Положення про 

порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та 

доктора наук в ІТГІП НАН України від 28 квітня 2016 року (протокол № 10), 

нормативних документів Інституту телекомунікацій і глобального 

інформаційного простору НАН України (далі-ІТГІП НАН України).  

Це Положення визначає порядок атестації здобувачів вищої освіти на 

третьому (освітньо-науковому) та науковому рівнях за результатами публічного 

захисту наукових досягнень у вигляді дисертації. 

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Атестація - це встановлення відповідності засвоєних здобувачами вищої 

освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам стандартів 

вищої освіти. 

Атестація здійснюється відкрито і гласно. Здобувачі вищої освіти та інші 

особи, присутні на атестації, можуть вільно здійснювати аудіо- та/або 

відеофіксацію процесу атестації. 

Атестація осіб, які здобувають ступінь доктора філософії, здійснюється 



постійно діючою або разовою спеціалізованою вченою радою ІТГІП НАН 

України або іншого закладу вищої освіти чи наукової установи, акредитованою 

Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, на підставі 

публічного захисту наукових досягнень у формі дисертації. Здобувач ступеня 

доктора філософії має право на вибір спеціалізованої вченої ради. 

Атестація осіб, які здобувають ступінь доктора наук, здійснюється 

постійно діючою спеціалізованою вченою радою ІТГІП НАН України або 

іншого закладу вищої освіти чи наукової установи, акредитованою 

Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, на підставі 

публічного захисту наукових досягнень у вигляді дисертації або наукової 

доповіді у разі захисту наукових досягнень, опублікованих у вигляді монографії, 

або сукупності статей, опублікованих у вітчизняних та/або міжнародних 

рецензованих фахових виданнях, перелік яких затверджується МОН України. 

Дисертація - є кваліфікаційною науковою працею, виконаною особисто 

здобувачем у вигляді спеціально підготовленого рукопису або опублікованої 

монографії. Підготовлена до захисту дисертація повинна містити висунуті 

здобувачем науково обґрунтовані теоретичні або експериментальні результати, 

наукові положення, а також характеризуватися єдністю змісту і свідчити про 

особистий внесок здобувача в науку. 

До захисту допускаються дисертації (наукові доповіді), виконані 

здобувачем самостійно. Виявлення в поданій до захисту дисертації (науковій 

доповіді) фактів порушення академічної доброчесності є підставою для відмови 

у присудженні відповідного ступеня вищої освіти. 

Виявлення фактів порушення академічної доброчесності у захищеній 

дисертації (науковій доповіді) є підставою для скасування рішення 

спеціалізованої вченої ради про присудження наукового ступеня та видачу 

відповідного диплома. Якщо дисертація (наукова доповідь), в якій виявлено 

факти порушення академічної доброчесності, була захищена у постійно діючій 

спеціалізованій вченій раді, науковий керівник (консультант), офіційні 

опоненти, які надали позитивні висновки про наукову роботу, та голова 

відповідної спеціалізованої вченої ради позбавляються права брати участь у 

роботі спеціалізованих вчених рад строком на два роки, а заклад вищої освіти 

(наукова установа) позбавляється акредитації відповідної постійно діючої 

спеціалізованої вченої ради та права створювати разові спеціалізовані вчені 

ради строком на один рік. Якщо дисертація (наукова доповідь), в якій виявлено 

академічний плагіат, була захищена у разовій спеціалізованій вченій раді, 

науковий керівник, члени цієї ради та офіційні опоненти, які надали позитивні 

висновки про наукову роботу, позбавляються права брати участь у роботі 

спеціалізованих вчених рад строком на два роки, а заклад вищої освіти (наукова 

установа) позбавляється права створювати разові спеціалізовані вчені ради 

строком на один рік. 

Скасування рішення спеціалізованої вченої ради про присудження 

відповідного ступеня у разі виявлення фактів порушення академічної 

доброчесності здійснюється Національним агентством із забезпечення якості 

вищої освіти за поданням Комітету з питань етики у порядку, визначеному 

Кабінетом Міністрів України, та може бути оскаржене відповідно до 

законодавства України. 

Порядок захисту дисертації передбачає проходження: 



 попереднього розгляду дисертації в установі, де виконувалась робота; 

 захист в спеціалізованій вченій раді. 

Прийом кандидатських екзаменів, видання та розповсюдження 

авторефератів, дисертацій, стенографування під час захисту дисертацій, 

організація, підготовка до захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня 

доктора філософії (кандидата наук), доктора наук та його проведення для осіб, 

які здобувають освіту відповідно до договорів, укладених з фізичними або 

юридичними особами, у тому числі для осіб, які здобували освіту поза 

аспірантурою у ІТГІП НАН України, проводиться за рахунок коштів здобувача. 

 

Етапи проходження захисту дисертації 

Мета попереднього розгляду дисертації - провести експертизу готовності 

дисертації в установі, де виконувалась робота, на предмет рекомендації до 

подання у спеціалізовану вчену раду. Попередній розгляд включає обговорення 

дисертації у відділі та інститутському семінарі. 

1. Після завершення здобувачем вищої освіти (далі – здобувач) вивчення 

освітньої складової освітньо-наукової програми, але не пізніше кінцевого 

терміну навчання в аспірантурі, він звертається до аспірантури Інституту, де 

проходить навчання, з заявою щодо виготовлення академічної довідки за 

формою, затвердженою Міністерством освіти та науки України. 

2. Після завершення здобувачем відповідної освітньо-наукової програми, 

але не пізніше кінцевого терміну навчання в аспірантурі, науковий керівник 

(керівники) здобувача готує висновок з оцінкою його роботи у процесі 

підготовки дисертації та виконання індивідуального плану наукової роботи та 

індивідуального навчального плану. 

У відповідності вимогам п.10 Порядку проведення експерименту з 

присудження ступеня доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 06 березня 2019 р. № 167, встановити максимальний 

та/або мінімальний обсяг основного тексту дисертації, а саме: 

– 150/120 сторінок за спеціальностями технічного напрямку; 

3. Після отримання позитивного висновку наукового керівника (наукових 

керівників), здобувач звертається до Голови Вченої ради Інституту з заявою 

щодо проведення попередньої експертизи дисертації та призначення двох 

рецензентів (Додаток А). 

Разом із заявою на ім’я Голови Вченої ради здобувач подає дисертацію до 

служби вченого секретаря Інституту для перевірки на плагіат. Звіт про 

перевірку буде направлено на Вчену раду, де проводитиметься попередня 

експертиза, а рецензенти повинні дати звіту оцінку і відзначити це у висновку 

вченої ради інституту. 

Відомості про рецензентів подаються до служби ученого секретаря 

Інституту для погодження (Додаток В). 



4. Вчена рада інституту призначає двох рецензентів, кандидатури яких 

пропонуються до складу спеціалізованої ради, та визначає структурний 

підрозділ, де проводитиметься попередня експертиза дисертації. Таке 

призначення оформлюється рішенням вченої ради інституту (Додаток С). 

До структурного підрозділу, де буде проводитись попередня експертиза 

здобувач подає: 

- дисертацію,  

-висновок наукового керівника (керівників),   

-академічну довідку про виконання відповідної освітньо-наукової 

програми,  

- копії наукових праць здобувача. 

Попередня експертиза проводиться протягом двох місяців з дня 

надходження письмової заяви здобувача. 

Рецензенти, після розгляду дисертації та наукових публікацій, у яких 

висвітлені основні наукові результати дисертації, а також за результатами 

фахового семінару готують висновок про наукову новизну, теоретичне та 

практичне значення результатів дисертації. 

У висновку обов’язково зазначається інформація про:  

-    відповідність дисертації вимогам п.10 Порядку проведення 

експерименту з присудження ступеня доктора філософії, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 р. № 167; 

-   кількість наукових публікацій здобувача; 

- повнота опублікування результатів дисертації та особистий внесок 

здобувача до всіх наукових публікацій, опублікованих із співавторами та 

зарахованих за темою дисертації.  

Структурний підрозділ, де проводилась попередня експертиза дисертації 

готує подання до служби ученого секретаря Інституту з рекомендаціями щодо 

призначення офіційних опонентів та голови спеціалізованої вченої ради 

(Додаток Д). 

5. У разі отримання позитивного висновку наукового керівника та 

висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів 

дисертації, здобувач подає заяву на ім’я голови вченої ради університету щодо 

утворення спеціалізованої ради для проведення захисту дисертації (Додаток Е).  

Заява подається до служби ученого секретаря університету разом з 

документами: 

- висновок наукового керівника (наукових керівників); 

- копія академічної довідки про виконання відповідної освітньо-наукової 

програми; 



- висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення 

результатів дисертації. 

6. Вчена рада інституту затверджує склад спеціалізованої вченої ради та 

подає до МОН клопотання про утворення спеціалізованої ради у складі 5 осіб: 

- голова ради - доктор наук, штатний працівник Інституту 

телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України; 

- 2 рецензенти  -  штатні працівники Інституту телекомунікацій і 

глобального інформаційного простору НАН України, один з них обов’язково 

доктор наук; 

- 2 офіційні опоненти  -  працівники різних сторонніх організацій, один з 

них обов’язково доктор наук. Опонентами можуть бути іноземні вчені з наукового 

напряму, за яким підготовлено дисертацію здобувача. 

7. Після оприлюднення на сайті МОН наказу про утворення 

спеціалізованої ради, здобувач подає документи до служби ученого секретаря 

Інституту (Додаток Ж). 

8. У тижневий строк після подання документів до розгляду: 

- відповідальною особою служби ученого секретаря Інституту на 

сайті Вченої ради Інституту розміщується інформація про прийняття дисертації 

до розгляду та оприлюднюється анотація дисертації; 

- дисертація та наукові публікації, зараховані за її темою, надаються 

для вивчення опонентам; 

- паперовий та електронний примірники дисертації передаються до 

бібліотеки Інституту. 

9. У місячний строк після подання документів до розгляду опоненти 

подають голові разової спеціалізованої ради відгуки. 

У відгуку опонента визначається ступінь актуальності обраної теми, 

обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, сформульованих 

у дисертації, їх новизна, повнота викладу в наукових публікаціях, зарахованих за 

темою дисертації, відсутність (наявність) порушення академічної доброчесності.  

10. Після надходження відгуків опонентів, члени спеціалізованої ради у 

робочому порядку погоджують дату захисту, яка призначається не пізніше 

тритижневого строку з дня надходження останнього відгуку опонента. 

11. Протягом 3-х робочих днів після погодження дати захисту, служба 

ученого секретаря університету інформує наукову громадськість про дату 

захисту шляхом її оприлюднення на сайті вченої ради Інституту. 

12. За 10 робочих днів до дати захисту на сайті вченої ради Інституту 

розміщуються: 

- примірник дисертації (із забезпеченням відкритих форматів текстових 

даних); 



- висновок рецензентів про наукову новизну, теоретичне та практичне 

значення результатів дисертації. 

- відскановані копії відгуків опонентів. 

13. Публічний захист дисертації проводиться на засіданні спеціалізованої 

ради у формі відкритої наукової дискусії, в якій зобов’язані взяти участь голова 

та члени ради, а також, за бажанням, присутні на засіданні. Під час захисту, 

відповідно до чинного законодавства України, радою забезпечується 

аудіофіксація (запис фонограми) та відеофіксація.  

14. Запис (звукозапис, відеозапис) такого засідання ради оприлюднюється 

на офіційному веб-сайті університету не пізніше наступного робочого дня з 

дати проведення засідання та зберігається на відповідному веб-сайті не менше 

трьох місяців з дати набрання чинності наказом університету про видачу 

здобувачеві диплома доктора філософії. 

15. Засідання спеціалізованої ради вважається правоможним у разі участі у 

ньому та в голосуванні повного складу ради. 

У разі потреби один з опонентів, який надав позитивний відгук, може брати 

участь у засіданні спеціалізованої ради з використанням засобів відеозв’язку в 

режимі реального часу.  

Засідання спеціалізованої ради проводиться головою ради державною 

мовою за процедурою відповідно до чинного законодавства.  

16. Голова спеціалізованої ради протягом 15 робочих днів готує рішення 

про присудження ступеня доктора філософії за формою, затвердженою 

Міністерством освіти та науки України. 

17. Після захисту дисертації у відповідності до чинного законодавства, 

формується два примірники атестаційної справи Здобувача, один з яких 

подається до МОН протягом місяця з дня захисту дисертації. 

18. Міністерство освіти і науки України з метою здійснення контролю за 

дотриманням радою вимог нормативно-правових актів з питань атестації 

здобувача: 

- розглядає документи атестаційної справи здобувача щодо дотримання 

радою процедури розгляду дисертації; 

- проводить експертизу дисертації щодо актуальності обраної теми, 

обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, сформульованих 

у дисертації, їх новизни, повноти  викладу в наукових публікаціях, зарахованих 

за темою дисертації, відсутності (наявності) порушення академічної 

доброчесності. 

19. У МОН України готується узагальнений висновок, який подається на 

розгляд атестаційної колегії. 

20. Атестаційна колегія МОН України розглядає узагальнений висновок та 

затверджує рішення спеціалізованої ради про присудження ступеня доктора 

філософії. 



21. Наказ МОН України про затвердження рішення спеціалізованої ради на 

підставі рішення атестаційної колегії розміщується на офіційному веб-сайті 

МОН. 

Строк розгляду МОН дисертації та атестаційної справи здобувача не 

повинен перевищувати чотирьох місяців. 

22. Вчена рада Інституту після набрання чинності наказу МОН про 

затвердження рішення спеціалізованої ради про присудження ступеня доктора 

філософії, приймає рішення про видачу диплома доктора філософії, яке 

затверджується наказом по Інституту та оприлюднюється на сайті вченої ради 

університету. 

Рішення спеціалізованої ради про присудження ступеня доктора філософії 

набирає чинності з дати набрання чинності наказом по інституту про видачу 

диплома доктора філософії. 

23. Диплом доктора філософії видається здобувачеві у порядку, 

встановленому в Інституті, за формою, затвердженою Міністерством освіти і 

науки України. 

Здобувачеві, підготовка якого здійснювалася відповідно до угоди між 

вітчизняним та іноземним закладами вищої освіти (науковими установами) та 

якому присуджено ступінь доктора філософії, видається два дипломи доктора 

філософії відповідно до законодавства держав - сторін угоди. 

 

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ПОДАЮТЬСЯ ДО СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ 

ВЧЕНОЇ РАДИ 

1. Заява на ім’я голови ради щодо проведення атестації. 

2. Копія першої сторінки паспорта. 

3. Копія диплома магістра (спеціаліста). У разі коли документ про 

вищу освіту видано іноземним закладом вищої освіти, додатково подається 

копія документа про визнання іноземного документа про вищу освіту. 

4. Копія свідоцтва про зміну імені (у разі потреби). 

5. Витяг з наказу про зарахування до аспірантури. 

6. Академічна довідка про виконання відповідної  освітньо-наукової 

програми. 

7.  Висновок наукового керівника (керівників) або відповідного 

структурного підрозділу – 2 прим. 

8. Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення 

результатів дисертації  - 2 прим. 

9. Дисертація в друкованому (3 прим.) та електронному вигляді. 

10.  Копії наукових публікацій, зарахованих за темою дисертації, на 

яких повинні бути зазначені вихідні дані відповідних видань.  Копії зазначених 

публікацій засвідчуються в установленому порядку. 

У разі оформлення документів іноземця або особи без громадянства повне 

ім’я та прізвище наводяться в тому порядку, в якому вони записані в 

паспортному документі іноземця. 



Підготовка та оформлення документів передбачає участь здобувача: 

розшифрування фонограми засідання спецради, підготовка електронних носіїв, 

реєстрація ОКД в УкрІНТЕІ. 

Атестаційна справа, згідно з описом та дисертація подається вченим 

секретарем спеціалізованої вченої ради до МОН України. 

 

Опис документів, які подаються в МОН України 

1. Супровідний лист 

2. Ксерокопія першої сторінки паспорта здобувача 

3. Рішення спеціалізованої вченої ради щодо присудження ступеня 

доктора філософії 

4. Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне 

значення результатів дисертації 

5. Відгуки опонентів 

6. Копія диплома магістра 

7. Копія академічної довідки про виконання здобувачем освітньо-

наукової програми 

8. Копія документа про передачу друкованого примірника 

дисертації до Національної бібліотеки імені В.І.Вернадського 

НАН України 

9. Копія документа про передачу електронного примірника до 

Національного репозитарію академічних текстів або Державної 

установи «УкрНТЕІ» 

10. Анотації дисертації 

11. Копії реєстраційної картки присутності членів ради 

12. Стенограма (розшифрована фонограма) засідання спеціалізованої 

вченої ради 

 

Опис документів , які подаються в спеціалізовану вчену раду після 

захисту дисертації 

1. Заява щодо проведення атестації 

2. Ксерокопія першої сторінки паспорта здобувача 

3. Копія диплома магістра 

4. Витяг з наказу про зарахування до аспірантури 

5. Витяг з протоколу про затвердження теми дисертації 

6. Академічну довідку про виконання здобувачем освітньо-наукової 

програми 

7. Висновок наукового керівника  

8. Довідка про академічну доброчесність 

9. Заява щодо призначення двох рецензентів і проведення попередньої 

експертизи 

10. Витяг з протоколу про призначення рецензентів 

11. Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення 

результатів дисертації  

12. Висновок спецради (проект) 

13. Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду 

14. Заява про створення спеціалізованої вченої ради 



15. Витяг з протоколу засідання вченої ради про затвердження складу 

спецради 

16. Повідомлення про захист дисертації 

17. Копії наукових публікацій, зарахованих за темою дисертації 

18. Висновок рецензентів  

19. Копії дипломів про наукові ступені, атестатів про вчене звання 

голови та членів ради 

20. Копія клопотання до МОН 

21. Копія наказу МОН про утворення одноразової спецради 

22. АнотаціЇ дисертації 

23. Відгуки опонентів 

24. Звернення щодо дисертації 

25. Рішення спеціалізованої вченої ради щодо присудження ступеня 
доктора філософії 

26. Облікова картка дисертації (ОКД) Копія документа про передачу 

електронного примірника до Національного репозитарію 

академічних текстів або Державної установи «УкрНТЕІ» 

27. Реєстраційна картка присутності 

28. Копія документа про передачу друкованого примірника дисертації 

до Національної бібліотеки імені В.І.Вернадського НАН України 

29. Конверт запечатаний з бюлетенями для таємного голосування 

30. Стенограма (розшифрована фонограма) засідання спеціалізованої 

вченої ради 

31. Копія супроводжувального листа до ДАК 

32. Дисертація в друкованому вигляді (три примірники) 

 

  

 

 

 

Положення розробляли: 

Лебідь О.Г. – заступник директора з наукової роботи 

Зотова Л.В. – завідувач відділу підготовки наукових кадрів вищої 

кваліфікації 

Миронцов М.Л. – д.ф.-м.н., с.н.с., пров.наук.спеціаліст  

Триснюк В.М. – д.т.н., с.н.с., завідувач відділу досліджень навколишнього 

середовища 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток А 

Голові Вченої ради  

Інституту телекомунікацій і глобального 

 інформаційного простору НАН України 
 

академіку НАН України,  

д.ф.-мн., професору Довгому С.О. 

 

_____________________________________ 
                                                                                                      (посада, місце роботи здобувача) 

_____________________________________ 
                                                                                            (прізвище, ім’я, по батькові здобувача) 

 

 

З а я в а 

 
 

 Прошу призначити двох рецензентів та визначити структурний підрозділ 

для   проведення   попередньої   експертизи  моєї  дисертаційної  роботи  на  

тему  

“____________________________________________________________________

” 
(назва роботи) 

на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань _______________________ 
       (галузь знань) 

 

за спеціальністю ______________________________________________________ 
(код і найменування спеціальності відповідно до Переліку галузей знань і 

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти) 

 

 Робота виконана                      _______________________________________ 
(назва організації) 

  

 

 Науковий керівник  _______________________________________________ 
            (науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ініціали)    

 

 Дисертаційна  робота не містить елементів плагіату, до захисту подається 

вперше.  

 

 Даю згоду на оприлюднення  дисертації та автореферату на офіційному 

сайті Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН 

України. 

 

 

          /________________/ 
                          (підпис) 



Додаток В 
Відомості про рецензентів 

 

запропонованих Інститутом телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України для захисту дисертації  
           (назва) 

               

здобувача ступеня доктора філософії з галузі знань _______________________ 
             (галузь знань) 

за спеціальністю ______________________________________________________ 
(код і найменування спеціальності відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей,  

за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти) 

______________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові (у разі наявності) у родовому відмінку) 

 
 

№ 

з/п 

 

 

П.І.Б. 

 

Рік 

народ- 

ження 

 

Місце основної ро-

боти (установа, її 

відомче 

підпорядкування, 

посада) 

 

Науковий ступінь, 

шифр, назва спеці-

альності, за якою 

захищена дисерта-

ція, рік присуд-

ження 

 

Вчене звання 

(за спеціальніс-

тю, кафедрою), 

рік присвоєння 

Членство 

у 

спеціалі-

зованих 

разових 

вчених 

радах за 

поточний 

рік 

3 публікації за останні 5 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 даних публікацій зараховуються: 

Монографії, розділи монографій, статті  
у періодичних наукових виданнях, включених до переліку 

наукових фахових видань України або у періодичних 

наукових виданнях інших держав  

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

 

Директор Інституту телекомунікацій і  

глобального інформаційного простору НАН України          _____________                    __________________________ 
                                                                              (підпис )                                   (прізвище, ініціали) 

 

 

М.П.                  «____» _______________ 20___  року 



Додаток С 

ВИТЯГ 

 

з протоколу № ___  

засідання Вченої ради Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного 

простору НАН України 

від “___” ___________  20__ року 

 

 

 

СЛУХАЛИ:  Про призначення рецензентів та визначення структурного 

підрозділу для проходження попередньої експертизи дисертації на тему: 

“_________________________________________________________________”  
(назва) 

здобувача ступеня доктора філософії з галузі знань ______________________ 
                                 (галузь знань) 

за спеціальністю ___________________________________________________  
(код і найменування спеціальності відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, 

за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти) 

__________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові (у разі наявності) у родовому відмінку) 

 

 

  УХВАЛИЛИ: Призначити рецензентами по дисертації ______________ 
          (прізвище, ініціали) 

на тему: “________________________________________________________”:  
(назва) 

1.________________________________________________________________, 
(посада, науковий ступінь, прізвище, ім’я, по батькові рецензента) 

2.________________________________________________________________. 
(посада, науковий ступінь, прізвище, ім’я, по батькові рецензента) 

 

Попередню експертизу дисертації провести у відділі 

__________________________________________________________________. 
(назва відділу) 

 

 

 

Голова вченої ради  

ІТГІП НАНУ 

                                        Довгий С.О.  

           

 

Учений секретар  

ІТГІП НАНУ                                                                                     Клименко В.І. 

 



Додаток Е 

 

Голові Вченої ради  

Інституту телекомунікацій і глобального 

 інформаційного простору  Національної академії наук України 

академіку НАН України, д.ф.-м.н., професору  

Довгому С.О. 

. 

 

_______________________________ 
                                                                                                      (посада, місце роботи) 

________________________________ 
                                                                                                      (прізвище, ім’я, по батькові) 

 

 

 

З а я в а 

 
 Прошу    створити    спеціалізовану    вчену    раду    для    захисту   моєї  

дисертаційної  роботи  на  тему “_______________________________________ 

____________________________________________________________________” 
(назва роботи) 

на здобуття ступеня  доктора філософії з галузі знань _______________________ 
       (галузь знань) 

за спеціальністю ______________________________________________________ 
(код і найменування спеціальності відповідно до Переліку галузей знань і 

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти) 
 

 

 Робота виконана _______________________________________ 
(назва установи) 

  

 

 Науковий керівник  _______________________________________________ 
            (науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ініціали)    

 

 Дисертаційна  робота не містить елементів плагіату, до захисту подається 

вперше.  

 

 Даю згоду на оприлюднення  дисертації та автореферату на офіційному сайті 

Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України. 

 

 

          /________________/ 
                       (підпис) 



Додаток Ж 

 

Перелік документів, що подаються до ради 

для проведення захисту дисертації 

 

11. Заява на ім’я голови ради щодо проведення атестації. 

12. Копія першої сторінки паспорта. 

13. Копія диплома магістра (спеціаліста). У разі коли документ про вищу 

освіту видано іноземним закладом вищої освіти, додатково подається копія 

документа про визнання іноземного документа про вищу освіту. 

14. Копія свідоцтва про зміну імені (у разі потреби). 

15. Витяг з наказу про зарахування до аспірантури. 

16. Академічна довідка про виконання відповідної  освітньо-наукової 

програми. 

17.  Висновок наукового керівника (керівників) або відповідного 

структурного підрозділу – 2 прим. 

18. Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення 

результатів дисертації  - 2 прим. 

19. Дисертація в друкованому (3 прим.) та електронному вигляді. 

20.  Копії наукових публікацій, зарахованих за темою дисертації, на яких 

повинні бути зазначені вихідні дані відповідних видань.  Копії зазначених 

публікацій засвідчуються в установленому порядку. 

У разі оформлення документів іноземця або особи без громадянства повне 

ім’я та прізвище наводяться в тому порядку, в якому вони записані в паспортному 

документі іноземця. 

 


