
Перелік документів для подачі у Вчену раду університету 

(для початку процедури захисту 

здобувача наукового ступеня Ph.D) 

 

1. дисертація (паперовий та електронний варіанти) (1 екз.). 

2. висновок наукового керівника (керівників) (2 екз.). 

3. академічна довідка про виконання освітньо-наукової програми 

(видається відділом аспірантури при подачі п.5 із списку) (2 екз. + копія). 

4. список усіх робіт здобувача з усіма співавторами (Оформляється через 1 

місяць після останньої публікації за зразком в 1 екз.). 

5. список публікацій за темою дисертаційної роботи з вказанням вихідних 

даних журналу та належності (даного номеру) до наукометричних баз 

(Оформляється через 1 місяць після останньої публікації за зразком в 1 екз.). 

6. ксерокопії усіх публікацій за темою дисертаційної роботи завірених 

ученим секретарем університету (3 екз). 

7. службова записка керівника з пропозиціями по складу разової ради (в 

паперовому та електронному вигляді): 

- по рецензентам (штатним співробітникам ЗВО – мінімум 3 особи) з 

ксерокопіями їх 3-х друкованих праць за останні 5 років за напрямком 

теми дисертації здобувача (з обов’язковою перевіркою наявності 

відповідних публікацій в базі Scopus або Web of Science), з ксерокопіями їх 

дипломів про наукові ступені та атестатів про вчені звання (завіреними за 

їх основним місцем роботи); 

- по опонентам (мінімум 2 особи) з ксерокопіями їх 3-х друкованих праць за 

останні 5 років за напрямком теми дисертації здобувача (з обов’язковою 

перевіркою наявності відповідних публікацій в базі Scopus або Web of 



Science), з ксерокопіями їх дипломів про наукові ступені та атестатів про 

вчені звання (завіреними за їх основним місцем роботи). 

8. довідки про перевірку дисертації на академічний плагіат (одну підписує 

проректор з наукової роботи профессор Власенко О.В., а другу завідувач 

кафедри, де виконувалась робота та науковий керівник) (обидві довідки за 

зразком по 1 екз.). 

9. первинна документація з висновком експертної комісії (кафедра 

медицини катастроф та військової медицини, кабінет №4) (1 екз.). 

10. експертний висновок метролога та перелік засобів вимірювальної 

техніки (по 1 екз.). 

11. два витяги протоколів з біоетики (1-й при плануванні, 2-й перед 

апробацією) (по 1 екз.). 

12. витяг із протоколу Вченої ради університету про планування роботи (1 

екз). 

13. витяг з наказу про зарахування до аспірантури або прикріплення поза 

аспірантурою (відділ аспірантури) (1 екз.) 

 

Після оформлення усього пакету документів (1-13) можна звертатись у 

Вчену раду університету для написання першої заяви. 


