
ВЕБІНАР «Новий алгоритм захисту дисертації PhD в разовій Спецраді
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Аспіранту і науковому керівнику 
аспіранта/здобувача ступеня доктора філософії.

Голові разової Спеціалізованої вченої ради
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В захисті дисертації здобувача ступеня доктора філософії виділяємо три етапи:
етап отримання висновку міжкафедрального засідання з попередньої експертизи 
дисертації, етап утворення у ЗДМУ разової Спецради, етап захисту дисертації в 

разовій Спецраді ЗДМУ і отримання диплому доктора філософії.

А. Що необхідно зробити дисертанту перед міжкафедральною експертизою.

1.1. Завершити написання дисертації та  отримати від наукового керівника її 
остаточну корекцію.
1.2. Мати в наявності всі опубліковані наукові статті та тези, в яких опубліковані 
основні положення дисертації (за необхідності – патент).
 Вимоги до наукових публікацій дисертанта. 
Не менше трьох наукових публікацій, до яких зараховуються:
1) статті у наукових фахових виданнях України. Якщо число співавторів у такій статті (разом із 
здобувачем) становить більше двох осіб, така стаття прирівнюється до 0,5 публікації.
2) статті в українських и закордонних періодичних наукових виданнях, проіндексованих у базах даних 
WоS CC та/або Scopus (крім видань Росії та Білорусі). Стаття у виданні Q1—Q3 квартилів, чи 
одноосібна монографія  прирівнюється до двох наукових публікацій. 
3) до однієї наукової публікації прирівнюється один патент на винахід, що пройшов кваліфікаційну 
експертизу та безпосередньо стосується наукових результатів дисертації.

Статті, опубліковані після 2021 р, зараховуються за темою дисертації лише за наявності у них 
активного ідентифікатора DOI та наявності «активного» електронного посилання на статтю. 

►Індекс DOI і електронне посилання на статтю є «активними», коли редакція журналу 
оплатила вартість індексу DOI відповідним установам, які цей індекс генерують.

ПЕРШИЙ ЕТАП: отримання дисертантом висновку міжкафедрального засідання про 
наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів PhD-дисертації.
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1.3. Надати необхідні дані з метрології та отримати метрологічний висновок з 
підписом метролога ЗДМУ.
1.4. Надати необхідні дані для комісії з біоетики та отримати висновок комісії з 
біоетики ЗДМУ.
1.5. Представити на перевірку первинну документацію дисертаційного 
дослідження та отримати Акт перевірки первинної документації з підписом голови 
та членів комісії.
1.6. Провести через Інтернет-ресурси попередню перевірку тексту своєї дисертації 
на плагіат (за необхідності – переписати абзаци з некоректним цитуванням).
1.7. Узгодити з науковим керівником мультимедійну презентацію своєї дисертації.
1.8. Отримати 2 екземпляри висновка наукового керівника 
1.9. Отримати у відділі аспірантури і докторантури ЗДМУ академічну довідку про 
виконання освітньо-наукової програми міжнародного зразка.

Б. Що треба зробити науковому керівнику до міжкафедральної експертизи

1.10. Виправити  написану дисертантом дисертацію та разом з дисертантом 
привести PhD-дисертацію у повну відповідність до вимог МОН України.
 Вимоги щодо оформлення дисертації встановлені наказом МОН № 40 від 12.01.2017 р. 
Дисертація виконується державною або англійською мовою. Основний текст дисертації (з Медицини, 
Педіатрії, Стоматології, Фармації) повинен мати обсяг 4,5 - 7 авторських аркушів (min 108 стор – max
168 стор до списку літератури, без урахування таблиць та сторінок з ілюстраціями: рисунками, 
діаграмами, схемами, мікрофотографіями, тощо) 
► Важливо! Назва дисертації повинна відповідати меті, завданням та висновкам дисертації. 
► Детально вимоги до оформлення дисертації викладені у окремій презентації: Туманський
«Структура і обсяг дисертації доктора філософії 2022».
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1.11. Спланувати міжкафедральну апробацію та склад разової спеціалізованої 
вченої ради для захисту дисертації свого учня. 
► Важливо: Разова спеціалізована вчена рада  утворюється у ЗДМУ у складі п’яти осіб - голови 
разової ради (доктора наук, співробітника ЗДМУ) і двох рецензентів (співробітників ЗДМУ, один 
може бути кандидатом наук) та двох зовнішніх офіційних опонентів (докторів наук). 
Голова майбутньої разової ради, як правило, очолює міжкафедральне засідання з експертизи 
дисертації, а рецензенти майбутньої разової ради є рецензентами дисертації на 
міжкафедральній експертизі. 
У разі відсутності у ЗДМУ двох рецензентів з науковими статтями, що відповідають темі дисертації, 
разова рада може бути утворена у складі голови ради (доктора наук, співробітника ЗДМУ) і одного 
рецензента – кандидата наук (співробітника ЗДМУ) та трьох зовнішніх офіційних опонентів 
(докторів наук).
У такому випадку, для проведення міжкафедрального засідання призначається голова (доктор 
наук) та два рецензенти-кандидати наук із ЗДМУ з відповідними публікаціями (один з рецензентів 
буде рецензентом майбутньої спеціалізованої вченої ради).
Вимоги до голови, рецензентів і опонентів разової ради.
У членів разової спецради повинно бути протягом останніх п’яти років не менше трьох 
наукових публікацій за тематикою дослідження здобувача,  до яких зараховуються:
- наукові статті, опубліковані у фахових наукових виданнях України – (категорія Б) з наявністю 
«активного» електронного посилання на статтю;
- наукові статті, опубліковані у закордонних (крім Росії та Білорусі) або українських (категорія А) 
наукових виданнях, проіндексованих у базах даних WoS CC та/або Scopus з наявністю 
«активного» електронного посилання на статтю; 
- одноосібні монографії та одноосібні розділи у колективних монографіях, що рекомендовані до 
друку вченими радами закладів та пройшли рецензування; 
Одноосібна монографія загальним обсягом не менше п’яти авторських аркушів або наукова стаття 
у науковому журналі Q1-Q3 квартилів прирівнюється до двох наукових публікацій.
► Важливо! Рецензентів і опонентів українських ЗВО та наукових установ  можливо 
обрати лише з числа працівників, які внесені цими закладами до ЄДЕБО. Всі дані цих осіб 
перевіряються через ЄДЕБО.
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► Важливо! Ключові слова дисертації та ключові слова кожної статті рецензента і опонентів 
повинні перекриватись і співпадати (необхідно щоб співпадало мінімум 1 ключове слово в 
кожній статті рецензента і опонентів з 1-м ключовим словом дисертації).
Тому науковому керівнику треба прочитати ключові слова статей членів майбутньої разової 
ради та: або підібрати інші їх публікації, або привести у відповідність ключові слова 
дисертації (в якій є від 5 до 15 ключових слів).
► Важливо! Перед офіційним утворенням разової Спецради до Інформаційної системи 
НАЗЯВО вносяться такі дані про членів разової ради:
ПІБ, місце роботи, посада, науковий ступінь, шифр спеціальності, дата присудження наукового 
ступеня, ORCID, ПУБЛІКАЦІЇ: тип публікації (Українське видання категорії Б, або WOS CC, Scopus; 
закордонне видання WOS CC, Scopus), автори, назва, журнал, рік, том/номер, сторінки; ключові 
слова, індекс DOI.

Офіційні опоненти не можуть працювати в одному і тому ж закладі.
Офіційні опоненти влючаються до складу разової ради за їх письмовою згодою.
Члени разової ради протягом календарного року можуть бути членами не більше 8 разових

спецрад!
Особа не може входити до складу разової ради у разі, коли вона: 

- є науковим керівником здобувача; 
- є керівником закладу, в якому утворюється разова рада;
- є співавтором наукових публікацій здобувача; 
- має реальний чи потенційний конфлікт інтересів щодо здобувача (зокрема, є його близькою 

особою) та/або його наукового керівника; 
- притягувалася до академічної відповідальності за порушення академічної доброчесності; 
- працює (працювала) на керівних посадах у закладах і організаціях, що незаконно провадять 

(провадили) свою діяльність на тимчасово окупованих територіях України; 
- не володіє мовою захисту дисертації в обсязі, достатньому для кваліфікованого проведення 

атестації здобувача; 
- отримала диплом доктора філософії (кандидата наук) менше ніж за три роки до дати утворення 

разової ради.
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1.12. Надати своєму учню 2 екземпляри висновка наукового керівника.
1.13. Контролювати, щоб дисертант отримав Акт перевірки первинної документації,  
метрологічний висновок з підписом метролога ЗДМУ, висновок комісії з біоетики 
ЗДМУ та провів через Інтернет попередню перевірку тексту дисертації на плагіат.
1.14. Скоригувати мультимедійну презентацію дисертації свого учня.

В. Як проводиться міжкафедральне засідання 
з попередньої експертизи дисертації. 

1.15. Аспірант/здобувач PhD звертається до проректора з наукової роботи з 
письмовою заявою щодо отримання висновку про наукову новизну, теоретичне та 
практичне значення результатів дисертації. До заяви додаються  дисертація в 
друкованому та електронному вигляді, наукові публікації (або їх копії), академічна 
довідка про виконання освітньо-наукової програми та висновок наукового керівника.
1.16. Розпорядженням проректора з наукової роботи призначається 
міжкафедральне засідання, його дата, головуючий засідання, рецензенти та 
секретар для надання висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне 
значення результатів дисертації. Враховучи те, що голова міжкафедрального засідання 
буде очолювати майбутню разову раду, а рецензенти міжкафедральної апробації стануть 
рецензентами при офіційному захисті дисертації, науковий керівник представляє 
проректору їх наукові публікації за тематикою досліджень здобувача з наявністю ключових 
слів, що перекриваються і співпадають з ключовими словами дисертації.
1.17. Здобувач надає голові міжкафедрального засідання та 2-м рецензентам 
дисертацію в друкованому та електронному вигляді, наукові публікації (або їх 
копії), академічну довідку про виконання освітньо-наукової програми та висновок 
наукового керівника.
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1.18. На міжкафедральному засіданні головуючий оприлюднює тему дисертації, 
список опублікованих праць та актів впровадження, після чого заслуховується 
висновок наукового керівника. 

Здобувач представляє мультимедійну презентацію дисертаційної роботи та 
відповідає на запитання учасників міжкафедрального засідання.

Рецензенти оприлюднюють рецензії на дисертаційну роботу та задають 
запитання дисертанту, на які він надає відповіді.

Учасники міжкафедрального засідання проводять обговорення результатів 
дисертації та характеризують дисертанта як науковця, викладача і спеціаліста у 
свій галузі (медицині, фармації, стоматології).

Результати обговорення результатів дисертації відображаються у висновку 
про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації, 
який зачитує головуючий. 

Висновок приймається відкритим голосуванням учасників засідання, 
друкується і підписується головою міжкафедрального засідання. 

Голова міжкафедрального засідання також оприлюднює  пропозицію, надану 
науковим керівником, щодо кандидатур голови, рецензентів і опонентів разової 
спеціалізованої вченої ради з проведення разового захисту дисертації 
здобувача для  вченої раді ЗДМУ. 

Пропозиція щодо кандидатур спецради приймається відкритим голосуванням 
та підписується головою і секретарем міжкафедрального засідання.

Після завершення засідання головуючий надає дисертанту висновок міжкафедрального 
засідання про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації зі своїм 
підписом.

Пропозиція щодо кандидатур голови, рецензентів і опонентів майбутньої разової спецради 
передається в подальшому вченому секретарю Вченої ради ЗДМУ.
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1.19. Дисертант і його науковий керівник доопрацьовують дисертацію з 
урахуванням доцільних зауважень, отриманих від рецензентів, голови і 
учасників міжкафедрального засідання з попередньої експертизи PhD-
дисертації. 
► Важливо! На цьому етапі науковий керівник може врахувати вагомі зауваження, 
отримані від рецензентів. Це остання можливість внести зміни та доопрацювати 
текст дисертації!!!

1.20. Дисертант представляє електронний варіант остаточно доопрацьованої 
дисертації в науковий відділ для її офіційної перевірки на плагіат у системі 
STRIKEPLAGIARISM.COM з архівацією протоколу перевірки 
► дисертації з Медицини і Педіатрії подаються Ткаченко О.В.; дисертації з Фармації і 
Стоматології – Фоменко Н.П.

1.21. Науковий керівник разом зі спеціалістами наукового відділу перевіряє 
відповідність публікацій запропонованих рецензентів та опонентів вимогам МОН 
України, НАЗЯВО та ключовим словам дисертації.

1.22. Науковий керівник в телефонному режимі звертається до опонентів з 
попереднім клопотанням прийняти участь у захисті дисертації та знайомить їх з 
темою та основними положеннями дисертації.

 Г. Що необхідно зробити після міжкафедрального засідання
з попередньої експертизи дисертації.



1. Повинен бути паперовий екземпляр виданого номеру журналу.

3. Стаття відкривається в Інтернеті за її гіперпосиланням на сайті журналу  

2. Стаття відкривається в 
Інтернеті за індексом DOI

Сюсюка В.Г. Рівень біогенних амінів у вагітних із психоемоційними порушеннями, що зумовлені 
тривожністю. Патологія. 2017. Т.14 №3 (41). С. 344-347    http://pat.zsmu.edu.ua/article/view/118755

Індекс DOI: 
https://doi.org/10.14739/2310-
1237.2017.3.118755

4. Стаття відкривається в базі даних WEB of Sciences або Scopus. 
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2.1. Після отримання позитивного висновку про наукову новизну, теоретичне та 
практичне значення результатів дисертації здобувач звертається  до голови 
вченої ради ЗДМУ проф. Колесника Ю.М. з письмовою заявою про утворення 
разової ради. У заяві здобувач засвідчує, що дисертація виконана ним самостійно з 
дотриманням академічної доброчесності, підтверджує, що до захисту подано 
остаточний текст дисертації, та зазначає мову захисту дисертації (державна 
мова). До заяви додаються: дисертація в друкованому та електронному вигляді;
наукові публікації (або їх копії) з наявністю «активних» електронних посилань на 
статті; академічна довідка про виконання освітньо-наукової програми.
2.2. Проректор з наукової роботи, з урахуванням попереднього узгодження 
наукового керівника, надсилає клопотання зовнішнім опонентам щодо надання 
згоди бути опонентами на захисті PhD-дисертації в складі разової спецради 
ЗДМУ.
2.3. Зовнішні опоненти надсилають на голову Вченої ради ЗДМУ проф. 
Колесника Ю.М. письмову згоду бути опонентом у складі спеціалізованої вченої 
ради із захисту дисертації PhD аспіранта/здобувача кафедри … ЗДМУ П.І.Б., в 
якій підтверджують відсутність співавторства у публікаціях дисертанта, відсутність 
конфлікту інтересів щодо здобувача та його наукового керівника, відсутність порушень 
академічної доброчесності та відсутність роботи опонента на керівних посадах у ЗВО 
на тимчасово окупованих територіях України. Відділ кадрів (або уповноважена особа) 
установи підтверджує підписом відповідність даних опонента з даними ЄДЕБО.
► Важливо ще раз: Рецензентів і опонентів українських ЗВО та наукових установ  
можливо включити в спецраду лише з числа працівників, які внесені цими закладами 
до ЄДЕБО.

ДРУГИЙ ЕТАП: утворення у ЗДМУ разової спеціалізованої вченої ради для 
проведення разового захисту дисертації здобувача з метою присудження йому 

ступеня доктора філософії.
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2.4. Вчена рада ЗДМУ не пізніше двох місяців з дня отримання заяви здобувача 
утворює разову раду у складі п’яти осіб: голова разової ради, два рецензенти та 
два зовнішніх опоненти, або - голова разової ради, один рецензент та три зовнішніх 
опоненти. 
2.5. На підставі рішення вченої ради видається наказ ректора ЗДМУ про 
утворення разової ради.
2.6. Протягом п’яти робочих днів з дати видання наказу про утворення разової 
ради спеціалісти наукової частини ЗДМУ:
А) оприлюднюють на офіційному веб-сайті ЗДМУ електронну копію дисертації у 
форматі PDF/A, підписану кваліфікованим електронним підписом (КЕП) здобувача, а 
також інформацію про склад разової ради та посилання на веб-сайт, де 
здійснюватиметься трансляція захисту дисертації;
Б) вносять в електронній формі до інформаційної системи НАЗЯВО інформацію 
про утворення разової ради ЗДМУ та про її членів (з кваліфікованим електронним 
підписом уповноваженої посадової особи ЗДМУ). 

До Інформаційної системи НАЗЯВО вносяться такі дані про членів разової ради:
ПІБ, місце роботи, посада, науковий ступінь, шифр спеціальності, дата присудження наукового 
ступеня, ORCID, ПУБЛІКАЦІЇ: тип публікації (Українське видання категорії Б, або WOS CC, Scopus; 
закордонне видання WOS CC, Scopus), автори, назва, журнал, рік, том/номер, сторінки; ключові 
слова, індекс DOI.
В) передають друкований примірник дисертації, підписаний здобувачем, до 
бібліотеки закладу;
Г) подають електронний примірник дисертації до ДНУ «Український інститут 
науково-технічної експертизи та інформації», а також до репозитарію бібліотеки 
ЗДМУ (тому на цьому етапі виправлення дисертації вже неможливе!).
Д) Інформація про утворення разової ради вважається оприлюдненою з дня її 
внесення до інформаційної системи НАЗЯВО. 
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2.7. Після внесення інформації до інформаційної системи НАЗЯВО чекаємо 31 день.
МОН протягом місяця проводить перевірку відповідності складу разової ради ЗДМУ постанові КМУ від 
12.01.2022 №44, та, у разі надходження - розглядає повідомлення про невідповідність складу разової 
ради. У разі виявлення порушень МОН зупиняє роботу разової ради шляхом повідомлення в 
інформаційну системи НАЗЯВО, а ЗДМУ видає наказ про внесення змін до складу разової ради і вносить 
цю інформацію до інформаційної системи НАЗЯВО. Інформація про зміни у складі разової ради знову 
оприлюднюється в інформаційній системі НАЗЯВО.

ТРЕТІЙ ЕТАП: проведення офіційного захисту PhD-дисертації в разовій спецраді
ЗДМУ та отримання диплома доктора філософії.

3.1.За результатами вивчення дисертації та публікацій здобувача, протягом 45 
календарних днів з дня оприлюднення інформації про утворення разової ради 
кожен рецензент подає голові разової ради рецензію, а кожен офіційний опонент 
— відгук, в яких зазначають результати власної оцінки наукового рівня дисертації і наукових 
публікацій здобувача, зокрема новизни представлених теоретичних або експериментальних 
результатів проведених досліджень, їх наукової обґрунтованості, рівня виконання 
поставленого наукового завдання та оволодіння здобувачем методологією наукової діяльності. 
У разі виявлення академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації у дисертації та/або 
наукових публікаціях здобувача рецензент (офіційний опонент) зазначає про це у своїй 
рецензії (відгуку). Рецензії і відгуки засвідчуються КЕП, а також власними підписами 
опонентів та рецензентів з відбитками печаток закладів за основним місцем роботи.
3.2. Протягом трьох робочих днів з дня надходження до разової ради останньої 
рецензії (відгуку) голова разової ради призначає дату, час і місце проведення 
публічного захисту дисертації. Ця дата призначається не раніше ніж через 14 днів та не 
пізніше ніж через чотири тижні з дня надходження до разової ради останньої рецензії (відгуку). 
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3.3. Інформація про дату, час і місце проведення публічного захисту дисертації 
здобувача оприлюднюється спеціалістами наукової частини на офіційному веб-
сайті ЗДМУ та вноситься до інформаційної системи НАЗЯВО.
Одночасно спеціалісти наукової частини оприлюднюють на офіційному веб-
сайті ЗДМУ електронні копії відгуків (рецензій) у форматі PDF/А (з накладенням 
КЕП підписів опонентів/рецензентів) та надають здобувачу їх копії для 
ознайомлення.
3.4. Публічний захист дисертації проводиться на засіданні разової ради, яке 
вважається правоможним за умови участі в ньому повного складу разової ради. 
По узгодженню з головою спецради науковий керівник запрошує на засідання 
викладачів і інших співробітників, щоб вони задали запитання та позитивно 
охарактеризувати здобувача як науковця, викладача і спеціаліста.

Члени разової ради, науковий керівник та здобувач можуть брати участь у 
засіданні разової ради за допомогою засобів відеозв’язку в режимі реального 
часу, який забезпечує ЗДМУ.

У разі відсутності кворуму для проведення засідання разова ради приймає рішення 
про перенесення дати проведення захисту дисертації, призначаючи іншу дату не 
раніше ніж через два тижні та не пізніше ніж чотири тижні від попередньої дати. 
Інформація про зміну дати, а також про час і місце проведення захисту дисертації 
оприлюднюється спеціалістами наукової частини на офіційному веб-сайті ЗДМУ та 
вноситься до інформаційної системи НАЗЯВО.
3.5. ЗДМУ забезпечує трансляцію захисту дисертації в режимі реального часу на 
своєму офіційному веб-сайті, а також безперервний відеозапис трансляції 
захисту дисертації з виступами здобувача і членів разової ради, наукової 
дискусії, та голосування кожного з членів ради. 
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Керівник своєчасно привертає увагу провідних вчених на оприлюднену дисертацію
на сайті ЗДМУ у розділі «Разові Спецради ЗДМУ», щоб надати їм можливість задати
питання здобувачу, оцінити дисертацію і надіслати не пізніше ніж за три дні до
засідання відповідного електронного листа на поштову скриньку голови Спецради.

Керівник, за тиждень до дати захисту, надає відповідальному співробітнику 
Центру компʼютерних технологій, який відповідає за організацію захисту у ON-

LINE режимі, наступну інформацію:
- прізвища, імя, по-батькові осіб, що будуть приймати участь у захисті у ON-LINE
режимі (як правило, це зовнішні опоненти та інші особи),
- адреси їх електронної пошти та номери мобільних телефонів.
Відповідальний співробітник Центру компʼютерних технологій звʼязується із
зовнішніми опонентами і іншими ON-LINE особами, заздалегідь інсталює їм Teams
і навчає роботі в цій системі; а в день захисту - своєчасно підключає їх до
засідання Спецради. Для захисту дисертацій обладнанням для аудіо- та відео-
запису оснащені Аудиторія тренінгового Центру та Конференц-зала ЗДМУ.

Захист PhD-дисертації у ON-LINE режимі проводиться при активній участі наукового 
керівника та допомозі співробітників Центру компʼютерних технологій.
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3.6. Засідання разової ради з публічного захисту дисертації повинно мати 
характер відкритої наукової дискусії, в якій зобов’язані взяти участь здобувач, 
голова, усі члени разової ради та запрошені особи. Члени разової ради повинні 
оцінити науковий рівень дисертації та наукових публікацій здобувача, 
дотримання ним академічної доброчесності, а також встановити рівень набуття 
здобувачем теоретичних знань, відповідних умінь, навичок та компетентностей. 

Голова ради озвучує звернення інших осіб з оцінкою дисертації, які надійшли 
до разової ради не пізніше ніж за три робочих дні до дня захисту дисертації. 
Кожен член разової ради відкрито висловлює свою позицію за присудження або 
за відмову у присудженні ступеня доктора філософії. 

Разова рада відкритим голосуванням приймає рішення про присудження 
ступеня доктора філософії, якщо його підтримали не менше ніж чотири члени 
разової ради; або про відмову у присудженні ступеня доктора філософії, якщо 
його  підтримали два чи більше членів разової ради.
Якщо разова рада виявила факти академічного плагіату, фабрикації чи фальсифікації 
у дисертації та/або наукових публікаціях, в яких висвітлені основні наукові результати 
дисертації, то рада приймає рішення про відмову у присудженні ступеня доктора 
філософії без права повторного подання дисертації до захисту.
3.7. Рішення разової ради про присудження (відмову у присудженні) ступеня 
доктора філософії із зазначенням результатів голосування членів ради 
оформлюється за формою, затвердженою МОН, та підписується головою 
разової ради і скріплюється відбитком печатки ЗДМУ.

Невід’ємною частиною рішення є також відеозапис трансляції захисту 
дисертації, на який накладається електронна печатка ЗДМУ, що базується на 
кваліфікованому сертифікаті електронної печатки.
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3.8. Після прийняття разовою радою рішення про присудження (відмову у 
присудженні) ступеня доктора філософії спеціалісти наукової частини ЗДМУ:
А) протягом трьох робочих днів оприлюднюють рішення разової ради та 
відеозапис трансляції захисту дисертації на офіційному веб-сайті ЗДМУ; 
Б) протягом п’яти робочих днів подають інформацію про результати захисту 
дисертації до інформаційної системи НАЗЯВО.
3.9. У разі зняття здобувачем дисертації із захисту або відмови разової ради у 
присудженні ступеня доктора філософії здобувач має право за умови доопрацювання 
подати дисертацію повторно до захисту не раніше ніж через рік. Повторний захист 
дисертації після її доопрацювання можливий за умови отримання здобувачем 
повторно висновку міжкафедрального засідання про наукову новизну, теоретичне та 
практичне значення результатів дисертації.
3.10. На підставі рішення разової ради про присудження ступеня доктора 
філософії, не раніше ніж через 15 та не пізніше ніж через 30 календарних днів з 
дня захисту дисертації, видається наказ ректора ЗДМУ про видачу здобувачеві 
диплома доктора філософії та додатка до нього європейського зразка. (Якщо 
протягом 15 календарних днів з дня захисту дисертації до ЗДМУ надходить повідомлення 
про порушення процедури захисту дисертації, наказ ректора ЗДМУ про видачу здобувачеві 
диплома доктора філософії видається у разі прийняття вченою радою ЗДМУ рішення про 
залишення рішення разової ради в силі).
3.11. Рішення разової ради про присудження ступеня доктора філософії набирає 
чинності з дати набрання чинності наказом ректора ЗДМУ про видачу диплома 
доктора філософії. Диплом доктора філософії друкується у ЗДМУ, реєструється 
під підпис здобувача у відділі аспірантури і докторантури, та вручається 
здобувачеві ректором на черговому засіданні вченої ради ЗДМУ або перед 
засіданням.
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3.12. Протягом десяти робочих днів з дня видачі диплома доктора філософії 
спеціалісти наукової частини додають копію рішення разової ради про присудження 
ступеня доктора філософії, засвідчену головою разової ради, у бібліотеку ЗДМУ; до 
особової справи здобувача також додається висновок про наукову новизну, 
теоретичне та практичне значення результатів дисертації; рецензії, відгуки та 
відеозапис трансляції захисту  дисертації, які зберігаються у архіві ЗДМУ відповідно 
до законодавства.
3.13. Оприлюднений на сайті ЗДМУ відеозапис трансляції захисту дисертації, 
повинен бути доступним для вільного перегляду не менше ніж шість місяців з дати 
набрання чинності рішенням разової ради про присудження ступеня доктора 
філософії.

Здобувач отримує від ректора ЗДМУ проф.Колесника Ю.М. диплом  доктора філософії з додатком 
Європейського зразка
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Протягом 4-х місяців з дня надходження атестаційної справи здобувача МОН 
України проводить експертну оцінку дисертації. 
До проведення експертизи дисертації МОН може залучати:
- членів експертних рад МОН з проведення експертизи дисертацій з відповідного 
наукового напряму;
- працівників закладів вищої освіти шляхом утворення групи експертів;
- окремих вчених шляхом призначення їх експертами.

У МОН готується узагальнений висновок, який подається на розгляд атестаційної 
колегії МОН України.

Найближча Вчена рада ЗДМУ затверджує Диплом з індивідуальним номером та 
додатком Європейського зразка.

В Університеті виготовляється Диплом доктора філософії з додатком та видається 
Наказ про видачу здобувачеві затвердженого Диплома  доктора філософії з 

додатком Європейського зразка.

Атестаційна колегія МОН України розглядає узагальнений висновок та затверджує 
рішення Спецради про присудження здобувачу ступеня доктора філософії

Здобувач отримує під власноручний підпис Диплом  доктора філософії з додатком 
Європейського зразка у відділі аспірантури та докторантури ЗДМУ
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