Подання
Подання
дисертаційної
Обговорення
витягу з
роботи для
Подання
дисертаційної
протоколу
обговорення
письмового
роботи на
засідання
на кафедрі.
відгуку
засіданні
кафедри
Призначення
рецензентами
кафедри
(2 прим.)
рецензентів

Три тижні

Один тиждень

Один місяць

Подання
Отримання Витягу з
дисертаційної
Обговорення
протоколу засідання
роботи для
дисертаційної
міжкафедрального
обговорення на
роботи на
наукового
семінару –
Подання
міжкафедральному
засіданні
висновку
установи,
в якій
письмового
семінарі.
міжкафедраль- виконано дисертацію, про
відгуку
Призначення
ного наукового
наукову та практичну
рецензентами
рецензентів
семінару
цінність дисертації (2 прим.)

Три тижні

Один тиждень

Один місяць

Загальна тривалість близько 2 місяців
Отримання Витягу з
Розсилання
Подання
протоколу засідання
Призначення
обов’язкових
дисертаційної
міжкафедрального
Укладання експертної
примірників
роботи на
наукового семінару –
комісії (витяг
видань
попередній розгляд договору
висновку установи, в якій
на надання з протоколу
в спецраду.
виконано дисертацію, про публікацій,
засідання
наукову та практичну включених в Пакет документів платних спецради)
послуг
згідно переліку
цінність дисертації (2 прим.) автореферат

Не більше 10–11 місяців

Один/два місяці

Один тиждень

ІІ етап.
Загальна тривалість – не більше
Подання дисертації
одного року
для попереднього
розгляду та захисту
в спеціалізованій
вченій раді

І етап.
Попередній
розгляд
дисертаційної
роботи

Подання
IV. Прийом дисертації до
висновку
експертної захисту на засіданні спецради
комісії;
(витяг з протоколу засідання
отримання
спецради про затвердження
згоди
висновку комісії, складу
офіційних
офіційних опонентів, переліку
обов’язкової розсилки
опонентів
автореферату)

До трьох тижнів

Загальна тривалість
– не більше 2
(кандидатська) /3
(докторська) місяців

ІІІ етап.
Попередній
розгляд
дисертації в
спеціалізованій
вченій раді

VII. Тиражування та
IX. Підгтотовка до
розсилання
захисту
автореферату.
Надання вченому
Подання
IV.Прийом дисертації до
секретарю
дисертаційної роботи
Вихід
захисту на засіданні
бланків
Розміщення
V.
X.
документів
спецради (витяг з протоколу Подання повідомленнядо наукової бібліотеки відгуків
університету.
про захист.
необхідних
для
засідання спецради про
Захист
офіційних
повідом- VI. ПризнаОприлюднення
проведення
затвердження висновку комісії,
дисеропонентів
на
лення про чення дати автореферату на
захисту (за
складу офіційних опонентів,
сайті
тації
сайті
переліку обов’язкової розсилки захист
захисту
Університету переліком)

XI. Подання
документів до
УкрІНТЕІ та
МОН України

автореферату)

До 20 числа
поточного місяця

VIII. Відгуки
офіційних
опонентів та
відгуки на
автореферат

Один тиждень

(згідно з
вимогами)

30 днів

10 днів

Загальна тривалість близько 2-3 місяців

Один місяць

Не менше одного місяцю

Етапи проходження процесу попереднього розгляду та захисту здобувачів наукового ступеня

