


3. За результатами вивчення дисертації та наукових публікацій здобувача, 

зарахованих за темою дисертації, протягом 45 календарних днів з дня оприлюднення 

інформації про утворення разової ради кожен рецензент подає разовій раді рецензію, а 

кожен офіційний опонент — відгук, в яких зазначають результати власної оцінки 

наукового рівня дисертації і наукових публікацій здобувача, зокрема новизни 

представлених теоретичних та/або експериментальних результатів проведених 

здобувачем досліджень, їх наукової обґрунтованості, рівня виконання поставленого 

наукового завдання та оволодіння здобувачем методологією наукової діяльності. 

Інститут оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті електронну копію дисертації у 

форматі PDF/A та інформацію про склад разової ради, посилання на веб-сайт, де 

здійснюватиметься трансляція захисту дисертації; вносить інформацію про утворення 

разової ради до інформаційної системи НАЗЯВО; передає друкований примірник 

дисертації, підписаний здобувачем, до бібліотеки Інституту; подає електронний 

примірник дисертації до державної наукової установи “Український інститут науково-

технічної експертизи та інформації”, а також до локального репозитарію Інституту.  

Разова рада призначає дату, час і місце проведення публічного захисту дисертації. 

Дата проведення публічного захисту дисертації призначається не раніше ніж через два 

тижні та не пізніше ніж через чотири тижні з дня надходження до разової ради останньої 

рецензії (відгуку). Інформація про дату, час і місце проведення публічного захисту 

дисертації здобувача оприлюднюється на офіційному веб-сайті Інституту та вноситься 

до інформаційної системи НАЗЯВО; 

Електронні копії рецензій (відгуків) у форматі PDF/А з текстовим шаром з 

накладенням електронного підпису рецензента (офіційного опонента), що базується на 

кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (з використанням кваліфікованої 

електронної позначки часу), оприлюднюються на офіційному веб-сайті Інституту з 

урахуванням вимог законодавства з питань державної таємниці та службової інформації, 

а їх копії на вимогу здобувача надаються йому для ознайомлення. 

 

СЦЕНАРІЙ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ 

Головуючий – розпочинає засідання разової ради: 

- інформує членів ради про обов’язкові передумови правоможності зібрання (засідання 

вважається правоможним, за умови участі в ньому повного складу разової ради 

особисто або за допомогою засобів відеозв’язку у режимі реального часу) і за наявності 

кворуму відкриває засідання; 

– інформує членів ради про погоджену із здобувачем мову захисту дисертації; 

– оголошує 

✓ порядок денний (захист дисертації ПІП здобувача на здобуття наукового ступеня 

доктора філософії за спеціальністю 091 «Біологія»), 

✓ назву дисертації, 

✓ наявність необхідного пакету документів (заяви здобувача, дисертації в 

друкованому та електронному вигляді, наукових публікацій (або їх копій), академічної 



довідки, висновку наукового керівника (керівників), висновку про наукову новизну, 

теоретичне та практичне значення результатів дисертації), 

✓ інформацію про двох рецензентів та двох офіційних опонентів або одного 

рецензента та трьох офіційних опонентів (ПІП, місце роботи та посада, підтвердження 

компетентності рецензентів та опонентів, наявність рецензій від рецензентів та 

відгуків від офіційних опонентів, характер рецензій/відгуків (позитивний/негативний), 

відсутність конфлікту інтересів між дисертантом і рецензентами/опонентами), 

✓ інформує про те, що проводиться відео трансляція захисту в режимі реального 

часу а також ведеться  відеозапис. 

– пропонує затвердити порядок денний шляхом відкритого голосування. 

Члени разової ради – голосують за затвердження порядку денного відкритим 

голосуванням шляхом підняття рук. 

Головуючий – запитує у членів разової ради чи немає у них запитань і надає слово 

дисертанту для викладення основних результатів дисертаційного дослідження. 

Дисертант – робить доповідь у вигляді презентації результатів, отриманих в ході 

виконання дисертаційної роботи для демонстрації рівня набутих теоретичних знань, 

відповідних умінь, навичок та компетентностей (20 хв.). 

Головуючий – надає можливість всім членам разової ради і всім присутнім задати 

запитання дисертанту. 

! У засіданні разової спеціалізованої ради можуть брати участь, задавати запитання 

та виступати в обговоренні всі бажаючі. 

Дисертант – відповідає на запитання. 

Головуючий – надає слово науковому керівнику (науковим керівникам) для 

характеристики здобувача. 

Науковий керівник (наукові керівники) – у кількох реченнях дає(ють) характеристику 

здобувачеві та процесу сумісної роботи над дисертацією. 

Головуючий – надає слово першому рецензенту. 

Перший рецензент – знайомить членів разової ради зі своєю рецензією на дисертацію. 

Головуючий – надає слово дисертанту для відповіді на зауваження, які прозвучали у 

рецензії першого рецензента (за наявності). 

Дисертант – дає відповіді на зауваження. 

Головуючий – пересвідчується, чи задоволений рецензент цією відповіддю. 

Головуючий – надає слово другому рецензенту. 

Другий рецензент – знайомить членів разової ради зі своєю рецензією на дисертацію. 



Головуючий – надає слово дисертанту для відповіді на зауваження, які прозвучали у 

рецензії другого рецензента (за наявності). 

Дисертант – дає відповіді на зауваження. 

Головуючий – пересвідчується, чи задоволений рецензент цією відповіддю. 

Головуючий – надає слово першому опоненту. 

Перший опонент – знайомить членів разової ради зі своїм відгуком на дисертацію. 

Головуючий – надає слово дисертанту для відповіді на зауваження, які прозвучали у 

відгуку першого опонента (за наявності). 

Дисертант – дає відповіді на зауваження. 

Головуючий – пересвідчується, чи задоволений опонент цією відповіддю. 

Головуючий – надає слово другому опоненту. 

Другий опонент – знайомить членів разової ради зі своїм відгуком на дисертацію. 

Головуючий – надає слово дисертанту для відповіді на зауваження, які прозвучали у 

відгуку другого опонента (за наявності). 

Дисертант – дає відповіді на зауваження. 

Головуючий – пересвідчується, чи задоволений опонент цією відповіддю. 

Головуючий – озвучує звернення інших осіб з оцінкою дисертації у разі їх наявності та 

надходження до Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України не пізніше ніж за 

три робочих дні до дня захисту дисертації.  

Дисертант – дає відповіді на зауваження, зазначені в звернення інших осіб з оцінкою 

дисертації у разі їх наявності та надходження до Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна 

НАН України не пізніше ніж за три робочих дні до дня захисту дисертації. 

Головуючий – оголошує дискусію (прилюдне обговорення дисертації) з теми 

дослідження і запрошує взяти в ній участь всіх присутніх на засіданні разової ради. 

! В обговоренні дисертаційної роботи мають право брати участь всі бажаючі. 

Члени разової ради повинні у ході засідання обов’язково оцінити науковий рівень 

дисертації та наукових публікацій здобувача з урахуванням дотримання ним академічної 

доброчесності, а також встановити рівень набуття здобувачем теоретичних знань, 

відповідних умінь, навичок та компетентностей. 

Головуючий – надає прикінцеве слово дисертанту. 

Дисертант – виголошує прикінцеве слово, дає відповіді на зауваження, висловлені в 

процесі обговорення 



Головуючий – оголошує відкрите голосування, протягом якого кожен член разової 

ради відкрито висловлює свою позицію за присудження або за відмову у присудженні 

ступеня доктора філософії. 

! Член разової ради має право викласти письмово окрему думку, в якій зазначити 

зауваження щодо дисертації, зокрема щодо дотримання здобувачем академічної 

доброчесності та/або щодо процедури захисту дисертації. Окрема думка додається до 

рішення разової ради про присудження (відмову у присудженні) ступеня доктора 

філософії і є його невід’ємною частиною. 

Головуючий – оголошує рішення ради, прийняте шляхом відкритого голосування:  

✓ про присудження ступеня доктора філософії, якщо його підтримали не менше ніж 

чотири члени разової ради; 

✓ про відмову у присудженні ступеня доктора філософії, якщо його підтримали два 

чи більше членів разової ради. 

 

 

 

Разова рада _________ ухвалила: 

(шифр разової ради) 

 

На підставі прилюдного захисту дисертації «Назва дисертації» та за результатами 

голосування разова спеціалізована вчена рада шифр ради Інституту біохімії ім. О.В. 

Палладіна НАН України прийняла рішення присудити ПІП дисертанта ступінь доктора 

філософії з галузі знань 09 Біологія за спеціальністю 091 Біологія. 

- вітає дисертанта і надає йому заключне слово. 

Дисертант – виголошує заключне слово. 

На цьому захист дисертації вважається закінченим. 

 

Після прийняття разовою радою рішення про присудження (відмову у 

присудженні) ступеня доктора філософії Інститут: 

1) протягом трьох робочих днів оприлюднює рішення разової ради про присудження 

(відмову у присудженні) ступеня доктора філософії та відеозапис трансляції захисту 

дисертації на своєму офіційному веб-сайті з урахуванням вимог законодавства з питань 

державної таємниці та службової інформації.  

2) протягом п’яти робочих днів подає інформацію про результати захисту дисертації до 

інформаційної системи НАЗЯВО. 

У разі зняття дисертації із захисту Інститут протягом трьох робочих днів з дати захисту 

дисертації оприлюднює інформацію про це на своєму офіційному веб-сайті, а також 

подає її до інформаційної системи НАЗЯВО. 

На підставі рішення разової ради про присудження ступеня доктора філософії 

Інститут не раніше ніж через 15 та не пізніше ніж через 30 календарних днів з дня захисту 

дисертації видає наказ про видачу здобувачеві диплома доктора філософії та додатка до 

нього європейського зразка. 


