Видача диплому
Вчена рада ЦНДІ ЗС України приймає рішення
про видачу диплома доктора філософії
(наказ Директора ЦНДІ ЗС України)

КОЛЕГІЯ МОН України
ЕКСПЕРТНА РАДА МОН України
ЗАХИСТ
ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

Визначення дати захисту
Підготовка висновку науковим
керівником

Висновок наукового керівника
(структурного підрозділу)

Подання здобувачем письмової
заяви до Наукової ради ЦНДІ ЗС України
щодо проведення попередньої експертизи
дисертації здобувача

Наукова рада призначає двох рецензентів,
кандидатури яких пропон. до складу ради та
визначає структурний підрозділ

(за участю рецензентів організовується та
проводиться на базі структурного
підрозділу ЦНДІ ЗС України фаховий
семінар для апробації дисертації) РОЗШИРЕНЕ ЗАСІДАННЯ

Проведення попередньої експертизи
дисертації

Подання вченим секретрем серетаріату
вченої ради за клопотанням здобувача подає
рапорт на Директора ЦНДІ ЗС України щодо
утворення разової ради для проведення
захисту дисертації

Наукова рада приймає рішення щодо
подання до МОН клопотання про утворення
разової вченої ради

Рішення МОН щодо утворення разової
вченої ради

(термін - до 1 місяця)

підготовка атестаційних справ та надсилання до
МОН

Підготовка опонентами відгуків на
дисертацію

(термін до 1 місяця)

(термін - до 2 місяців)
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ПРИЙОМ ДО РОЗГЛЯДУ
ДО СВР

Додаток 6

до Методичних рекомендацій щодо організації і
проведення попередньої експертизи дисертації на
здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії в
Центральному науково-дослідному інституті
Збройних Сил України

Орієнтовний графік-календар підготовки ад'юнктів Центрального науково-дослідного інституту Збройних Сил України

Розгляд МОН України
дисертації та
атестаційної справи
здобувача
Термін - до 4 місяців

- Протягом трьох
робочих днів після
погодження дати
проведення захисту
здійснюється
інформуваня про дату
проведення захисту
дисертації

дата захусту
визначається у
робочому порядку.

Надсилається
повідомлення про
прийняття дисертації
до розгляду до МОН
України
(термін - до 1
тиждня)

Голова ради приймає
документи до
розгляду, наносить
на заяву здобувача
відповідну
резолюцію,
проставляє дату їх
прийняття та свій
підпис.

Додаються до заяви:
- академічна довідки
про виконання
відповідної освітньонаукової програми;
- висновок наукового
керівника;
- висновок про
наукову новизну,
теоретичне та
практичне значення
результатів
дисертації.

За результатами
експертизи дисертації
надається Висновок
про наукову новизну,
теоретичне та
практичне значення
результатів
дисертації

Додаються до заяви:
- академічна довідки
про виконання
відповідної освітньонаукової програми;
- висновок наукового
керівника.

Якщо науковий
керівник
відмовляється
підготувати
висновок, то
висновок готується
структурним
підрозіділом ЦНДІ
ЗС України, в якому
здійснювалася
підготовка здобувача

