
 
 

 
  

 
                                                                                                                                              
 
     
 
 
 
 m

ax 1 м
ісяц

ь
 

5. Позитивний висновок про наукову новизну, теоретичне та 

практичне значення значення результатів дисертації за 

підписами 2-ох рецензентів 

- відомості про персональний склад 
ради; 
-згоди; 
-копії диплома ДД та атестата АП 
 



 
 

 
  

 

                                                                                                                                                                  
                                              
 
                                                 
 
                                                  

                                                                                                        

                                                                             
 
 
 
                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                        
 
      
 

                                                                                     

Оголошення про прийняття  
дисертації радою БДМУ на сайті 

8. Наказ про створення спеціалізованої 

вченої ради на базі БДМУ 

14. Повідомлення про 
прийняття дисертації до 

розгляду 

9. Заява про прийняття 
Дисертації  

до розгляду +додатки 

Додатки до п.9.: 
- Висновок наукового керівника: 
-Копія паспорта; 
-Копія диплома магістра; 
-Витяг з наказу про 
зарахування; 
-Академічна довідка; 
-Висновок про наукову новизну, 
теоретичне та практичне 
значення результатів 
дисертації; 
- 3 примірники дисертації; 
-список публікацій; 
-завірені копії робіт. 

 До кожного  

3-го числа 

наступного 

місяця 

13. Інформація на 
сайт БДМУ про 

прийняття 
дисертації до 

розгляду 

Голова 
спеціалізованої 

вченої ради 

15. Погодження 
дати захисту 

17. Інформація 
на сайт про дату 

захисту 

16. Розміщення на сайті 
дисертації, висновку про 
наукову новизну, відгуків 

опонентів 

19. Відеозапис засідання 
на сайт БДМУ 

На наступний 
робочий день 

18. Захист дисертації 10. Дисертація та 
публікації 

Опонент 1 Опонент 2 

3 робочих дні 

15  робочих 
днів  



 
 

 
  

 

 

 

                                                                                                                                                                                                   

 

  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                              

  

 

 

  

Додатки до п.20.: 
-  Супровідний лист; 
- Висновок наукового керівника; 
- Копія паспорта; 
- Копія диплома магістра; 
- Витяг з наказу про зарахування; 
- Копія академічної довідки; 
- Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне 
значення результатів дисертації; 
- примірник дисертації; 
- Список публікацій; 
- Рішення ради про присудження ступеня; 
- відгуки опонентів; 
- Копія документа про передачу дисертації в  Нац. бібліотеку; 
- Анотація дисертації; 
- Копія реєстраційної картки присутності членів ради; 
- Стенограма; 
- Завірені копії робіт. 
 

20. Рішення ради про 
присудження ступеня+ 

Атестаційна справа у 2-ох 
примірниках 

21. Атестаційна колегія 
МОН 

22. Наказ про затвердження рішення 
ради про присудження ступеня 

Здобувач 

23. Рішення вченої ради 
БДМУ про видачу диплома 

і додатка 

24. Наказ ректора БДМУ 
про затвердження рішення  

ради 25. Повідомлення на сайт 
БДМУ про присудження 

ступеня 

25. Диплом PhD і додаток 
до диплома 


