
Додаток 4 до Порядку 

проведення попередньої 

експертизи дисертації, 

присудження ступеня доктора 

філософії та скасування рішення 

разової спеціалізованої вченої 

ради Національного 

університету охорони здоров’я 

України імені П. Л. Шупика про 

присудження ступеня доктора 

філософії  

 

НУОЗ України імені П. Л. Шупика 

 

___________________________ 

назва кафедри 

 

Витяг з протоколу 

 

00.00.20___   № 00 

 

м. Київ 

 

Засідання кафедри  ___________________________________ 

                                             назва кафедри 

 

Голова – (П.І.Б., науковий ступінь, вчене звання, посада) 

Секретар – (П.І.Б., науковий ступінь, вчене звання, посада) 

 

Присутні: _____  осіб. 

Запрошені: _________осіб. 

 

Порядок денний:  

00 (порядковий номер питання). Розгляд матеріалів про формування складу 

спеціалізованої разової вченої ради для проведення захисту дисертації з 

метою присудження ступеня доктора філософії. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

1. Розгляд матеріалів щодо утворення ради про формування складу 

спеціалізованої разової вченої ради для проведення захисту дисертації 

__________________________________________________________________ 
(аспіранта, здобувача)  

кафедри _______________________________________________________ 
(назва кафедри) 
__________________________________________________________________
(П. І. Б. здобувача, місце роботи)  



на тему «_______________________________________________________» 
(назва дисертації) 

з метою присудження ступеня доктора філософії в галузі знань 

_____________ (галузь знань) за спеціальністю _________________________ 

(код і найменування спеціальності відповідно до Переліку галузей знань і 

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти).  

Науковий керівник (керівники): _____________________________________ 

(П. І. Б., науковий ступінь, вчене звання, посада) 

Термін виконання: 20__-20__ роки. 

 

ВИРІШИЛИ: 

  

00.1.1 Рекомендувати персональний склад спеціалізованої разової вченої 

ради для утворення вченою радою НУОЗ України імені П. Л. Шупика 

спеціалізованої разової вченої ради з правом прийняття до розгляду та 

проведення разового захисту дисертації __________________________________ 
(аспіранта, здобувача)  

кафедри _____________________________________________________________ 
(назва кафедри)  

____________________________________________________________________ 
(П. І. Б. здобувача, місце роботи)  

 

Згоди членів разової ради, інформація про членів ради додається: 

 

Голова ради: _______________________________________________________ 
(П. І. Б., науковий ступінь, вчене звання, посада) 

Рецензенти:  _______________________________________________________  
(П. І. Б., науковий ступінь, вчене звання, посада) 

     ________________________________________________________ 
(П. І. Б., науковий ступінь, вчене звання, посада) 

Опоненти:     _______________________________________________________ 
(П. І. Б., науковий ступінь, вчене звання, посада) 

      _______________________________________________________ 
(П. І. Б., науковий ступінь, вчене звання, посада) 

 

 

Голова                                                                   підпис 

    

П. І. Б. 

Секретар                                                               підпис    П. І. Б.  

 

З оригіналом згідно 

 

Секретар                                                                підпис 

 

«_____»    _________20   ____ р.  

 

    П. І. Б.  

 


