
Додаток 12 

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  
 

Рішення разової ради ___________  

Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика 

про присудження ступеня доктора філософії 

 

Разова рада __________ Національного університету охорони здоров’я 

України імені П. Л. Шупика, МОЗ України (м. Київ), прийняла рішення про 

присудження ступеня доктора філософії галузі знань ______________________ 

на підставі прилюдного захисту дисертації «______________________________» 

за спеціальністю __________ (наукова спеціальність «_____________________») 

_______________ року. 

 

ПІБ здобувача наукового ступеню, _____ року народження, 

громадянин/ка України, освіта вища: закінчив у ____ році ___________________ 

за спеціальністю ____________________________. 
 

Працює _________________________________________________ з _______ 

р. до цього часу.  

З _________ р. по теперішній час навчається в аспірантурі очної (вечірньої, 

денної / заочної форми навчання з галузі знань ____________________________ 

за спеціальністю __________________ (спеціалізація «_____________________») 

на кафедрі ____________________________________________________ 

Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика.  

 

Дисертацію виконано у Національному університеті охорони здоров’я 

України імені П. Л. Шупика, МОЗ України (м. Київ). 

 

Науковий керівник: вчений ступінь, вчене звання, П.І.Б, посада __________ 

НУОЗ України імені П. Л. Шупика (м. Київ). 

 

Здобувач має ____ публікацій за темою дисертації, серед них - ___ статті у 

наукових виданнях, включених на дату опублікування до переліку наукових 

фахових видань України, з них одноосібних ______, ___ статті у періодичних 

наукових виданнях, проіндексованих у базах даних Web of Science Core 

Collection та/або Scopus, з напряму, за яким підготовлено дисертацію аспіранта: 

1._________________________________________________________________ 



2._________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________ 

 

Патент на винахід, що пройшов кваліфікаційну експертизу та безпосередньо 

стосується наукових результатів дисертації, що прирівнюється до однієї наукової 

публікації ___________________________ 

Публікацій у виданнях держави, визнаної Верховною Радою України 

державою-агресором немає.  

Статті зараховані за темою дисертації обґрунтовують отримані наукові 

результати відповідно до мети статті (поставленого завдання) та висновків. 

Статті опубліковані не більше ніж однієї статті в одному випуску (номері) 

наукового видання. 

Статті, опубліковані після 27.01.2022 мають активний ідентифікатор DOI 

(Digital Object Identifier). 
 

У дискусії взяли участь голова і члени разової ради та присутні на захисті 

фахівці ________________________________________ 

          (прізвища, ініціали, наукові ступені, 

 __________________________________________________________________ 

місця роботи, посади, зауваження) 

 

Результати відкритого голосування: 

«За» _______ членів ради, 

«Проти»_____ членів ради, 

недійсних бюлетенів _____  
  

На підставі результатів відкритого голосування разова рада присуджує / 

відмовляє у присудженні  

__________________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові (у разі наявності) здобувача у давальному   відмінку) 

ступінь / ступеня  доктора  філософії з галузі знань ___________________ 

               (галузь знань) 

за спеціальністю _______________________________________________ 

(код і найменування спеціальності відповідно до Переліку галузей 

знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів 

вищої освіти) 

 

Голова разової спеціалізованої  

вченої ради                                                _______                     __________ 

                                                                                    (підпис)              (прізвище, ініціали) 

 

Рецензент                                                   _______                     __________ 

                                                                                     (підпис)              (прізвище, ініціали) 

Рецензент                                                   _______                     __________ 

                                                                                     (підпис)              (прізвище, ініціали) 

Опонент                                                     _______                     __________ 

                                                                                     (підпис)              (прізвище, ініціали) 

Опонент                                                     _______                     __________ 

                                                                                    (підпис)              (прізвище, ініціали) 


