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 ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор Державної установи 

«Науковий центр аерокосмічних 

досліджень Землі Інституту 

геологічних наук Національної 

академії наук України» 

член-кореспондент НАН України 

_______________Михайло ПОПОВ 

 “____”___________20___ р. 

 
 

 

 
 

 

 
 

ВИТЯГ 

з протоколу № __ від __ _______ 20__ р. розширеного засідання 

відділу ________________________________________________  
                                                                                              назва         

Державної установи «Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі 

Інституту геологічних наук Національної академії наук України» 

 

 

 

БУЛИ ПРИСУТНІ:  

 

- від відділу _______________________________________________________; 
                     назва (вказуються посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ініціали присутніх) 

 

- від відділу _______________________________________________________; 
                     назва (вказуються посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ініціали присутніх) 

 

- від відділу _______________________________________________________. 
                     назва (вказуються посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ініціали присутніх) 

 

Запрошені з інших організацій: _______________________________________ 
                                                                           (вказуються назва організацій, науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ініціали присутніх) 

 
 

СЛУХАЛИ: 

1. Повідомлення  _______________________________________________  
(вказуються посада здобувача, назва відділу) 

__________________________________ за матеріалами дисертаційної роботи  
             прізвище, ім’я, по батькові 

“________________________________________________________________”, 
назва  роботи 

 поданої на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань  
 

________________ за спеціальністю ___________________________________. 
     шифр, назва галузі знань                    шифр, назва спеціальності  
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Тему дисертаційної роботи “____________________________________” 

       назва  роботи 

затверджено на засіданні Вченої ради Центру (протокол від 

“__”__________20__ року № ____)  

та перезатверджено /якщо тема перезатверджувалась/ на засіданні Вченої 

ради Центру (протокол від “__”__________20__ року № ____). 

Науковим керівником затверджений ________________________________.  

      науковий ступінь, вчене звання, прізвище, 

ініціали 

 

2. Запитання до здобувача. 

Запитання по темі дисертації ставили:  

(вказуються науковий ступінь, вчене звання,  прізвище, ініціали) 

 

3. Виступи за обговореною роботою. 

В обговоренні дисертації взяли участь:  

 

(вказуються науковий ступінь, вчене звання,  прізвище, ініціали) 

*виступи рецензентів о б о в ’ я з к о в і! 

 

УХВАЛИЛИ: 

 

ВИСНОВОК 

про наукову новизну, теоретичне та практичне значення   

результатів дисертації  

на тему “_________________________________________________________”, 
назва  роботи 

здобувача наукового ступеня доктора філософії 

 

__________________________________________________________________  
прізвище, ім’я, по батькові 

 

з  галузі  знань _____________________________________________________  
                                                                                                шифр, назва галузі знань 
за спеціальністю ___________________________________________________. 
           шифр, назва спеціальності  

 
 

Фаховий семінар проведений на розширеному засіданні відділу 

______________________________________________________________ 
назва 

«__»________ 20___ року, протокол №______. 

 
1. Актуальність теми дослідження............................................................ 
 

2. Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.......... 
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3. Наукова новизна отриманих результатів. 

У дисертації вперше одержані такі нові наукові результати: 

_____________________________________________________________ 
(наводяться нові наукові результати) 

 

4. Теоретичне та практичне значення результатів дисертації............. 
 

Пояснення: дисертація повинна містити наукові положення, нові науково обґрунтовані 

теоретичні та/або експериментальні результати проведених досліджень, що мають істотне 

значення для певної галузі знань та підтверджуються документами, які засвідчують проведення 

таких досліджень, а також свідчити про особистий внесок здобувача в науку та 

характеризуватися єдністю змісту. 
 

5. Використання результатів роботи…………………………………….  

 

6. Особиста участь автора в одержанні наукових та практичних 

результатів, що викладені в дисертаційній роботі 

Дисертаційна робота виконана __________________________________, 
                назва відділу, назва установи  

науковий керівник _________________________________________________. 
     науковий ступінь, вчене звання, посада, прізвище, ініціали. 
 

Розглянувши звіт подібності щодо перевірки на плагіат, рецензенти 

дійшли висновку, що дисертаційна робота __________________________________________ 
               прізвище, ініціали здобувача  

є результатом самостійних досліджень здобувача і не містить елементів 

плагіату та запозичень. Використані ідеї, результати і тексти інших авторів 

мають посилання на відповідне джерело. 

Дисертація характеризується єдністю змісту та відповідає вимогам 

щодо її оформлення. 
 

7. Перелік публікацій за темою дисертації із зазначенням особистого 

внеску здобувача. 

За результатами досліджень опубліковано ___ наукових праць, у тому 

числі ___монографій, ___статей у наукових фахових виданнях (з них ___ 

статей у періодичних наукових виданнях інших держав, які входять до ОЕСР 

та/або Європейського Союзу, фахових виданнях України категорії «А», або 

закордонних виданнях, що входять до WoS або Scopus) ___ патентів України, 

___тез доповідей в збірниках матеріалів конференцій. 

 
(Далі роботи наводяться у такому порядку: монографії, статті у наукових фахових 

виданнях, інших виданнях, авторські свідоцтва, патенти, матеріали конференцій. 

При наведенні статей у фахових виданнях вказується, які з них надруковано у виданнях 

держав, що входять до ОЕСР, ЄС, фахових виданнях України категорії «А», або закордонних 

виданнях, що входять до WoS або Scopus. 

Після кожної роботи, яка опублікована зі співавторами, наводиться також особистий 

внесок здобувача.). 
 

 

ВВАЖАТИ, що дисертаційна робота _____________________________ 
                                                                                                       прізвище, ініціали здобувача 

 “________________________________________________________________”, 



4 
 

назва  

яка подана на здобуття ступеня доктора філософії, за своїм науковим рівнем 

та практичною цінністю, змістом та оформленням повністю відповідає 

вимогам пп. 9, 10, 11 «Тимчасового порядку присудження ступеня доктора 

філософії», затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 

6 березня 2019 р. № 167 (зі змінами), та відповідає напрямку наукового 

дослідження освітньо-наукової програми Державної установи «Науковий 

центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук 

Національної академії наук України» 

 зі спеціальності _______________________________________. 
                        шифр, назва 

 

РЕКОМЕНДУВАТИ: 

Дисертаційну роботу “_________________________________________ 
         назва роботи 

_________________________________________________________________”, 

подану ___________________________________________________________ 
прізвище, ім’я, по батькові 

 на здобуття ступеня доктора філософії, до захисту. 

 

Рецензенти: 
 

(науковий ступінь, вчене звання, посада)                       ___________             _______________ 
       

підпис        ім’я, ПРІЗВИЩЕ
 

 

(науковий ступінь, вчене звання, посада)                       ___________             _______________ 
       

підпис        ім’я, ПРІЗВИЩЕ
 

 

 

Головуючий на засіданні 

Відділу____________________ 
                назва  

 (науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи)        ___________             _______________ 
       

підпис        
 ім’я, ПРІЗВИЩЕ

 


