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Вченої Ради Харківського національного медичного університету 

за розглядом питання «Звіти голів спеціалізованих вчених рад із захисту 

дисертацій за 2021 рік та завдання щодо удосконалення їх роботи 

у 2022 році». 
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Заслухавши звіти голів спеціалізованих вчених рад  

Д 64.600.01; Д 64.600.02; Д 64.600.03; Д 64.600.04; Д 64.600.06 Вчена рада 

університету відзначає, що атестація здобувачів наукових ступенів є одним із 

чинників кадрового забезпечення діяльності закладу освіти, підтримки 

наукового авторитету університету, інтеграції університету в науковий простір 

країни і світу. З метою подальшого удосконалення роботи з атестації наукових 

та науково-педагогічних кадрів Вчена рада ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Визнати роботу спеціалізованих вчених рад університету Д 64.600.01; 

Д 64.600.02; Д 64.600.03; Д 64.600.04; Д 64.600.06 в 2021 році такою, що відповідає 

положенням Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту» й нормативним 

документам Кабінету Міністрів і Міністерства освіти і науки України. 

 

2. Головам, вченим секретарям, членам постійно діючих спеціалізованих 

вчених рад, головам і членам разових спеціалізованих рад із захисту дисертацій 

на здобуття ступеня доктора філософії, завідувачам кафедр, аспірантам брати 

активну участь в обговоренні проєктів державних нормативних документів 

щодо процесу атестації здобувачів наукових ступенів. 

Відповідальні - голови, вчені секретарі, члени  постійно 

діючих спеціалізованих вчених рад, голови і 

члени разових спеціалізованих рад із захисту 

дисертацій на здобуття ступеня доктора 

філософії, завідувачі кафедр, аспіранти 

Строк виконання – постійно 

 

3. Головам, вченим секретарям, членам постійно діючих спеціалізованих 

вчених рад, головам і членам разових спеціалізованих рад із захисту дисертацій 

на здобуття ступеня доктора філософії неухильно дотримуватися положень 

Порядку присудження наукових ступенів щодо об’єктивності, вимогливості та 

відповідальності при прийнятті рішень із присудження наукового ступеня. 

Відповідальні - голови, вчені секретарі, члени  постійно 

діючих спеціалізованих вчених рад, голови і 

члени разових спеціалізованих рад із захисту 

дисертацій на здобуття ступеня доктора 



 2 

філософії 

Строк виконання – постійно 

 

4. При перевірці дисертаційних робіт, які подаються до спеціалізованих 

вчених рад, особливу увагу приділяти відповідності паспорту спеціальності та 

відсутності академічного плагіату, визначенню рівня теоретичної підготовки 

здобувача, його особистого внеску у розв’язання наукового завдання, рівня 

обізнаності здобувача з результатами наукових досліджень інших учених із 

зазначених у дисертації наукових проблем чи наукових завдань. 

Відповідальні - голови, вчені секретарі та члени постійно 

діючих спеціалізованих вчених  рад, голови та 

члени разових спеціалізованих вчених рад 

Строк виконання – постійно 

 

5. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на 

проректора з наукової роботи, професора В.В. М'ясоєдова. 


