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«Про роботу спеціалізованих учених рад у 2015 році»
від 28 грудня 2015 р.

Заслухавши та обговоривши доповідь проректора з наукової роботи професора В.О. Катрина щодо 
основних результатів роботи спеціалізованих вчених рад університету в 2015 році, Вчена рада відзначає 
наступне.

Наявність спеціалізованих учених рад із захисту кандидатських та докторських дисертацій є 
важливим показником наукового рівня університету за різними науковими напрямками досліджень, 
визнання досягнень університету науковою спільнотою, сприяє розвитку авторитету та іміджу 
університету в Україні та за кордоном.

Діяльність спеціалізованих учених рад та їх кількість усіляко сприяють підготовці кадрів вищої 
кваліфікації. Останніми роками щорічно співробітниками університету захищається 50-65 кандидатських 
та близько 20 докторських дисертацій.

У 2015 році в університеті функціонувало 20 спеціалізованих учених рад, інформація про діяльність 
яких відображена в Додатку. Цього року в спеціалізованих вчених радах було захищено 115 кандидатських 
дисертацій (з них 50 співробітниками університету) та 18 докторських дисертацій (з них 7 співробітниками 
університету).

Слід відзначити, що практично всі спеціалізовані учені ради університету працюють задовільно та без 
суттєвих зауважень з боку Атестаційної колегії МОН України.

На жаль, існують і порушення в роботі спеціалізованих учених рад. Є відмови рішень рад 
університету про присудження наукових ступенів з боку атестаційної колегії. Вони пов’язані, насамперед, з 
невідповідністю тематики наукових публікацій тематиці дисертацій, з повнотою висвітлення результатів 
досліджень у публікаціях та відповідністю публікацій формальним вимогам.

Отже, в окремих випадках порушуються формальні вимоги до дисертаційних робіт.

Учена рада ухвалює:
1. З метою запобігання порушень, пов’язаних з дотриманням вимог нормативно-правових актів з 

питань присвоєння наукових ступенів та відносно рекомендації кафедрами робіт до захисту в 
спеціалізованих учених радах, завідувачам кафедр узяти до відома:

1.1. Відповідальність за рішення кафедри щодо рекомендації роботи до захисту, висновків, що робота 
не має ознак плагіату, та висновків відносно наявності необхідної кількості публікацій, їх рівня та 
відповідності тематиці роботи й повноти її висвітлення у наукових виданнях несуть безпосередньо 
завідувачі кафедр.

1.2. Висновки кафедри і матеріали, які додаються для їх обґрунтування, подаються до спеціалізованої 
вченої ради у відповідності до вимог нормативно-правових актів з питань присвоєння наукових ступенів, 
узгоджуються з ученим секретарем науково-дослідної частини університету і подаються на затвердження 
ректору (проректору з наукової роботи) університету.

Відповідальні: завідувачі кафедр.
Термін: з 1 січня 2016 р.
2. У разі виконання дисертаційної роботи поза межами університету або автором якої не є 

співробітник університету, дозвіл на прийняття роботи до захисту в спеціалізованій ученій раді 
університету надається проректором з наукової роботи.

Відповідальні: голови спеціалізованих учених рад.
Термін: з 1 січня 2016 р.
3. Науково-дослідній частині за участю планово-фінансового та юридичного відділів розробити 

положення про діяльність спеціалізованих учених рад.
Відповідальні: проректор з наукової роботи Катрич В.О., начальник НДЧ Сухов В.М., начальник 

ПФВ Хруслова Н.С., начальник юридичного відділу Маркова І.М.
Термін: до 29.02.2016 р.


