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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ  І НАУКИ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

                                    НАКАЗ
«02» жовтня   2009 р. 		Одеса				 № 246

Про вдосконалення процедури попередньої 
експертизи дисертаційних робіт на 
здобуття наукового ступеня


З метою вдосконалення та покращення якості процедури попередньої експертизи дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня та підготовки документів, які використовуються при атестації наукових та науково-педагогічних кадрів в університеті 

Н А К А З У Ю :

	Затвердити зразки форм документів, що використовуються в Університеті при розгляді дисертаційних робіт, які представляються до спецради  на здобуття наукового ступеня (Додатки 1-5). 

2. Затвердити наступний порядок проведення попереднього розгляду та експертизи  дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня.
2.1   Для проведення попереднього розгляду та експертизи дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня на кафедрах університету до спеціалізованної вченої ради подається заявка (Додаток 1).
2.2. Разом із заявкою необхідно подати довідку(и) (Додаток 2) про участь у науково-дослідних роботах Одеського державного екологічного університету  (далі – Університет), рукопис дисертації з додатками (1 примірник), автореферат дисертації (1 примірник), копію(ї) акта(ів) про впровадження результатів дисертаційного дослідження (Додаток 3).
2.3. Завідувачі кафедр  Університету відповідають за якість, достовірність даних та відповідність Заявки формі встановленого зразка. У разі зміни (уточнення) спеціальності дисертації на підставі рішення міжкафедрального семінару (розширеного засідання кафедри) або експертної комісії відповідної спецради, здобувач наукового ступеня повинен подати заявку повторно. У цьому випадку Заявка розглядається відповідно до визначеної цим наказом процедури і у встановлений термін. У разі зміни (уточнення) теми дисертації, документи до попереднього розгляду спецрадою приймаються тільки після затвердження її рішенням Вченої ради Університету. 
2.4.  При відповідності Заявки встановленим вимогам, спеціалізована вчена рада  надає дозвіл на проведення   міжкафедрального семінару (розширеного засідання кафедри) з розгляду дисертаційного дослідження.
2.5. Засідання міжкафедрального семінару (розширеного засідання кафедри), на якому проводиться попередня експертиза дисертації, вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менше двох третин наукових та науково-педагогічних працівників кафедр, у тому числі не менше 4-6 фахівців за даним напрямом дослідження з науковими ступенями (разом із фахівцями-експертами). 
Для проведення попередньої експертизи дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня доктора наук повинно бути не менше двох фахівців-експертів з науковим ступенем доктора наук (за спеціальністю дисертації), для проведення попередньої експертизи дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата наук – не менше одного доктора наук та одного кандидата наук (за спеціальністю дисертації). На засідання обов’язково запрошуються також члени спеціалізованої вченої ради Університету. Обов'язковою є присутність не менше трьох членів спеціалізованої вченої ради Університету при розгляді кандидатської дисертації і чотирьох – при розгляді докторської дисертації. Присутність на засіданні засвідчується реєстраційною карткою присутності (Додаток 4), яка передається у спеціалізовану вчену раду у день проведення міжкафедрального семінару (розширеного засідання кафедри). 
Фахівці-експерти представляють письмові відгуки (рецензію, в якій коротко аналізується зміст дисертації і даються аргументовані відповіді щодо актуальності теми дослідження; ступеня обґрунтованості наукових положень, висновків та рекомендацій; ступеня новизни результатів дисертаційного дослідження; наукового та практичного значення отриманих результатів; оцінки структури дисертації, мови стилю викладу; відповідності дисертації спеціальності, за якою вона подається до захисту. У відгуку також наводяться критичні зауваження щодо дисертації та, в обов’язковому порядку, робиться однозначний висновок стосовно того, рекомендувати чи не рекомендувати подану роботу для розгляду та захисту у спеціалізовану вчену раду).
У випадку, якщо хтось із фахівців-експертів з проблематики дисертаційного дослідження не може бути присутнім на засіданні міжкафедрального семінару (розширеному засіданні кафедри), то зачитується його письмовий відгук.
Завідувачам кафедр, які організовують міжкафедральний семінар (розширене засідання кафедри), звертати особливу увагу на те, щоб стенограма засідання із повним викладом виступів, запитань і відповідей на них містилася у протоколі засідання, який зберігається на кафедрі.
2.4. Керівники міжкафедральних семінарів (розширених засідань кафедр) забезпечують  ґрунтовне обговорення дисертаційних робіт з обов’язковим заслуховуванням виступів усіх експертів із проблематики дослідження, їхню активну участь у з’ясуванні наукової цінності та практичної новизни результатів дисертації як під час запитань (обговорення) на міжкафедральних семінарах (розширених засіданнях кафедр так і в ході підготовки Висновку (Додаток 5).
Керівник міжкафедрального семінару (розширеного засідання кафедри), на якому була проведена попередня експертиза дисертаційної роботи, забезпечує своєчасну підготовку Висновку відповідно до форми встановленого зразка, а також вимог Порядку і ВАК України та несе персональну відповідальність за якість, достовірність та об’єктивність поданої у висновку інформації.
Висновок подається у спеціалізовану вчену раду не пізніше 60 діб від дати проведення міжкафедрального семінару (розширеного засідання кафедри). У випадку, якщо Висновок не подано до спеціалізованої вченої ради в зазначений термін, то призначається повторна «попередня» експертиза.
2.6. Спеціалізованою вченою радою після перевірки відповідності оформлення Висновку затвердженому зразку, вимогам Порядку і ВАК України, а також за умови дотримання процедури його підготовки згідно з вимогами цього наказу подається Висновок на затвердження ректору Університету.
2.7. Загальний термін проведення попередньої експертизи дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня та видачі здобувачеві Висновку не може перевищувати: два місяці для кандидатської дисертації і три місяці для докторської дисертації з дня проведення міжкафедрального семінару (розширеного засідання кафедри).
3. Спеціалізованій вченій раді здійснювати постійний моніторинг якості підготовки та дотримання процедури проведення міжкафедральних семінарів (розширених засідань кафедр) та забезпечувати перевірку оформлення Висновку на відповідність із затвердженою формою, вимогами Порядку та ВАК України.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на проректора з наукової роботи Ю.С. Тучковенко.

В.о. Ректора								М.Г.  Сербов

Проект вносить:						Узгоджено:
В.о. проректора з НР                      


Голова спеціалізованої вченої ради Д 41.090.01

Голова спеціалізованої вченої ради Д  41.090.02

                Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 41.090.01      

              Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д  41.090.02

                       Декан аспірантської та магістерської підготовки

                                                                        Юрисконсульт


Додаток 1 до наказу
від ___ ____________ 2009 р. №___________
ЗРАЗОК ЗАЯВКИ
НА ПРОВЕДЕННЯ ПОПЕРЕДНЬОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ДИСЕРТАЦІЙНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА (ДОКТОРА) НАУК 

ЗАЯВКА
на проведення попередньої експертизи
дисертаційного дослідження на здобуття
наукового ступеня кандидата (доктора) наук з спеціальност____________
на міжкафедральному семінарі (розширеному засіданні кафедри)


(назва кафедри)
Одеського державного екологічного університету на ___ ________________ 200__ року


Назва кафедри, що організовує міжкафедральний семінар (розширене засідання)
Зазначається повна назва структурного підрозділу
ПІБ, місце роботи фахівців з  інших кафедр, організацій, запрошених до участі у міжкафедральному семінарі (розширеному засіданні)

Вид заходу
міжкафедральний семінар або розширене засідання кафедри
Керівник міжкафедрального семінару (розширеного засідання)1
Ініціали, прізвище, науковий ступінь, вчене звання та місце роботи керівника міжкафедрального семінару (розширеного засідання)
Секретар  міжкафед-рального семінару (розширеного засідання)
Ініціали, прізвище, науковий ступінь, вчене звання та місце роботи секретаря міжкафедрального семінару (розширеного засідання)
Місце та час проведення
Місце проведення (адреса), час проведення, зазначити аудиторію
Питання порядку денного
Попередня експертиза дисертації на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук 


(тема дисертації, ініціали та прізвище здобувача наукового ступеня)
Прізвище, ім'я, по батькові та місце роботи здобувача наукового ступеня

Ініціали, прізвище, науковий ступінь, вчене звання та місце роботи наукового керівника (консультанта)

Тема дисертації

Спеціальність

Запрошені фахівці-експерти з проблематики дисертаційного дослідження, яких планується запросити2
1. ініціали та прізвище, науковий ступінь, вчене звання, посада та місце роботи фахівця-експерта
2. ініціали та прізвище, науковий ступінь, вчене звання, посада та місце роботи фахівця-експерта


Завідувач кафедри
____________________________
_______________________________
     (науковий ступінь, вчене звання)
(підпис)
 



______________
  (ініціали, прізвище)

Примітки:
1.	Керівником   міжкафедрального   семінару   (розширеного   засідання)
призначають доктора наук. Науковий керівник   (консультант)   дисертанта   не   може   бути   керівником міжкафедрального семінару (розширеного засідання).
2.	Фахівці-експерти обираються з кола компетентних учених із
спеціальності, за якою подано дисертацію, мають науковий ступінь доктора
(кандидата) наук, наукові праці за напрямом дисертації (статті у фахових
виданнях, монографії) опубліковані протягом останніх п'яти років, а також
займаються науковою роботою за даним напрямом. 
Додаток 2 до наказу
від ___ ____________ 2009 р. №___________

ЗРАЗОК ДОВІДКИ ПРО УЧАСТЬ У НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ
РОБОТАХ ОДЕКУ


ДОВІДКА про участь у науково-дослідних роботах
Видана ____________________________________________________
(прізвище, ім 'я, по батькові)
з підтвердженням про те, що він(вона) дійсно брала участь у виконанні науково-дослідних      робіт      за     комплексним      науковим      проектом

(назва проекту)
Одеського державного екологічного університету, а саме: __________________________________________________ 
Вказується рівень участі здобувача (виконавець, відповідальний виконавець, керівник,

співвиконавець тощо, назва виконаноного розділу проекту) у виконанні науково-дослідної роботи (назва науково-дослідної роботи, номер державної реєстрації)


Керівник науково-дослідної роботи
 


(підпис)	(ініціали, прізвище)




Начальник НДЧ ОДЕКУ
 


(підпис)	(ініціали, прізвище)
Додаток З.а до наказу
від ___ ____________ 2009 р.
№___________

ЗРАЗОК АКТУ ПРО ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЙНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ В           ДІЯЛЬНІСТЬ  ОДЕКУ
ЗАТВЕРДЖУЮ
Ректор університету

"	"	200__ р.
АКТ
про впровадження результатів дисертаційного дослідження (посада, П.І.Б.)
на тему: «……………………….» на здобуття наукового
ступеня кандидата / доктора наук зі спеціальності ___________________________________________
Комісія у складі:
Голова  -   (посада,  науковий  ступінь,  вчене  звання,  прізвище  та ініціали);
Члени комісії - (2-3 особи, посади, наукові ступені, вчені звання, прізвища та ініціали).
цим Актом засвідчує, що результати дисертаційного дослідження ____
__________________ на тему: «_________________________» використані співробітниками кафедри (вказати назву) Університету (вказати назву, підпорядкованість) при підготовці і викладанні курсу(сів) лекцій (вказати тему) або при  проведенні наукових та організаційних заходів (вказати яких).

Голова комісії

(науковий ступінь, вчене звання)	(підпис) 	(прізвище та ініціали)

Члени комісії

(науковий ступінь, вчене звання)	(підпис) 	(прізвище та ініціали)

(науковий ступінь, вчене звання)	(підпис) 	(прізвище та ініціали)

(науковий ступінь, вчене звання)	(підпис) 	(прізвище та ініціали)
«___» _	 200_ р.
Додаток З.б до наказу
від ___ ____________ 2009 р.
№___________

ЗРАЗОК АКТУ ПРО ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЙНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ В   НАУКОВО-ТЕХНІЧНУ  АБО  ВИРОБНИЧУ   ДІЯЛЬНІСТЬ  ЗОВНІШНІХ ОРГАНІЗАЦІЙ
ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник організації

"	"	200__ р.
АКТ
про впровадження результатів дисертаційного дослідження (посада, П.І.Б.)
на тему: «……………………….» на здобуття наукового
ступеня кандидата / доктора наук зі спеціальності ___________________________________________

Ми, що нижче підписалися,    (посада,  науковий  ступінь,  вчене  звання,  прізвище  та ініціали)  керівника підрозділу або співробітника зовнішньої організації відповідального за впровадження результатів роботи та  (посада,  науковий  ступінь,  вчене  звання,  прізвище  та ініціали) відповідальної особи з боку університету (проректор з наукової роботи, завідуючий кафедрою, керівник науково-дослідної роботи) 
склали цей акт про те, що результати дисертаційної роботи  (посада, П.І.Б.) на тему: «……………………….» впроваджені в (повна назва організації) 
при виконанні науково-дослідної роботи (назва) або в виробничу діяльність і т.і. у наступній частині
Назва впровадженного         результату
Досягнутий ефект

Науково-господарський, науковий, соціальний та інш.
Економічний ефект




Підписи осіб, що склали акт

Додаток 4 до наказу
від ___ ____________ 2009 р.
№___________

ЗРАЗОК РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КАРТКИ



РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА
до протоколу № ____ засідання міжкафедрального семінару (розширеного засідання кафедри)_________________________________________________________________
(назва кафедри)
від ____ _____________ 200__ р.


№ з/п
Прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання
Місце роботи, посада
Присутність на засіданні
1.



2.



3.



4.



5.



6.



7.



8.



9.



10.



11.



12.



13.



14.



15.




Керівник міжкафедрального семінару (розширеного засідання кафедри)
 

(підпис)
 

(ініціали,прізвище)


Секретар міжкафедрального семінару (розширеного засідання кафедри)
 


(підпис)
 


(ініціали,прізвище)
Додаток 5 до наказу
від ___ ____________ 2009 р.
№___________

ЗАТВЕРДЖУЮ
Ректор Одеського державного 
екологічного університету,
___________________С.М. Степаненко
____ ______________  200___ року

ВИТЯГ
з протоколу № ______ засідання міжкафедрального семінару 
(розширеного засідання кафедри)

____________________________________________________________________________________________________
(вказати назви кафедр)
Одеського державного екологічного університету
від ___ ________________ 20__ року
Присутні:
Вказати назву кафедри:  за списком науково-педагогічних і наукових працівників - _______, присутні на засіданні - ______: (ініціали, прізвища, наукові ступені, вчені звання).
Присутні   на  засіданні  	  осіб,   зокрема  докторів  наук ______ та кандидатів наук _________ за профілем поданої на розгляд дисертації.
Слухали: доповідь здобувача ___________________________________
                                                                              (ініціали, прізвище у родовому відмінку)
про дисертаційну роботу _______________________________________________,            (назва дисертації)
подану на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук з спеціальності____________________. Тема затверджена Вченою радою Одеського державного екологічного університету ____ ______________ 200__ року, протокол № ________ У разі уточнення теми дисертаційного дослідження необхідно зазначати усі відповідні рішення Вченої ради ОДЕКУ у хронологічному порядку..

Науковий консультант (керівник) –
___________________________________
                                                                                    (прізвище, ім 'я, по батькові, науковий ступінь,
 ___________________________________
                                                                             вчене звання, місце роботи, посада).
Доповідь здобувача:
Доповідь до 7 сторінок - для здобувачів наукового ступеня доктора наук, до 5 сторінок - для здобувачів наукового ступеня кандидата наук.
Запитання:
1. _______________________________________: ____________________?	:
(ініціали, прізвище, науковий ступінь, вчене звання)	(зміст запитання)
Коротка відповідь здобувача	.

2.________________________________________: ____________________?	:
(ініціали, прізвище, науковий ступінь, вчене звання)	(зміст запитання)
Коротка відповідь здобувача	.
………..
В обговоренні дисертації взяли участь:

(ініціали, прізвище, науковий ступінь, вчене звання, член якої спеціалізованої вченої ради або кафедри)
які дали позитивний (негативний) відгук про дисертацію (обов'язково вказати зауваження, пропозиції, недоліки, висловлені учасниками обговорення).
У результаті обговорення дисертації ________________________________
(ініціали, прізвище здобувача)
та повноти публікації основних результатів дослідження

УХВАЛИЛИ:
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора наук - кваліфікаційна наукова праця обсягом основного тексту До  загального  обсягу дисертації, який визначено "Порядком присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника", затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 7 березня 2007 року № 423, не входять додатки, список використаних джерел, таблиці і рисунки, які повністю займають всю площу сторінки. ______ авторських аркушів Авторський аркуш - це одиниця виміру обсягу літературного твору, яка дорівнює 40 000 друкованих знаків (з пробілами між словами включно). Один авторський аркуш містить приблизно 24 сторінки (формат А4 з берегами: лівий не менше 2 см, правий не менше 1 см, верхній і нижній не менше 2 см, текстовий редактор Times New Roman Cyr, шрифт 14 з полуторним міжрядковим інтервалом).
, оформлених відповідно до державного стандарту.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук  - кваліфікаційна наукова праця обсягом основного тексту ______ авторських аркушів, оформлених відповідно до державного стандарту.
Актуальність теми та її зв'язок з науковими програмами.
Коротко і переконливо викладається актуальність завдання чи проблеми, що вирішуються, для галузі науки за спеціальністю_________, оцінюються з погляду своєчасності й державної, наукової і соціальної значущості. Наводиться перелік повних назв виконаних науково-дослідних робіт із номерами їх державної реєстрації, у рамках яких підготовлено дисертацію. Слід відзначити роль автора у виконанні цих науково-дослідних робіт та рівень участі здобувача (виконавець, відповідальний виконавець, керівник, співвиконавець тощо).
Якщо виконана наукова робота була складовою частиною якоїсь державної або галузевої наукової програми, то це треба обов'язково зазначити, тобто навести шифр і назву програми.
Формулювання наукового завдання (проблеми), нове вирішення якого(ої) отримано в дисертації. У кандидатській дисертації формулюється наукове завдання, в докторській - наукова проблема. Формулювання наукового завдання (проблеми) викристалізовується із сукупності нових наукових положень, одержаних автором у дисертації і винесених на захист. Треба завжди звертати особливу увагу на те, щоб не підмінювалися отримані в роботі нові наукові положення новими прикладними результатами. Необхідно чітко формулювати, яка наукова проблема (або завдання) вирішена, у чому саме полягає її вирішення і для чого використовується це вирішення в прикладному (практичному) плані. Це й буде тією головною формулою дисертації, за яку присуджується науковий ступінь.
Наукові положення, розроблені особисто здобувачем, та їх новизна.
Кожне одержане нове наукове положення формулюється конкретно і чітко у вигляді наукового результату, при цьому обов'язково підкреслюється, у чому саме новизна порівняно з раніше відомими науковими результатами.
До цього пункту не можна включати опис нових прикладних (практичних) результатів, отриманих у вигляді способів, пристроїв, методик, схем, алгоритмів і под. Слід завжди розмежовувати одержані нові наукові положення і нові прикладні результати, що випливають з теоретичного доробку здобувача.
Усі наукові положення з урахуванням досягнутого ними рівня новизни є теоретичною основою (фундаментом) вирішеної в дисертації наукової задачі або наукової проблеми. Насамперед за це здобувачеві присуджується науковий ступінь.
Найчастіше трапляється така помилка при формулюванні наукового положення, коли щось подано як нове, записується у вигляді анотації, тобто констатується факт, що воно є новим, а сутність новизни не розкривається.
Новим науковим положенням, наприклад, може бути розкрита природа явища, закономірність, встановлена особливість, механізм, аналітична або статистична залежність, розроблена модель тощо.
Обґрунтованість і достовірність наукових положень, висновків, рекомендацій, які захищаються. Тут потрібно показати і переконати фахівців у тому, що сформульовані наукові положення, висновки та рекомендації достовірні, тобто відповідають об'єктивній реальності. Треба довести, що всі отримані результати не помилкові, що здобувач не видає бажане за дійсне. Це означає, що треба продемонструвати коректність використання фундаментальних наук у розв'язанні прикладних проблем, показати, наскільки правильні та достатні дані експериментальних досліджень тощо.
Наукове значення роботи викладають так, щоб показати роль одержаних нових наукових положень у розвитку того чи іншого наукового напрямку або проблеми (у якісному чи кількісному плані, за повнотою та глибиною пізнання явищ, механізмів взаємодії тощо).
Практичне значення отриманих результатів. Необхідно чітко і конкретно (буквально за пунктами) відповідати на запитання, що дає виконана робота для практики (нові підходи, способи, технології, форми, методи тощо).
Особистий внесок здобувача.
Використання результатів роботи. У висновку наводяться відомості щодо впровадження в галузі або в інших видах практичної діяльності наукових та прикладних результатів роботи. Відзначається, у чому і як виявилося це використання, де і коли, що при цьому отримано у різних сферах. Слід зазначити, що на момент захисту дисертації не обов'язково, щоб усі прикладні результати підготовленої дисертації були реалізовані на практиці. Достатність упровадження результатів роботи на момент її захисту визначає спеціалізована вчена рада, яка приймає роботу для попереднього розгляду і вирішує питання щодо можливості її захисту.
Повнота викладення матеріалів дисертації в публікаціях та особистий внесок у них автора. Згідно з вимогами ВАК України основні наукові і прикладні результати роботи повинні бути опублікованими у наукових фахових виданнях, перелік яких затверджує ВАК. Тому необхідно з урахуванням вимог чинних стандартів навести перелік таких публікацій, вказуючи при цьому всіх співавторів опублікованої наукової праці.
Якщо праця опублікована у співавторстві, необхідно чітко, стисло і конкретно вказати, що саме в цій роботі належить особисто авторові дисертації, яка захищається. Не можна подавати особистий внесок автора у вигляді відсотка тексту, який написано ним особисто. Неприпустимо писати: «У цій статті 65 % результатів отримано автором».
На завершення переліку праць роблять висновок про повноту відображення основних результатів дисертації в публікаціях.
Оцінка мови та стилю дисертації. Дисертація та автореферат повинні бути написані грамотно, а стиль викладу в них матеріалів досліджень, наукових положень, висновків і рекомендацій - забезпечувати легкість і доступність їх сприйняття. Написані неграмотно, неохайно оформлені дисертації до захисту не приймаються.
Відповідність дисертації паспорту спеціальності, за якою вона подається до захисту. ВАК України затвердив паспорти кожної спеціальності, в яких чітко і однозначно вказано відповідні напрямки досліджень. Неправильне визначення спеціальності, за якою виконано дисертацію, призводить до цілої низки труднощів у процесі її експертизи, починаючи від подання до захисту і закінчуючи розглядом на експертній раді ВАК України. Це може бути причиною відмови у видачі диплома.
Характеристика особистості здобувача. Потрібно охарактеризувати здобувача як наукового працівника (спроможність самостійно ставити й вирішувати наукові та практичні завдання, уміння працювати з літературою, володіння сучасними методами аналізу, теоретичну й методичну підготовку, науковий та культурний рівень), а також дати оцінку його роботи над дисертацією (ініціативність, наполегливість, працелюбність, творче мислення тощо).

ПОСТАНОВА МІЖКАФЕДРАЛЬНОГО СЕМІНАРУ
(РОЗШИРЕНОГО ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ) Тут робиться однозначний загальний висновок щодо відповідності або невідповідності роботи, що розглядається, вимогам «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 7 березня 2007 року № 423, і дається рекомендація щодо можливості подання її до спеціалізованої ради для попереднього розгляду та захисту. При цьому наводяться результати відкритого голосування учасників міжкафедрального семінару (розширеного засідання кафедри) із зазначенням кількості осіб, які подали голоси «за» або «проти» такої рекомендації.:
1. За актуальністю, ступенем новизни, обґрунтованості, наукової та
практичної цінності здобутих результатів дисертація _______________________
(ініціали, прізвище, назва дисертації)
відповідає вимогам пунктів 12 (для докторських), 13 (для кандидатських дисертацій) «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника».
2. Рекомендувати (не рекомендувати) дисертацію _____________________
							(ініціали, прізвище здобувача)
на тему: ______________________________________________________________ 
(назва теми)
за спеціальністю ________ - ____________________________________________
(назва теми)
спеціалізованій вченій раді ОДЕКУ для попереднього розгляду і захисту.
	Основні зауваження до роботи (викладаються переважно у разі негативного висновку семінару):
Результати голосування присутніх на засіданні докторів наук і кандидатів наук: за - ____, проти - _____, утрималися - _____, із них за профілем поданої на
розгляд дисертації: за - _____, проти - ______, утрималися - ______.

Керівник міжкафедрального семінару
(розширеного засідання кафедри)
________________________________				
		(назва кафедр)
(науковий ступінь, вчене звання)	підпис		    (ініціали, прізвище)


Секретар  міжкафедрального семінару
(розширеного засідання кафедри)
________________________________				
		(назва кафедр)
                                                           	підпис		    (ініціали, прізвище)


____ ______________ 20___ року

