Міністерство освіти і науки України

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1 Попередня експертиза дисертації – це діяльність, метою якої є
дослідження, перевірка, аналіз та оцінка науково-технічного рівня дисертації і
підготовка обґрунтованих висновків для прийняття рішень щодо подальших дій
відносно неї.
1.2 Положення встановлює порядок проведення попередньої експертизи
дисертацій, які подаються на здобуття наукового ступеня кандидата наук (або
доктора наук) у спеціалізовану вчену раду Таврійського державного
агротехнологічного університету (ТДАТУ).
1.3 Попередній експертизі підлягають усі дисертації, які подаються на
здобуття наукового ступеня кандидата наук (або доктора наук) у спеціалізовану
вчену раду.
1.4 Положення розроблено відповідно до нормативно-правових актів
Міністерства освіти і науки України станом на 20.08.2017р.:
– Закону України «Про вищу освіту» від 01 липня 2014 року № 1556-VII;
– Порядку присудження наукових ступенів, затвердженому постановою
Кабінету міністрів України від 24 липня 2013 року № 567;
– Положення про спеціалізовану вчену раду, затвердженого наказом
Міністерства освіти і науки України від 14 вересня 2011 року № 1059;
– Вимогам до оформлення дисертації, затвердженим наказом Міністерства
освіти і науки України від 12 січня 2017 року № 40;
– Вимогам до опублікованої монографії, що подається на здобуття наукового
ступеня доктора і кандидата наук, затвердженим наказом Міністерства освіти і
науки України від 17 жовтня 2012 року № 1112;
– Наказу Міністерства освіти і науки України від 2 листопада 2012 року «Про
опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і
кандидата наук».
2 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПОПЕРЕДНЬОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ДИСЕРТАЦІЙ
2.1 Попередня експертиза дисертації здійснюється на відкритому фаховому
семінарі із обов’язковим залученням членів спеціалізованої вченої ради та членів
науково-технічних рад НДІ ТДАТУ. Присутність членів спеціалізованої вченої ради,
які мають профіль, що співпадає з темою дисертації, та членів науково-технічних
рад НДІ ТДАТУ, які мають профіль, що співпадає з темою дисертації, – є
обов’язковим.
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2.2 Фаховий семінар проводиться на базі профільної кафедри, напрями
наукових досліджень якої відповідають темі дисертації.
2.3 Організація фахового семінару покладається на завідувача профільної
кафедри.
2.4 Головуючим на фаховому семінарі є обов’язково доктор наук. Керівник
(науковий консультант) здобувача головувати на засіданні не може. Секретарем
фахового семінару може бути кандидат наук.
2.5 Фаховий семінар вважається правомочним, якщо на ньому присутні не
менше двох третин науково-педагогічного складу профільної кафедри, а також не
менше трьох докторів наук за профілем кандидатської дисертації, та не менше
чотирьох докторів наук за профілем докторської дисертації.
2.6 На одному фаховому семінарі може проводитись обговорення не більше
двох дисертацій, з яких тільки одна може бути докторською.
2.7 Для проходження попередньої експертизи завершеної дисертації здобувач
наукового ступеня подає у спеціалізовану вчену раду заяву на ім’я голови ради з
проханням провести попередню експертизу дисертації, на якій повинна стояти віза
наукового керівника (або наукового консультанта) дисертації.
2.8 До заяви здобувач додає наступні документи:
– рукопис дисертації із додатками із особистим підписом на титульному
аркуші у кількості: 1 примірник для кандидатської дисертації і 2 примірники для
докторської дисертації;
– 1 примірник дисертації із додатками у електронному вигляді (у форматі doc);
– автореферат дисертації у роздрукованому вигляді у кількості 10 примірників;
– по 1 примірнику оригіналів або ксерокопій статей, у яких викладено основні
результати дисертації;
– 1 примірник висновку про наукову і практичну цінність дисертації,
виданий організацією, де виконувалася дисертація або до якої був прикріплений
здобувач;
– 1 примірник довідки про рівень плагіату, виданої і засвідченої організацією,
яка має ліцензію здійснення вказаної послуги.
2.9 Спеціалізована вчена рада має право здійснювати додаткову перевірку
дисертації на наявність плагіату.
2.10 Після представлення дисертації для попередньої експертизи завідувач
профільної кафедри призначає рецензентів (для кандидатської дисертації – одного,
для докторської дисертації – двох) з науковими ступенями кандидата (доктора)
наук. До рецензування можуть бути залучені співробітники інших кафедр і
наукових установ.
2.11 Рецензенти після ретельного вивчення дисертації, автореферату та статей,
у яких викладено основні результати дисертації, протягом 20 робочих днів готують
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письмові рецензії, у яких чітко і конкретно визначають позитивні та негативні
ознаки дисертації і роблять аргументовані висновки щодо ступеня актуальності
обраної теми, обґрунтованості сформульованих у дисертації наукових положень,
висновків і рекомендацій, їх достовірності і новизни, повноти їх викладу в
опублікованих працях, відповідності теми дисертації паспорту спеціальності,
відповідності дисертації вимогам «Порядку присудження наукових ступенів».
2.12 У рецензії наводяться критичні зауваження до дисертації і обов’язково
декларується думка рецензента відносно того, рекомендувати чи не рекомендувати
дисертацію до подання у спеціалізовану вчену раду. Рецензія має бути однозначною
(позитивною чи негативною), містити підпис рецензента і дату.
2.13 Рецензія має бути представлена на профільну кафедру не пізніше, ніж за
тиждень до проведення фахового семінару, а її копія – здобувачеві для
ознайомлення і підготовки ґрунтовних відповідей на зауваження.
2.14 Присутність рецензентів на фаховому семінарі є обов’язковою.
2.15 Обговорення дисертації на фаховому семінарі відбувається у такому
порядку:
– головуючий доводить до відома присутніх порядок денний і повідомляє дані
про здобувача та дисертацію;
– здобувач робить доповідь про основні положення дисертації із
використанням ілюстративного та роздавального матеріалів (тривалість доповіді –
до 20 хвилин для кандидатської дисертації, до 40 хвилин для докторської
дисертації);
– присутні на фаховому семінарі задають здобувачеві запитання, на кожне з
яких він має дати вичерпні відповіді по суті;
– надається слово для виступу науковому керівнику (науковому консультанту);
у разі його відсутності головуючий зачитує засвідчений його підписом відгук;
– надається слово для виступу рецензенту (рецензентам); у разі відсутності
рецензента з поважної причини, головуючий зачитує його засвідчену відповідним
чином рецензію;
– надається слово здобувачеві для відповідей на зауваження рецензента
(рецензентів);
– відбувається обговорення дисертації, у якому можуть взяти участь усі
присутні на фаховому семінарі; участь в обговоренні докторів наук за профілем
дисертації та членів спеціалізованої вченої ради є обов’язковою;
– надається заключне слово здобувачеві;
– ставиться на відкрите голосування висновок по дисертації. У голосуванні
приймають участь члени спеціалізованої вченої ради та науково-технічних рад НДІ
ТДАТУ. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше
двох третин з тих, хто має право голосу.
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