
I  Утворення ради / Formation Council

    Склад спеціалізованої вченої ради, що планується / Composition of the planned specialized scientific council
that is Defense of doctoral thesis 

Перший рецензент / The first opponent 

Прізвище та ініціали / Surname and initials

Вчений ступінь, шифр та назва спеціальності 
Academic degree, specialty code and name

Вчене звання / Academic title 

Три наукові публікації (за останні п'ять 
років) з наукового напряму  дисертації  
Three scientific publications (last five years) 
scientific field dissertation 

Другий рецензент / The second opponent 

Прізвище та ініціали / Surname and initials

Вчений ступінь, шифр та назва спеціальності 
Academic degree, specialty code and name

Вчене звання / Academic title 

Три наукові публікації (за останні п'ять 
років) з наукового напряму  дисертації  
Three scientific publications (last five years) 
scientific field dissertation 

Перший опонент / The first opponent 

Прізвище та ініціали / Surname and initials

Вчений ступінь, шифр та назва спеціальності 
Academic degree, specialty code and name

Вчене звання / Academic title 

Посада, місце роботи / Position, work place 

Три наукові публікації (за останні п'ять 
років) з наукового напряму  дисертації  
Three scientific publications (last five years) 
scientific field dissertation 

Другий опонент / The second opponent 

Прізвище та ініціали / Surname and initials

Вчений ступінь, шифр та назва спеціальності 
Academic degree, specialty code and name

Вчене звання / Academic title 

Посада, місце роботи / Position, work place 

Три наукові публікації (за останні п'ять 
років) з наукового напряму  дисертації  
Three scientific publications (last five years) 
scientific field dissertation 

Голова спеціалізованої вченої ради / Head specialized scientific council 

Прізвище та ініціали / Surname and initials

Вчений ступінь, шифр та назва спеціальності 
Academic degree, specialty code and name

Вчене звання / Academic title 

Три наукові публікації (за останні п'ять 
років) з наукового напряму  дисертації  
Three scientific publications (last five years) 
scientific field dissertation 

Науковий керівник / Dissertation supervisor Підпис / Signature
Прізвище та ініціали

Surname and initials

Завідувач кафедри / Head of the department Підпис / Signature
Прізвище та ініціали

Surname and initials

Завідувач аспірантури Штефан В.В. 

І н д и в і д у а л ь н и й   п л а н   р о б о т и   а с п і р а н т а  / PhD student  individual  study  plan 

Прізвище та ініціали / Surname and initials Номер групи / Group number 
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