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ГПро впровадження Порядку замовлення, видачi т:П

облiку диплома доктора фiлософi.і. i додатка до
L              нього €вропейського зразка.               L

З метою виконання основних положень ст.7 Закону Укра.і.ни «Про вищу освiту», вiдповiдно до
постанов КМУ №176 вiд о6.03.2019р. «Про присудження ступеня доктора фiлософi.і.» та №811
вiд о9.09.2020р. «Про документи про вищу освiту (науковi ступенi)», Порядку замовлення, ви-
готовлення, видачi, облiку документiв про вищу освiту та додаткiв до дипломiв €вропейського
зразка, затвердженого наказом МОН Укра.і.ни вiд о6.03.2015 р. № 249 (зi змiнами), а також згi-
дно з рiшенням учено.і. ради 1нституту вiд о9 вересня 2021р. (протокол №14),

нАкАзую:
1.    Ввести в дiю Порядок замовлення, видачi та облiку диплома доктора фiлософi.і. i додатFа
до нього €вропейського зразка (Diрlоmа Suрр1еmепt) в Iнститутi радiофiзики та електронiки
iм. О.Я.Усикова НАН Укра.і.ни (далi -Порядок) з о1 жовтня 2021р.
2.    Призначити уповноваженою особою заступника завiдувача ВНТ1 Балабан О.А. та поклас-
ти не.і. обов'язки щодо створення в €динiй державнiй електроннiй базi з питань освiти замов-
лень та внесення до не.і. iнформацi.і. про видачу документiв про вищу освiту, що передбачено
п.п. 3.2, 3.10, 3.11, 4.4. Порядку.
3.    Призначити особою, вiдповiдальною за забезпечення дiяльностi спецiалiзованих вчених
рад з присудження ступеня доктора фiлософi.і. в 1РЕ iм. О.Я. Усикова НАН Укра.і.ни, провiдно-
го наукового спiвробiтника, д.ф.-м.н.1.В. 1ванченка та покласти на нього обов'язки вiдповiдно
до п.3.3. Порядку.
4.    Призначити особою, вiдповiдальною за видачу та облiк документiв про вищу освiту, про-
вiдного iнженера Ткачову Т.О. та покласти не.і. обов'язки щодо пiдготовки макетiв, видачi та
облiку документiв про вищу освiту вiдповiдно п.п. 3.6, 3.7, 4.2 -4.7 Порядку.
5.    Призначити особою, вiдповiдальною за переклад англiйською мовою та перевiрку розд-
рукованих макетiв документiв вiдповiдно до п. 3.9 Положення, провiдного перекладача ВНТ1
1ванову Т.С.
6.    Контроль за замовленням та пiдготовкою до видачi диплома доктора фiлософi.і. та додатка до
нього €вропейського зразка поклада€ться на ученого секретаря 1нституту.
7.    Т.в.о. ученого секретаря Пономаренко С.С. ознайомити вказаних в наказi осiб з цим наказом
персонально через розсилку електронноЮ"mй-ёШтою.
8.    Контроль за виконанням цього наказу пQ`класти на заступника директора з науково.і. робо-
іітI  п  1    `r  тт    ТП  д   1ТZ`тіт`;ттZ`т`n                +                    t                       _    З~.:i:±ЁfЩтид.ф.-м.н. Ю.Ф.Логвiнова.       ;;
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