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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Положення про порядок звітування здобувачів наукового ступеня доктора

філософії про виконання індивідуального плану роботи (далі -  Положення) в 
Інституті розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН (далі -  Інститут) 
регламентує порядок і форми звіту про виконання індивідуального плану роботи 
здобувачами наукового ступеня доктора філософії і доктора наук.

2. Положення ‘ розроблено відповідно до Порядку підготовки здобувачів
вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних 
закладах (наукових установах), затвердженого постановою КМУ від 23 березня 
2016 р. №261. Наукова складова освітньо-наукової програми оформляється у 
вигляді індивідуального плану наукової роботи і є невід’ємною частиною 
навчального плану аспірантури.

3. Індивідуальний навчальний план аспіранта повинен містити перелік
дисциплін за вибором аспіранта в обсязі, що становить не менш як 25 відсотків 
загальної кількості кредитів ЄКТС. При цьому аспіранти (ад’юнкти) мають право 
вибирати навчальні дисципліни, що пропонуються для інших рівнів вищої освіти і 
які пов’язані з тематикою дисертаційного дослідження, за погодженням із своїм 
науковим керівником та керівником відповідного підрозділу. Аспірант (ад’юнкт) 
має право змінювати свій індивідуальний навчальний план за погодженням із 
своїм науковим керівником у порядку, який затверджується вченою радою.

4. Організатором звітування є відділ, за яким закріплений здобувач.

МЕТА
Метою звітування здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та 

доктора наук про виконання індивідуального плану роботи є контроль виконання 
індивідуальних навчальних та наукових планів здобувачів та забезпечення захисту 
дисертацій здобувачами до закінчення терміну навчання в аспірантурі й докторантурі.



ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН
1. Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії очної 

(денної та вечірньої) та заочної форм навчання здійснюється відповідно до 
індивідуального плану роботи, який включає індивідуальний навчальний план та 
індивідуальний план наукової роботи.

2. Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук здійснюється 
відповідно до індивідуальних планів наукової роботи

3. Індивідуальний план роботи приймається на засіданні відділу не пізніше 
двох місяців після зарахування до аспірантури/докторантури і затверджується 
вченою радою Інституту.

ТЕРМІНИ АТЕСТАЦІЇ
1. Атестація (підсумкова) є обов'язковою формою звітності здобувачів 

ступеня доктора філософії (очного і заочного навчання) і проводиться щорічно 
наприкінці чергового року навчання.

2. Атестація аспірантів першого, другого та третього років навчання 
проводиться щорічно в травні та грудні. Аспіранти четвертого року навчання 
проходять атестацію з 1 липня до 1 вересня.

3. Звітні матеріали здобувачів (Звіт про виконання індивідуального плану 
роботи, індивідуальний навчальний план, індивідуальний план наукової роботи, 
атестаційний лист, витяг із протоколу засідання лабораторії, витяг із протоколу 
засідання вченої ради надаються до відділу аспірантури та докторантури не 
пізніше 7 днів до закінчення поточного року навчання в аспірантурі (або поза 
аспірантурою).

4. Звітні матеріали докторантів (індивідуальний план наукової роботи, витяг 
із протоколу засідання вченої ради Інституту, розгорнутий звіт про виконану за 
рік роботу над дисертацією) надаються не пізніше 7 днів до закінчення поточного 
року навчання в докторантурі.

5. Терміни атестації аспірантів можуть бути перенесені наказом директора 
при тривалій хворобі (більше 1 місяця) у випадку надання відповідного медичного 
висновку (не пізніше двох тижнів після дати видачі).

ФОРМА АТЕСТАЦІЇ
1. Атестація здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (1-3 років 

навчання) та доктора наук проводиться у формі наукової доповіді й містить у собі 
перевірку виконання індивідуального навчального плану та плану наукової 
роботи (для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії), що 
представляється на засіданні відділу (наукового семінару), і на вченій раді 
Інституту -  для докторантів.

2. Під час проведення атестації на засіданні відділу з добувач доповідає та 
наочно презентує фактичні результати підготовки за семестр (та в цілому в 
аспірантурі), акцентуючи увагу на отриманих ним основних результатах 
дисертаційного дослідження, їх актуальності, науковій новизні та прикладному



значенні, методиці дослідження, методах, які при цьому застосовуються, 
достовірності отриманих результатів та ступеня їх апробації.

3. Результати проведення атестації кожного здобувача заносяться до 
індивідуального плану наукової роботи (у 2 примірниках, за підписами здобувача, 
завідувача відділу та наукового керівника).

4. Висновок відділу (наукового семінару) за результатами атестації 
(підсумкової) затверджується на засіданні вченої ради, за необхідності -  із 
запрошенням аспіранта і його наукового керівника, на підставі наданих звітів 
(атестаційних аркушів) і індивідуальних планів. Разом з атестацією за підсумками 
року коректується й затверджується план роботи на наступний рік.

5. За результатами доповіді здобувача і розгляду представлених матеріалів 
відділом та вченою радою оформляється атестаційний лист із повною 
об'єктивною оцінкою роботи здобувача за підписом здобувача, наукового 
керівника та директора інституту.

6. При атестації здобувачів особлива увага приділяється аспірантам:
1-го року навчання -  оцінці актуальності дисертаційної роботи ;
2-го року навчання -  дослідження, здатності здобувача виконати роботу, 
виконанню індивідуального навчального плану, планомірності в роботі, 
апробації результатів на конференціях, наявності публікацій, 
формулюванню головних результатів;
3-4-го року завершеності в розробці наукової ідеї, коректуванню 
висновків,

7. Аспіранти 4-го року навчання та здобувачі 5 року не пізніше, ніж за 5 
місяців до закінчення аспірантури (семестрова атестація) повинні представити 
матеріали дисертаційної роботи на розширеному засіданні відділу (наукового 
семінару). За результатами засідання (наукового семінару) до відділу аспірантури 
представляється витяг із протоколу засідання відділу, що коротко відбиває 
основні результати роботи (актуальність, новизна, практична значимість, 
публікації, особиста участь автора й т. д.). Постановча частина повинна містити 
Інформацію про рекомендацію до захисту в спеціалізованій раді або до доробки 
дисертації із вказівкою строку.

УМОВИ ВІДРАХУВАННЯ

Здобувачі, які не атестовані без поважних причин, наказом директора та за 
рішенням вченої ради на підставі рішення відділу за яким закріплений аспірант 
(оформлених у вигляді витягу) відраховуються з аспірантури. Виписки із 
засідання відділу, про неатестацію здобувачів надаються протягом двох тижнів 
після засідання до відділу аспірантури та докторантури. Відповідальність за 
своєчасне надання витягів про відрахування здобувачів несуть завідувачі відділу, 
самі аспіранти та їхні наукові керівники.

ДОДАТКОВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Відділ може проводити поточну атестацію здобувачів протягом



навчального року за своїм розсудом заслуховувати результати їхньої роботи на 
засіданнях методичної комісії. Документи про поточну атестацію здобувачів 
надаються у відділ аспірантури не пізніше, ніж через два тижні після її 
проходження.

2. На останньому році навчання атестація здобувача містить у собі подання 
розділів дисертаційної роботи науковому керівнику. Атестація здобувачів вищої 
освіти ступеня доктора філософії здійснюється постійнодіючою або 
спеціалізованою вченою радою, утвореною для проведення разового захисту, на 
підставі публічного захисту наукових досягнень у формі дисертації.

Стан готовності дисертації аспіранта до захисту визначається науковим 
керівником (або консенсусним рішенням двох керівників).

Обов'язковою умовою допуску до захисту є успішне виконання аспірантом 
його індивідуального навчального плану.

3. Здобувачі вищої освіти ступеня доктора філософії захищають дисертації, 
як правило, у постійнодіючій спеціалізованій вченій раді з відповідної 
спеціальності, яка функціонує в Інституті. Вчена рада має право подати до 
Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти документи для 
акредитації спеціалізованої вченої ради, утвореної для проведення разового 
захисту, або звернутися з відповідним клопотанням до іншого закладу вищої 
освіти (наукової установи), де функціонує постійнодіюча спеціалізована вчена 
рада з відповідної спеціальності.

КОНТРОЛЬ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОТРИМАННЯ ВИМОГ
ПОЛОЖЕННЯ

1. Загальний контроль за дотриманням вимог Положення здійснює перший 
заступник директора з наукової роботи.

2. Безпосередній контроль за дотриманням вимог Положення здійснює 
завідувач відділу інтелектуальної власності, маркетингу інновацій та аспірантури.

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Положення вводиться в дію з дня його затвердження наказом директора 
Інституту.

2. Зміни та доповнення до Положення у разі потреби можуть вноситися 
наказом директора Інституту за рішенням вченої ради.

3. Дія Положення скасовується наказом директора за рішенням вченої ради 
Інституту.



Додаток
Національна академія аграрних наук України 

Інститут розведення і генетики тварин 
імені М .В.Зубця

"ЗАТВЕРДЖ УЮ ”
Директор___________________ Ю.П.Полупан
«______ » ________________________20___ р.

А Т Е С Т А Ц І Я

Здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії________ року _______________
(денної/заочної/вечірньої)

форми навчання

Відділ ____________________________________________________________ _
(назва )

(П.І.Б. аспіранта)
спеціальність____________________________________________________________________

Науковий керівник__________________________________________________________ _____

1. Виконання аспірантом індивідуального навчального плану
Складено екзамени з таких дисциплін:

_______________________________ з оцінкою_______________  ______________
(дата)

_______________________________ з оцінкою_______________  ______________
(дата)

_______________________________ з оцінкою______________________________
(дата)

2. Робота над дисертацією
Тема дисертації___________________________________________________________________

Підготовлено глав дисертації. За темою дисертації опубліковано:
___статей у фахових наукових журналах і виданнях переліку ВАК
___статей у закордонній пресі
___статей за матеріалами конференцій
___тез у збірниках наукових конференцій всеукраїнського й міжнародного рівня
3. Відгук наукового керівника
1. Роботу завершено. Дисертацію буде представлено спеціалізованій вченій раді.

Передбачуваний термін захисту____________________________________________ .
Місце захисту_______________________________________________________.
2. Роботу буде завершено до моменту закінчення навчання в аспірантурі й 

представлено на розширеному засіданні відділу у встановлений термін.



Термін захисту
Місце захисту_________________________________________________
3. Роботу не буде завершено до моменту закінчення аспірантури через

4. Вважаю за доцільне продовження роботи над дисертацією протягом
_________________________________________________, тому що більша частина
роботи виконана й повністю виконано індивідуальний навчальний план.

Термін захисту_________________ . Місце захисту________________________ .
5. Робота не може бути завершена у встановлений термін у зв'язку з __________

Вважаю за необхідне відрахувати________________________
у зв’язку з невиконанням індивідуального плану. *
Науковий керівник____________________________________ дата

(підпис)
Атестація проведена на засіданні відділу_______________________

(підпис)
Протокол № _________ від_____________________________
Завідувач відділу_____________________________________
Висновок вченої ради інституту:
Протокол № _______ від _______________________20___ р.

Завідувач відділу__________

* - для аспірантів 1-3-го років навчання.



НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ 

ІНСТИТУТ РОЗВЕДЕННЯ І ГЕНЕТИКИ ТВАРИН ІМЕНІ М.В.ЗУБЦЯ 

 

 

 

 

І Н Д И В І Д У А Л Ь Н И Й   П Л А Н 

виконання освітньо-наукової програми 

підготовки здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії 

 

 

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії 

              

              

 

Шифр та назва спеціальності (за якою навчається) 

              

              

 

Форма навчання (підкреслити, за якою навчається):  денна/вечірня/заочна   

 

 

Тема дисертаційного дослідження 
(вказати дату, № протоколу затвердження вченою радою інституту) 

              

              

              

 

Науковий керівник (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь та вчене звання) 

             

              

 

Термін навчання  з «____» _______________ по «____» ____________________ 

 

Наказ про зарахування до аспірантури 

 

№     від «____»      20__ р. 

 



ОБҐРУНТУВАННЯ 

вибору теми дисертаційної роботи 

 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             
              



ЗАТВЕРДЖУЮ: 

Директор Інституту 

 

     Ю. П. Полупан 

«_____» ________________ 20___ р. 

 

ЗАГАЛЬНИЙ ПЛАН 

виконання освітньо-наукової програми 

підготовки здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії 

 

І. Індивідуальний навчальний план 

Освітня складова (46 кредитів ЄКТС) 

Блок 

дисциплін 

Кількість 

кредитів 

ЄКТС 

Форма 

контролю 
(іспит/залік) 

Рік 

навчання 

Обов’язкові навчальні дисципліни 

Цикл дисциплін загальної підготовки 
(вказати назви дисциплін з навчального плану та прописати кількість кредитів ЄКТС) 

1. Філософія  іспит  

2. Іноземна мова за професійним спрямуванням  іспит  

3. Комп’ютерна обробка інформації  залік  

4. 
Математичне моделювання та планування 

експерименту 
 залік  

5. 
Методика дослідження та організація 

підготовки дисертаційної роботи 
 залік  

Цикл дисциплін професійної підготовки 
(вказати назви дисциплін з навчального плану та прописати кількість кредитів ЄКТС) 

1.     

2.     

3.     

4.     

Вибіркові навчальні дисципліни 

Цикл дисциплін професійної підготовки 
(вказати назви дисциплін з навчального плану та прописати кількість кредитів ЄКТС) 

1.     

2.     

3.     

4.     

Загальна сума кредитів ЄКТС  



ІІ. Індивідуальний план наукової роботи 
(науково-дослідницька робота здобувача наукового ступеня доктора філософії 

розпочинається від дня зарахування і триває впродовж всього терміну підготовки) 

№ 

з/п 

Зміст та обсяг  

науково-дослідницької діяльності 

Термін 

виконання  

1. 
Затвердження вченою радою теми дисертації здобувача 

наукового ступеня доктора філософії* 
 

2. 

Проведення науково-дослідницької роботи за темою 

дослідження здобувача наукового ступеня доктора 

філософії. 

Виконання дисертації доктора філософії 

І–ІV роки навчання 

3. 

Публікація статей за темою дисертації здобувача 

наукового ступеня доктора філософії: не менше 5 

статей у наукових фахових виданнях з обраної 

спеціальності, з яких не менше однієї статті в наукових 

виданнях, включених до міжнародних наукометричних 

баз даних, рекомендованих МОН України (у тому числі 

Scopus або Web of Science Core Collection) 

І–ІV роки навчання 

4. 

Апробація результатів дисертаційного дослідження 

здобувача наукового ступеня доктора філософії: 

– участь у роботі міжнародних та вітчизняних наукових 

конференціях; 

– публікація не менше трьох тез за результатами участі 

у роботі наукових конференцій 

І–ІV роки навчання 

5. 
Стажування у провідних закордонних та вітчизняних 

університетах (наукових установах) 

І–ІV роки навчання 

(за необхідності) 

Примітка. *упродовж двох місяців після зарахування 

 

ІІІ. Підсумкова атестація 
(завершується захистом дисертаційного дослідження здобувача наукового ступеня 

доктора філософії в постійно діючій або разовій спеціалізованій вченій раді) 

№ 

з/п 

Форма підсумкової атестації 

здобувача наукового ступеня доктора філософії 

Термін 

виконання 

1. Складання фахового кваліфікаційного іспиту 
ІІІ рік навчання 

(травень) 

2. 
Захист дисертаційного дослідження здобувача 

наукового ступеня доктора філософії 
ІV рік навчання 

 

 

Здобувач наукового ступеня 

доктора філософії       «___» _________ 20__ р. 

 

Науковий керівник      «___» _________ 20__ р. 

 

Завідувач відділу                          «___» _________ 20__ р. 

  

 

 

 



І РІК НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧА НАУКОВОГО СТУПЕНЯ 

ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ 

 

І. Індивідуальний навчальний план 

Блок 

дисциплін 

Сума 

балів 

Кількість 

кредитів 

ЄКТС 

Форма 

контролю 
(іспит/залік)* 

Обов’язкові навчальні дисципліни 

Цикл дисциплін загальної підготовки 

1. Філософія   
 

 

2. 
Іноземна мова за професійним 

спрямуванням 
  

 

 

3. Комп’ютерна обробка інформації   
 

 

4. 
Математичне моделювання та 

планування експерименту 
  

 

 

5. 
Методика дослідження та організація 

підготовки дисертаційної роботи 
  

 

 

Цикл дисциплін професійної підготовки 
(вказати назви дисциплін з навчального плану та прописати кількість кредитів ЄКТС) 

1.    
 

 

2.    
 

 

3.    
 

 

4.    
 

 

Вибіркові навчальні дисципліни 

Цикл дисциплін професійної підготовки 
(вказати назви дисциплін з навчального плану та прописати кількість кредитів ЄКТС) 

1.    
 

 

2.    
 

 

3.    
 

 

4.    
 

 

Загальна сума кредитів ЄКТС  



ІІ. Індивідуальний план наукової роботи 

№ 

з/п 

Зміст та обсяг  

науково-дослідницької діяльності 

Термін 

виконання 

Оцінка виконання 

роботи науковим 

керівником 

1. 

Затвердження вченою радою інституту 

теми дисертації здобувача наукового 

ступеня доктора філософії* 

  

2. 

Підготовка плану-проспекту дисертації 

здобувача наукового ступеня доктора 

філософії 

  

3. 

Проведення наукових досліджень за 

темою дисертації здобувача наукового 

ступеня доктора філософії 

  

4. 

Завершення І-го розділу дисертації 

здобувача наукового ступеня доктора 

філософії 

  

Примітка. *упродовж двох місяців після зарахування 

 

 

Здобувач наукового ступеня 

доктора філософії       «___» _________ 20__ р. 

 

Науковий керівник      «___» _________ 20__ р. 

 

Завідувач відділу       «___» _________ 20__ р. 

 



Атестація здобувача наукового ступеня доктора філософії 

науковим керівником за І рік навчання 

             

             

             

             

             

             

             

             

              

Висновок відділу 

             

             

             

             

             

             

             

              

Протокол №______    «___» ____________ 20___ р. 

Висновок вченої ради інституту 

             

             

             

             

             

             

             

             

              

Протокол №______    «___» ____________ 20___ р. 

 

Науковий керівник      «___» _________ 20__ р. 

 

Завідувач відділу                  «___» _________ 20__ р.  

 

Заступник 

директора з наукової роботи     «___» _________ 20__ р. 

 

 



ІІ РІК НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧА НАУКОВОГО СТУПЕНЯ 

ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ 

 

Індивідуальний план наукової роботи 

№ 

з/п 

Зміст та обсяг  

науково-дослідницької діяльності 

Термін 

виконання 

Оцінка виконання 

роботи науковим 

керівником 

1. 

Проведення наукових досліджень за темою 

дисертації здобувача наукового ступеня 

доктора філософії 

1-4 курс  

2. 

Проведення наукових досліджень за темою 

дисертації здобувача наукового ступеня 

доктора філософії 

  

3. 

Завершення ІІ-го розділу дисертації 

здобувача наукового ступеня доктора 

філософії 

  

4. 

Підготовка матеріалів для ІІІ-го та 

наступних розділів дисертації здобувача 

наукового ступеня доктора філософії 

  

5. 

Підготовка та подання у видавництво не 

менше 1 статті за темою дисертації 

здобувача наукового ступеня доктора 

філософії 

  

6. 

Публікація не менше 2-х тез наукових 

доповідей за результатами участі у роботі 

наукових закордонних/вітчизняних 

конференціях 

  

7. 

Стажування у провідних закордонних та 

вітчизняних університетах (наукових 

установах) 

за необхідності  

 

Публікація статей та апробація результатів наукових досліджень 

Зміст та обсяг публікаційної активності 

здобувача наукового ступеня доктора філософії 
План Факт 

Кількість статей у вітчизняних наукових фахових виданнях 

за обраною спеціальністю 
  

Кількість статей в наукових виданнях, включених 

до міжнародних наукометричних баз даних, рекомендованих 

МОН України (у тому числі Scopus або Web of Science Core 

Collection) 

  

Кількість конференцій, в яких брав участь здобувача наукового 

ступеня доктора філософії 
  

Кількість опублікованих тез   

 

Здобувач наукового ступеня 

доктора філософії       «___» _________ 20__ р. 

 

Науковий керівник      «___» _________ 20__ р. 

 

Завідувач відділу       _____________            «___» _________ 20__ р. 



Атестація здобувача наукового ступеня доктора філософії 

науковим керівником за ІІ рік навчання 

             

             

             

             

             

             

             

             

              

Висновок відділу 

             

             

             

             

             

             

             

              

Протокол №______    «___» ____________ 20___ р. 

Висновок  вченої ради інституту 

             

             

             

             

             

             

             

             

              

Протокол №______    «___» ____________ 20___ р. 

 

Науковий керівник       «___» _________ 20__ р. 

 

Завідувач відділу                   «___» _________ 20__ р.  

 

Перший заступник 

директора з наукової роботи       «___» _________ 20__ р. 

 



ІІІ РІК НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧА НАУКОВОГО СТУПЕНЯ 

ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ 
 

Індивідуальний план наукової роботи 

№ 

з/п 

Зміст та обсяг  

науково-дослідницької діяльності 

Термін 

виконання 

Оцінка виконання 

роботи науковим 

керівником 

1. 

Проведення наукових досліджень за темою 

дисертації здобувача наукового ступеня 

доктора філософії 

  

2. 

Завершення ІІІ-го та наступних розділів 

дисертації здобувача наукового ступеня 

доктора філософії 

  

3. 

Підготовка та подання у видавництво не 

менше 2-х статей за темою дисертації 

здобувача наукового ступеня доктора 

філософії 

  

4. 

Публікація не менше 2-х тез наукових 

доповідей за результатами участі у роботі 

наукових закордонних/вітчизняних 

конференціях 

  

5. 

Стажування у провідних закордонних та 

вітчизняних університетах (наукових 

установах) 

за необхідності  

 

Публікація статей та апробація результатів наукових досліджень 

Зміст та обсяг публікаційної активності 

здобувача наукового ступеня доктора філософії 
План Факт 

Кількість статей у вітчизняних наукових фахових виданнях 

за обраною спеціальністю 
  

Кількість статей в наукових виданнях, включених 

до міжнародних наукометричних баз даних, рекомендованих 

МОН України (у тому числі Scopus або Web of Science Core 

Collection) 

  

Кількість конференцій, в яких брав участь здобувач наукового 

ступеня доктора філософії 
  

Кількість опублікованих тез   

 

 

Здобувач наукового ступеня 

доктора філософії       «___» _________ 20__ р. 

 

Науковий керівник      «___» _________ 20__ р. 

 

Завідувач відділу       «___» _________ 20__ р. 

 

 

 



Атестація здобувача наукового ступеня доктора філософії 

науковим керівником за ІІІ рік навчання 

             

             

             

             

             

             

             

             

              

Висновок  відділу 

             

             

             

             

             

             

             

              

Протокол №______    «___» ____________ 20___ р. 

Висновок вченої ради інституту 

             

             

             

             

             

             

             

             

              

Протокол №______    «___» ____________ 20___ р. 

 

Науковий керівник      «___» _________ 20__ р. 

 

Завідувач кафедри      «___» _________ 20__ р. 

 

Перший заступник 

директора з наукової роботи     «___» _________ 20__ р. 

 



ІV РІК НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧА НАУКОВОГО СТУПЕНЯ 

ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ 
 

Індивідуальний план наукової роботи 

№ 

з/п 

Зміст та обсяг  

науково-дослідницької діяльності 

Термін 

виконання 

Оцінка виконання 

роботи науковим 

керівником 

1. 

Завершення наукових досліджень за темою 

дисертації здобувача наукового ступеня 

доктора філософії 

  

2. 

Подання дисертації здобувача наукового 

ступеня доктора філософії науковому 

керівнику для оцінювання, проведення 

експертизи та рекомендації до захисту 

  

3. 

Подання дисертації здобувача наукового 

ступеня доктора філософії до постійно 

діючої або разової спеціалізованої вченої 

ради 

  

 

 

Публікація статей та апробація результатів наукових досліджень 

Зміст та обсяг публікаційної активності 

здобувача наукового ступеня доктора філософії 
План Факт 

Кількість статей у вітчизняних наукових фахових виданнях 

за обраною спеціальністю 
  

Кількість статей в наукових виданнях, включених 

до міжнародних наукометричних баз даних, рекомендованих 

МОН України (у тому числі Scopus або Web of Science Core 

Collection) 

  

Кількість конференцій, в яких брав участь здобувач наукового 

ступеня доктора філософії 
  

Кількість опублікованих тез   

 

Підсумкова атестація 

Зміст діяльності здобувача наукового 

ступеня доктора філософії 

Термін 

виконання 

Результат 

підсумкової атестації 

Захист дисертації здобувача наукового 

ступеня доктора філософії в постійно діючій 

або разовій спеціалізованій вченій раді* 

 
 

 
(вказати дату захисту) 

Примітка. *до закінчення терміну навчання 
 

Здобувач наукового ступеня 

доктора філософії       «___» _________ 20__ р. 

 

Науковий керівник                «___» _________ 20__ р. 

 

Завідувач відділу                                              «___» _________ 20__ р. 

       



Атестація здобувача наукового ступеня доктора філософії 

науковим керівником за ІV рік навчання 

             

             

             

             

             

             

             

             

              

Висновок відділу 

             

             

             

             

             

             

             

              

Протокол №______    «___» ____________ 20___ р. 

Висновок  вченої ради інституту 

             

             

             

             

             

             

             

             

           

Протокол №______    «___» ____________ 20___ р. 

 

Науковий керівник      «___» _________ 20__ р. 

 

Завідувач відділу                  «___» _________ 20__ р. 

 

Перший заступник 

директора з наукової роботи     «___» _________ 20__ р. 

 



ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА ВИКОНАННЯ 

ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ 

ЗДОБУВАЧА НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ 

 

За період навчання з «      » __________ 20___ р. по «    » ___________ 20___ р. 

здобувач наукового ступеня доктора філософії      

              
(прізвище, ім’я, по батькові) 

повністю (не повністю) виконав індивідуальний план роботи. 

 

І. Виконання освітньої складової підготовки 

здобувача наукового ступня доктора філософії 

Блок 

дисциплін 

Кількість 

кредитів 

ЄКТС 

Сума 

балів 

Форма 

контролю 
(іспит/залік) 

Дата 

складання 

Обов’язкові навчальні дисципліни 

Цикл дисциплін загальної підготовки 

(вказати назви дисциплін з навчального плану та прописати кількість кредитів ЄКТС) 

1. Філософія   іспит  

2. 
Іноземна мова за професійним 

спрямуванням 
 

 
іспит  

3. Комп’ютерна обробка інформації   залік  

4. 
Математичне моделювання та планування 

експерименту 
 

 
залік  

5. 
Методика дослідження та організація 

підготовки дисертаційної роботи 
 

 
залік  

Цикл дисциплін професійної підготовки 

(вказати назви дисциплін з навчального плану та прописати кількість кредитів ЄКТС) 

1.      

2.      

3.      

4.      

Вибіркові навчальні дисципліни 

Цикл дисциплін професійної підготовки 

(вказати назви дисциплін з навчального плану та прописати кількість кредитів ЄКТС) 

1.      

2.      

3.      

4.      

Загальна сума кредитів ЄКТС   



ІІ. Виконання наукової складової підготовки 

здобувача наукового ступня доктора філософії 

Публікація статей та апробація результатів наукових досліджень 

Кількість статей у вітчизняних наукових фахових виданнях 

за обраною спеціальністю 
 

Кількість статей в наукових виданнях, включених 

до міжнародних наукометричних баз даних, рекомендованих 

МОН України (у тому числі Scopus або Web of Science Core Collection) 

 

Кількість конференцій, в яких брав участь здобувач наукового ступеня 

доктора філософії 
 

Кількість опублікованих тез  

 

Інформація 

про стажування 
_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

 

Тема дисертаційної роботи здобувача наукового ступня доктора філософії: 

             

             

              

Дисертацію захищено у спеціалізованій вченій раді ___________________  
(вказати шифр спецради) 

«____» ____________ 20____ р. 

 

Здобувач наукового ступеня 

доктора філософії       «___» _________ 20__ р. 

 

Науковий керівник      «___» _________ 20__ р. 

 

Завідувач відділу       «___» _________ 20__ р. 

 

Перший заступник 

директора з наукової роботи     «___» _________ 20__ р. 

 


