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1. Загальні положення 

1.1. Порядок звітування аспірантів та докторантів у Поліському 

національному університеті (далі – Порядок) розроблено відповідно до Закону 

України «Про вищу освіту», Постанови Кабінету Міністрів України від 

23 березня 2016 р. № 261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів 

вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої 

освіти (наукових установах)». 

1.2. Порядок визначає процедуру проведення звітування (річного, 

проміжного) здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора 

наук. 

 

2. Організація роботи 

2.1. Звітування аспірантів, докторантів, що здобувають вищу освіту 

ступеня доктора філософії та доктора наук у Поліському національному 

університеті (далі – Університет) здійснюється у відповідності до Порядку 

підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук 

у закладах вищої освіти (наукових установах), затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261. 

2.2. Звітування (річне, проміжне) про виконання індивідуального 

навчального плану та/або індивідуального плану наукової роботи аспірантів 

(здобувачів) за відповідний період відбувається систематично на засіданнях 

випускових кафедр, науково-технічних радах Науково-інноваційних 

інститутів, засіданні комісії з проведення (річного або проміжного) звітування 

аспірантів та на вченій раді Університету (річне звітування) в усній формі з 

представленням результатів виконання індивідуального навчального плану 

та/або індивідуального плану наукової роботи. Випускова кафедра та науково-

технічна рада Науково-інноваційного інституту ретельно вивчає представлені 

аспірантом, матеріали, порівнює отримані досягнення із запланованими і 



 

Поліський національний університет 
 

Система управління якістю 

Порядок звітування аспірантів та докторантів у  

Поліському національному університеті                                                                                        ПК – 03/15 

Редакція 01 від 27.11.2020 р.                                                                                                            стор.4 із 24 

приймає рішення щодо стану виконання індивідуального навчального плану 

та/або індивідуального плану наукової роботи. 

2.3. Звітування (річне) про виконання індивідуального плану наукової 

роботи докторанта за відповідний період відбувається систематично на 

засіданні діючої спеціалізованої вченої ради з відповідної спеціальності, яка 

функціонує в Університеті. Якщо в університеті, до якого зарахований 

докторант, не функціонує спеціалізована вчена рада з відповідної 

спеціальності, атестацію докторанта може здійснювати постійно діюча 

спеціалізована вчена рада з відповідної спеціальності іншого закладу вищої 

освіти (наукової установи) за клопотанням університету, що здійснює 

підготовку здобувача вищої освіти ступеня доктора наук або за заявою 

докторанта. 

2.4. Звітні документи подаються аспірантами (здобувачами) та 

докторантами до аспірантури та докторантури.  

2.5. За результатами річного звітування на підставі рішення засідання 

випускової кафедри, рішення науково-технічної ради Науково-інноваційного 

інституту, рішення комісії з проведення річного звітування аспірантів та 

вченої ради Університету щодо стану виконання індивідуального навчального 

плану та/або індивідуального плану наукової роботи аспірант (здобувач) може 

бути:   

 атестований та переведений наказом ректора на наступний рік 

навчання (за умови виконання індивідуального навчального плану та/або 

індивідуального плану наукової роботи у повному обсязі); 

 умовно атестований, у тому числі направлений на проміжне 

звітування на засіданні випускової кафедри (за умови незначного відставання 

від виконання індивідуального навчального плану та/або індивідуального 

плану наукової роботи аспіранта); 
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 відрахований наказом ректора у зв’язку із закінченням терміну 

навчання; відрахований у зв’язку із невиконанням індивідуального плану 

наукової роботи або порушенням строків виконання індивідуального 

навчального плану без поважних причин, передбачених законодавством на 

підставі рішення вченої ради Університету. 

2.6. За результатами проміжного звітування на підставі рішення 

засідання випускової кафедри, рішення науково-технічної ради Науково-

інноваційного інституту та рішення комісії з проведення піврічного звітування 

аспірантів щодо стану виконання індивідуального навчального плану та/або 

індивідуального плану наукової роботи аспірант (здобувач) продовжує 

навчання в аспірантурі або за наказом ректора відраховується на підставі 

рішення вченої ради Університету. 

2.7. Якщо на момент проміжного звітування аспірант (здобувач) 

продовжує відставати від виконання індивідуального навчального плану 

та/або індивідуального плану наукової роботи, то це буде підставою для 

відрахування з аспірантури у зв’язку з невиконанням або порушенням строків 

виконання індивідуального навчального плану та/або індивідуального плану 

наукової роботи без поважних причин, передбачених законодавством. 

 

3. Порядок звітування аспірантів 

3.1. Аспіранти (здобувачі) І, ІІ, ІІІ та IV року навчання звітують про 

виконання індивідуального навчального плану та/або індивідуального плану 

наукової роботи двічі на рік на засіданні випускової кафедри, на засіданні 

науково-технічної ради Науково-інноваційного інституту, на засіданні комісії 

з проведення (річного, проміжного) звітування аспірантів та подають до 

аспірантури та докторантури звітні документи. Склад даної комісії 

затверджується наказом ректора Університету.   



 

Поліський національний університет 
 

Система управління якістю 

Порядок звітування аспірантів та докторантів у  

Поліському національному університеті                                                                                        ПК – 03/15 

Редакція 01 від 27.11.2020 р.                                                                                                            стор.6 із 24 

3.2. За результатами проміжного звітування аспіранти (здобувачі) 

І, ІІ та ІІІ року навчання подають до аспірантури та докторантури:  

 витяг з протоколу засідання випускової кафедри про виконання 

індивідуального навчального плану та/або індивідуального плану наукової 

роботи;  

 звіт аспіранта (здобувача) за півріччя  (Додаток 1); 

 витяги з протоколів засідання науково-технічної ради Науково-

інноваційного інституту з рішенням щодо стану виконання індивідуального 

навчального плану та/або індивідуального плану наукової роботи.  

3.3. За результатами річного звітування аспіранти (здобувачі) подають 

до аспірантури та докторантури: 

 заповнений та підписаний індивідуальний навчальний план та/або 

індивідуальний план наукової роботи аспіранта,  

 звіт аспіранта (здобувача) за рік навчання (Додаток 2);  

 витяг з протоколу засідання випускової кафедри про виконання 

індивідуального навчального плану та/або індивідуального плану наукової 

роботи;  

 витяги з протоколів засідання науково-технічної ради Науково-

інноваційного інституту з рішенням щодо стану виконання індивідуального 

навчального плану та/або індивідуального плану наукової роботи. 

3.4. Аспіранти (здобувачі) IV року навчання за п’ять (шість) місяців до 

закінчення терміну навчання в аспірантурі (прикріплення особи до 

Університету здобувачем) представляють наукову доповідь на фаховому 

семінарі (засіданні) кафедри за матеріалами завершеної дисертації, за 

результатами якої надається рекомендація щодо дати проходження 

попередньої експертизи дисертації та структурного підрозділу, де буде 

проводитись попередня експертиза. 
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У випадку, коли освітньо-наукова програма (індивідуальний навчальний 

план аспіранта (здобувача) та індивідуальний план наукової роботи аспіранта 

(здобувача)) виконана у повному обсязі та на засіданні кафедри прийняте 

рішення щодо доцільності проходження попередньої експертизи, протягом 

двох місяців аспірант (здобувач) після проведеного семінару подає до 

аспірантури та докторантури звіт аспіранта (здобувача) останнього року 

навчання (Додаток 3), витяг з протоколу фахового семінару кафедри. 

За три (чотири) місяці до закінчення терміну навчання в аспірантурі 

(прикріплення особи до Університету здобувачем) аспіранти (здобувачі) 

проходять попередню експертизу дисертації та отримують висновок про 

наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації, 

копія якого надається до аспірантури та докторантури. 

Протягом останнього місяця навчання в аспірантурі (прикріплення 

особи до Університету здобувачем) аспіранти (здобувачі) проходять атестацію 

у постійно діючій або разовій спеціалізованій вченій раді на підставі 

публічного захисту наукових досягнень у формі дисертації. 

Після проходження публічного захисту аспірант (здобувач) звертається з 

письмовою заявою на ім’я ректора Університету з проханням відрахувати його 

з аспірантури (відкріпити від Університету як здобувача) у зв’язку із 

завершенням виконання відповідної освітньо-наукової програми та 

проходженням публічного захисту наукових досягнень у формі дисертації у 

спеціалізованій вченій раді (додатки до заяви: витяг із протоколу засідання 

спеціалізованої вченої ради). 

Аспіранти зобов’язані захистити дисертацію до завершення терміну 

навчання в аспірантурі. 

4. Порядок звітування докторантів. 

4.1. Докторанти І року підготовки звітують про виконання 

індивідуального плану наукової роботи один раз на рік в кінці поточного 
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навчального року та подають у аспірантуру та докторантуру звітні документи 

(звіт докторанта про виконання індивідуального плану наукової роботи за 

перший рік підготовки; витяг з протоколу засідання кафедри про виконання 

дисертаційних досліджень; витяг з протоколу засідання науково-технічної 

ради Науково-інноваційного інституту з рішенням щодо стану виконання 

індивідуального плану наукової роботи; витяг з протоколу засідання 

спеціалізованої вченої ради рішенням щодо стану виконання індивідуального 

плану наукової роботи). 

4.2. Докторанти ІІ року підготовки: 

 представляють доповідь на науковому семінарі (засіданні) кафедри 

за матеріалами завершеної дисертації на початку відповідного навчального 

року; 

 подають дисертацію до розгляду у постійно діючу спеціалізовану 

вчену раду з відповідної спеціальності на другому навчальному році; 

 у кінці поточного навчального року подають у аспірантуру та 

докторантуру звітні документи (звіт про виконання індивідуального плану 

наукової роботи за ІІ рік підготовки; витяг з протоколу наукового семінару 

(засідання) кафедри про наукову та практичну цінність дисертації; витяги з 

протоколів засідання кафедри та спеціалізованої вченої ради з рішенням щодо 

стану виконання індивідуального плану наукової роботи); 

 докторанти зобов’язані захистити дисертацію до завершення 

терміну підготовки в докторантурі. 
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Додаток 1 

Звіт аспіранта (здобувача)  

за півріччя (20___/20____ н.р.) в аспірантурі (поза аспірантурою) 

Поліського національного університету  
 

 

Аспірант (здобувач)            
(вказати П.І.Б.) 

Спеціальність            
(вказати шифр та назву спеціальності, за якою навчається) 

              
 

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

Факультет             

 

Кафедра              

 

Тема дисертаційного дослідження 

              

              

 

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

             

              
 

І. Виконання індивідуального навчального плану аспіранта (здобувача) 
 

Результати виконання освітньої складової за весь період навчання: 

Назва освітньої складової 

Кількість 

кредитів 

ЄКТС 

Форма 

контролю 

Оцінка за 

шкалою 

ЗВО 

Дата 

складання 

___ семестр 

      

___ семестр 

      

Сума кредитів ЄКТС     
 

ІІ. Виконання індивідуального плану наукової роботи аспіранта за звітний 

період 
 

 Публікація наукових статей у кількості _________ (кількість статей за звітний період, 

вказати назви статей та видання). 
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 Участь у наукових конференціях у кількості ___ (кількість конференцій за звітний період за 

наявності сертифіката учасника, вказати назву, місце та час проведення) 

             

              

              
 

 опубліковано тез виступів у кількості ____________ (кількість тез за звітний період, вказати 

назву та видавництво) 

             

              

              
 

Наукові праці, в яких опубліковано основні результати 

дисертації 

К-сть за 

звітний 

період 

К-сть за 

період 

навчання 

Монографії   

Статті у наукових фахових виданнях України у тому числі 

включених до МНБ 
  

Статті у періодичних наукових виданнях інших держав, які 

входять до Організації економічного співробітництва та 

розвитку та/або Європейського Союзу, з наукового напряму, за 

яким підготовлено дисертацію здобувача 

  

Статті у періодичних наукових виданнях інших держав   

Статті у виданнях, що входять до  наукометричних баз даних 

Scopus та/або WoS Cоre Collection 
  

Кількість конференцій, у яких брав участь аспірант (здобувач)   

Кількість опублікованих тез   

 

Відповідальний за атестацію PhD ____________________/ ____________________________ / 
                                                                    (підпис)    (П.І.Б.) 

 

Оцінка виконання індивідуальних планів аспіранта  
(зазначається науковим керівником) 
              

             

             

             

              

 

Науковий керівник ______________________________/ ________________________ / 
(підпис)    (П.І.Б.) 

“____”___________________ 20____ р. 

 

 



 

Поліський національний університет 
 

Система управління якістю 
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Поліському національному університеті                                                                                        ПК – 03/15 
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Висновок випускової кафедри  
(затвердження звіту аспіранта (здобувача) 

             

             

              

 

Протокол №_____ від “____”___________________ 20___ р. 

 

Завідувач кафедри            
(підпис, науковий ступінь, прізвище, ініціали) 

 

Рішення науково-технічної ради Науково-інноваційного інституту 

Звіт аспіранта (здобувача)_____________________________________________________ 
(вказати П.І.Б.)

 

за результатами (підкреслити потрібне) виконання індивідуального навчального плану та 

індивідуального плану наукової роботи за звітний період затвердити, призначити проміжне 

звітування на засіданні випускової кафедри у зв’язку з незначним відставанням у виконанні 

індивідуального навчального плану та/або індивідуального плану наукової роботи 

аспіранта (здобувача) 

(_____________________________________________________________________________ 
                                                                 (вказати що саме аспірант (здобувач) не виконав і має ліквідувати до проміжного звітування)

 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 
Якщо на момент проміжного звітування аспірант продовжує відставати від виконання 

індивідуального навчального плану та/або індивідуального плану наукової роботи аспіранта, то це 

буде підставою для відрахування з аспірантури у зв’язку з невиконанням або порушенням строків 

виконання індивідуального навчального плану та/або індивідуального плану наукової роботи без 

поважних причин, передбачених законодавством. 

 

Протокол №_____ від “____”___________________ 20___ р. 

 

Директор Науково-інноваційного інституту __________________/ _______________________ / 
                                                             (підпис)   (П.І.Б.) 

 

Вчений секретар Науково-інноваційного інституту __________________/ __________________/ 
(підпис)    (П.І.Б.) 
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Додаток 2 

Звіт аспіранта (здобувача)  

за _____ рік навчання (20___/20____ н.р.) в аспірантурі (поза 

аспірантурою) 

Поліського національного університету  
 

Аспірант (здобувач)            
(П.І.Б.) 

Спеціальність            
(шифр та назва спеціальності, за якою навчається) 

              
 

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

Факультет             

 

Кафедра              

 

Тема дисертаційного дослідження 

              

              

 

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

             

              
 

І. Виконання індивідуального навчального плану аспіранта (здобувача) за 

звітний  період 
 

Результати виконання освітньої складової (для І та ІІ року навчання): 

Назва освітнього компоненту Кількість 

кредитів 

ЄКТС 

Форма 

контролю 

Оцінка за 

шкалою 

ЗВО 

Дата 

складання 

____ семестр 

      

____ семестр 

      

Сума кредитів ЄКТС   

 

ІІ. Виконання індивідуального плану наукової роботи аспіранта (здобувача) за 

звітний період 
 

 Стан готовності дисертації доктора філософії (вказати, які розділи дисертації завершено) 
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 Публікація наукових статей у кількості _________ (кількість статей за звітний період, 

вказати назви статей та видання) 

             

              

             

              

              

 

 Участь у наукових конференціях у кількості ___ (кількість конференцій за звітний період за 

наявності сертифіката учасника, вказати назву, місце та час проведення) 

             

              

             

              

              
 

 опубліковано тез виступів у кількості ____________ (кількість тез за звітний період, вказати 

назву та видавництво) 

             

              

             

              

              
 

Наукові праці, в яких опубліковано основні результати 

дисертації 

К-сть за 

звітний 

період 

К-сть за 

період 

навчання 

Монографії   

Статті у наукових фахових виданнях України, у т. ч. 

включених до МНБ 
  

Статті у періодичних наукових виданнях інших держав, які 

входять до Організації економічного співробітництва та 

розвитку та/або Європейського Союзу, з наукового напряму, за 

яким підготовлено дисертацію здобувача 

  

Статті у періодичних наукових виданнях інших держав   

Статті у виданнях, що входять до  наукометричних баз даних 

Scopus та/або WoS Cоre Collection 
  

Кількість конференцій, у яких брав участь аспірант (здобувач)   

Кількість опублікованих тез   

 
 

Відповідальний за атестацію PhD ____________________/ ____________________________ / 
                                                                           (підпис)    (П.І.Б.) 
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І. Стажування у провідних закордонних та вітчизняних університетах 

Найменування проєкту 

Дата 

початку 

роботи 

Дата 

закінчення 

роботи 

   

   

   

 

ІІ. Участь у госпдоговірній науково-дослідній роботі, 

яка відповідає темі дисертації 

Найменування теми та 

номер 
Посада Зайнятість 

Дата 

початку 

роботи 

Дата 

закінчення 

роботи 

     

     

     

 

ІІІ. Розроблені та впроваджені інноваційні технології,  

отримані патенти, авторські свідоцтва 

Назва патенту, авторського права  Номер 
Дата 

отримання 

   

   

   

 

ІV. Участь в оплачуваній педагогічній роботі 

Вид діяльності, назва 

дисципліни 
Посада Зайнятість 

Дата 

початку 

роботи 

Дата 

закінчення 

роботи 

     

     

     

 

V. Інші види трудової діяльності у Поліському національному університеті 

Посада Зайнятість 

Дата 

початку 

роботи 

Дата 

закінчення 

роботи 
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Оцінка виконання індивідуальних планів аспіранта (здобувача) 
(зазначається науковим керівником) 
              

             

             

              
 

Науковий керівник ______________________________/ ________________________ / 
(підпис)    (П.І.Б.) 

“____”___________________ 20____ р. 
 

Висновок випускової кафедри  
((затвердження звіту та рекомендація вченій раді університету атестувати аспіранта (здобувача)) 

             

             

              

 

Протокол №_____ від “____”___________________ 20___ р. 

 

Завідувач кафедри            
(підпис, науковий ступінь, прізвище, ініціали) 

 

Рішення науково-технічної ради Науково-інноваційного інституту 

1. Звіт аспіранта (здобувача)_____________________________________________________ 
(вказати П.І.Б.)

 

за результатами виконання індивідуального навчального плану та/або індивідуального 

плану наукової роботи за звітний період затвердити та перевести аспіранта (здобувача) на 

наступний (____________) рік навчання. 
                                        (вказати рік навчання) 

 

2. Звіт аспіранта (здобувача)_____________________________________________________ 
(вказати П.І.Б.)

 

за результатами виконання індивідуального навчального плану та/або індивідуального 

плану наукової роботи за звітний період затвердити, призначити проміжне звітування на 

засіданні науково-технічної ради Науково-інноваційного інституту у зв’язку з незначним 

відставанням у виконанні індивідуального навчального плану та/або індивідуального плану 

наукової роботи аспіранта (здобувача) 

(_____________________________________________________________________________ 
                                                                 (вказати що саме аспірант (здобувач) не виконав і має ліквідувати до проміжного звітування)

 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

 

3. Аспіранта (здобувача) __________________________________________ за результатами 
(вказати П.І.Б.)

 

виконання освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії рекомендувати вченій раді 

Поліського національного університету відрахувати з аспірантури, у зв’язку з невиконанням 

індивідуального плану наукової роботи або порушенням строків виконання індивідуального 

навчального плану без поважних причин, передбачених законодавством. 

 

Протокол №_____ від “____”___________________ 20___ р. 
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Директор Науково-інноваційного інституту _________________/ ________________________ / 
                                                                           (підпис)    (П.І.Б.) 

 

Секретар Науково-інноваційного інституту __________________/ _______________________ / 
(підпис)    (П.І.Б.) 
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Додаток 3  

Звіт аспіранта (здобувача) 

за останній (____) рік навчання (20___/20____ н.р.) в аспірантурі 

Поліського національного університету  
 

Аспірант (здобувач)            
                                                                     (вказати прізвище, ім’я та по батькові українською мовою відповідно до діючих документів) 

_____             
                                                      (вказати прізвище, ім’я та по батькові англійською мовою відповідно до діючих документів (копія документу надається)) 

 

Спеціальність            
(шифр та назва спеціальності, за якою навчається) 

 

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

Факультет             

 

Кафедра              

 

Тема дисертаційного дослідження (українською та англійською мовами) 

              

              

              

 

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

             

              
 

І. Виконання індивідуального навчального плану аспіранта (здобувача) 
 

Результати виконання освітньої складової за весь період навчання: 

Назва освітньої складової 

Кількість 

кредитів 

ЄКТС 

Форма 

контролю 

Оцінка за 

шкалою 

ЗВО 

Дата 

складання 

І семестр 

      

ІІ семестр 

      

Сума кредитів ЄКТС     

ІІІ семестр     

      

IV семестр     

      

Сума кредитів ЄКТС   
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Індивідуальний навчальний план аспіранта (здобувача) за весь період навчання в 

аспірантурі _____________________________ у повному обсязі. 
         (виконаний / не виконаний) 

 

Результати проходження практики (якщо передбачено): 

Вид роботи 
Кількість 

годин 

Форма 

контролю 

Рік 

навчання 

Оцінка за 

шкалою ЗВО 

1.      

 

Практика аспірантом (здобувачем) за весь період навчання в аспірантурі  

__________________________ у повному обсязі. 
         (пройдена / не пройдена) 

 

ІІ. Виконання індивідуального плану наукової роботи аспіранта (здобувача) 
 

 Стан готовності дисертації доктора філософії (у відсотковому відношенні; вказати, які 

розділи дисертації завершені) 

 

              

              

Причина відставання:___________________________________________________________ 

 

 Публікація наукових статей у кількості _________ (кількість статей за весь період навчання, 

вказати назви статей та видання): 

             

              

             

              
 

 Участь у наукових конференціях у кількості ___ (кількість конференцій за весь період 

навчання за наявності сертифіката учасника, вказати назву, місце та час проведення): 

             

             

             

              
 

 опубліковано тез виступів у кількості ____________ (кількість тез за весь період навчання, 

вказати назву та видавництво): 
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Наукові праці, в яких опубліковано основні результати 

дисертації 

К-сть за 

звітний 

період 

К-сть за 

період 

навчання 

Монографії   

Статті у наукових фахових виданнях України, у т. ч. 

включених до МНБ 
  

Статті у періодичних наукових виданнях інших держав, які 

входять до Організації економічного співробітництва та 

розвитку та/або Європейського Союзу, з наукового напряму, за 

яким підготовлено дисертацію здобувача 

  

Статті у періодичних наукових виданнях інших держав   

Статті у виданнях, що входять до  наукометричних баз даних 

Scopus та/або WoS Cоre Collection 
  

Кількість конференцій, у яких брав участь аспірант (здобувач)   

Кількість опублікованих тез   

 

Відповідальний за атестацію PhD ____________________/ ____________________________ / 
                                                                    (підпис)    (П.І.Б.) 

 

І. Стажування у провідних закордонних та вітчизняних університетах 

Найменування проєкту 

Дата 

початку 

роботи 

Дата 

закінчення 

роботи 

   

   

 

ІІ. Участь у госпдоговірній науково-дослідній роботі, 

яка відповідає темі дисертації 

Найменування теми та 

номер 
Посада Зайнятість 

Дата 

початку 

роботи 

Дата 

закінчення 

роботи 

     

     

 

ІІІ. Розроблені та впроваджені інноваційні технології,  

отримані патенти, авторські свідоцтва 

Назва патенту, авторського права  Номер 
Дата 

отримання 
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ІV. Участь в оплачуваній педагогічній роботі 

Вид діяльності, назва 

дисципліни 
Посада Зайнятість 

Дата 

початку 

роботи 

Дата 

закінчення 

роботи 

     

     

 

V. Інші види трудової діяльності у Поліському національному університеті 

Посада Зайнятість 

Дата 

початку 

роботи 

Дата 

закінчення 

роботи 

    

    

 

Оцінка виконання індивідуальних планів аспіранта (здобувача) 
(зазначається науковим керівником) 
              

             

              
 

Попередня експертиза дисертації з отриманням висновку про наукову новизну, теоретичне 

та практичне значення результатів дисертації запланована на 

__________________________. 
                   (зазначити дату) 

 

Науковий керівник _______________________________________/ ________________________ / 
                                        (підпис)     (П.І.Б.) 

“____”___________________ 20____ р. 

 

 

Висновок випускової кафедри 
Відповідно до рішення кафедри за результатами фахового семінару (витяг з протоколу фахового 

семінару кафедри від __________________20___ р. № _____ додається) аспіранту (здобувачу) 

_____________________________________________________________________________________ 
(вказати П.І.Б.)

 

рекомендовано пройти попередню експертизу дисертації та отримати висновок про наукову 

новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації на кафедрі   _ 

_____________________________________________________________________ 
(зазначити вірогідне місце (назва кафедра та ЗВО) 

             . 
(зазначити дату) 

 

Завідувач кафедри            
(підпис, науковий ступінь, прізвище, ініціали) 
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Рішення науково-технічної ради Науково-інноваційного інституту  
(заповнюється лише при призначенні попередньої експертизи дисертації не раніше ніж за два місяці 

до завершення терміну навчання) 

 

1. Аспіранта (здобувача) __________________________________________ за результатами 
(вказати П.І.Б.)

 

звітування (потрібне підкреслити): :відрахувати з аспірантури (відкріпити від Університету) у 

зв’язку з завершенням виконання індивідуального навчального плану та індивідуального плану 

наукової роботи; відрахувати з аспірантури (відкріпити від Університету) у зв’язку з закінченням 

терміну навчання; рекомендувати вчені раді університету відрахувати аспіранта (відрахувати з 

аспірантури (відкріпити від Університету) за невиконанням індивідуального навчального плану, 

невиконанням індивідуального плану наукової роботи тощо. 

 

Протокол №_____ від “____”___________________ 20___ р. 

 

Директор Науково-інноваційного інституту __________________/ ______________________ / 
                                                             (підпис)    (П.І.Б.) 

 

Вчений секретар Науково-інноваційного інституту _________________/ ___________________ / 
(підпис)    (П.І.Б.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Поліський національний університет 
 

Система управління якістю 

Порядок звітування аспірантів та докторантів у  

Поліському національному університеті                                                                                        ПК – 03/15 

Редакція 01 від 27.11.2020 р.                                                                                                            стор.22 із 24 

Ф-03-Пр-01 

РЕЄСТР 

ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА 

ПК – 03/15 Порядок звітування аспірантів та докторантів у Поліському 

національному університеті 

№ 

врахова-

ного 

примір-

ника 

Дата видачі Структурний підрозділ 
Кому 

виданий 

Підпис про 

одержання 

1 2 3 4 5 
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Ф-05-Пр-01 

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ ЗМІН 

Номер 

зміни 

Номера аркушів сторінок Номер 

документа 
Підпис Дата 

Термін 

введення Змінених Замінених Нових 
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Ф-07-Пр-01 

ПРОТОКОЛ 

ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ АБО ЗМІНОЮ 

ПК – 03/15  Порядок звітування аспірантів та докторантів у Поліському 

національному університеті 

№ 

з/п 

Дата 

ознайом-

лення 

Відповідальна 

особа за 

ознайомлення 

Підпис 

відповідальної 

особи 

П.І.Б. особи, 

що ознайомлена з 

документом 

Підпис 

особи, що 

ознайом-

лена з 

документом 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 


