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аспіранта__________________________________________________________________________

_____________________ року навчання

кафедри________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Спеціальність___________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Форма навчання ________________________________________________________ 

Науковий керівник______________________________________________________

_______________________________________________________________________

1. Хід складання екзаменів та заліків (за весь період навчання):

№ Навчальна дисципліна, практика Термін за планом Дата
складання
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2. Робота над дисертацією

Тема дисертації_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Заплановано розділів всього _______, на момент поточної атестації повинно бути розроблено

розділів______.

Які розділи розроблені  (за весь період роботи над дисертацією), ступінь готовності кожного

розділу ____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Наявність відставання, причини відставання  ____________________________________________

3. Участь у роботі конференцій, форумів, конгресів, симпозіумів (за весь період навчання):

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________



___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

4.Участь у програмах академічної мобільності (при наявності) (за весь період навчання):

Назва закладу вищої освіти, наукової установи 

(місто, країна)
Терміни проходження

стажування

5. Кількість публікацій (за весь період роботи над дисертацією):

Кількість наукових публікацій за темою дисертації Надруко-
ваних

Відправлених у
видавництво

всього, 
у тому числі:

статті  в періодичних  наукових  виданнях,  проіндексованих  у
базах даних Web of Science Core Collection та/або Scopus 

статті у наукових фахових виданнях України

одноосібні  монографії  або  одноосібні  розділи  в  колективних
монографіях

патенти на винахід

опубліковані тези конференцій

інші публікації

6. Атестація аспіранта науковим керівником:

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Науковий керівник _______________      ________________________________________________

                                                                      підпис                                                                          ініціали прізвище



7. Рішення кафедри ______________________________________________з питання атестації:

                                                                                                             назва кафедри

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Протокол засідання кафедри  № _______ від «_____» ____________20___ р.

Зав. кафедри _______________      _____________________________________________________

                                                    підпис                                                                                        ініціали прізвище 

Рішення вченої ради  факультету  ______________________________з питання атестації:

                                                                                                                             назва факультету

___________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Протокол засідання вченої ради факультету    № _____ від «____»  _____________ 20 ___ р.

Голова ради факультету _______________      ___________________________________________

                                                                               підпис                                                                          ініціали прізвище

М.П.   (печатка деканату)

9. Рішення атестаційної комісії: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Завідувач відділу аспірантури і докторантури _______________      ________________________

                                                                                                                                          підпис                                              ініціали прізвище


