
  

 

ПОЛТАВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

З В І Т 

здобувача  ступеня  доктора  наук 
про результати виконання індивідуального плану підготовки 

за ______________ рік підготовки. 
                                                                                   (вказати рік підготовки) 

 

Докторант ___________________________________________________________  
(прізвище, ім’я, по-батькові повністю) 

Галузь знань__________________________________________________________________ 

Спеціальність ________________________________________________________  
(шифр та назва спеціальності) 

Кафедра ____________________________________________________________  
(назва кафедри) 

Факультет/Інститут ___________________________________________________  
(назва) 

Тема дисертації ______________________________________________________  
 

 ________________________________________________________________________________  
 

1. Публікація наукових статей: 

за звітній період опубліковано: 

– у наукових виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз даних, 

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

Collection) або віднесених до першого – третього кварталів (Q1-Q3) 

відповідно до класифікації SCImago Journal and Country Rank Journal або 

Citation Reports________________ 

– у фаховому виданні України______ 

– у закордонному виданні__________ 

– в інших виданнях____________ 

– монографії______ 

– тез доповіді на міжнародній конференції_______ 

– інших конференцій________ 

 

1) ____________________________________________________________________________  
(вказати назви статей, прізвища співавторів, вихідні данні видання, індексування видання базами даних, імпакт-фактор тощо) 

 ____________________________________________________________________________ ; 

2) ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________ ; 

3) ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________ ; 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 



   

2. Робота над дисертацією: 
 ________________________________________________________________________________  

(вказати інформацію про проведені наукові дослідження та підготовку тексту дисертації у відсотках за кожним розділом) 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 

Стан готовності дисертаційної роботи у цілому складає ______ %. 
 

3. Участь у виконанні держбюджетних НДР та наукових господарчих 

договорів і грантів з оплатою праці: 
 ________________________________________________________________________________  

(вказати номер реєстрації НДР, гранту) 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 

4. Участь у програмах академічної мобільності або стажування: 
 ________________________________________________________________________________  

(вказати терміни та місце проходження навчання або стажування, отримання індивідуальних грантів тощо) 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 

5. Рівень володіння іноземними мовами: 
 ________________________________________________________________________________  
(вказати мову та рівень володіння відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти, наявність відповідних сертифікатів) 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 

6. Інші види робіт та отримані результати: 
 ________________________________________________________________________________  

(вказати зокрема результати підвищення рівня володіння англійською мовою, одержання відповідних сертифікатів, інші здобутки) 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 

 

Докторант                                                 ________________   
                                                                                                                 (підпис) 

 

Науковий консультант ______________ ________________ 
  (підпис) (ініціали, прізвище) 


