
ПОЛТАВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

                                                                                                                                         

З В І Т 

здобувача  вищої  освіти  ступеня  доктора  філософії 
____________________________________________________________________ 

(ПІП) 

про виконання освітньо-наукової програми доктора філософії за 

____________________________ 20____ – 20____ навчального року 
                (вказати перше/друге півріччя) 

 

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

 

Освітньо-наукова програма (ОНП)____________________________________ 

Галузь знань________________________________________________________ 

Факультет (інститут)_________________________________________________ 

 

Кафедра ____________________________________________________________ 

Тема дисертаційного дослідження_____________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________     

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

звання)__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

І. Виконання наукової складової підготовки доктора філософії: (які розділи 

дисертації розроблені, публікація статей, участь у роботі конференцій, апробація дисертації тощо) . 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
 

Стан готовності дисертаційного дослідження у цілому складає ______ %. 

 

Публікація наукових статей: 

а) за звітній період опубліковано _____________________: 
 (кількість статей) 

1) __________________________________________________________________  
(вказати назви статей, прізвища співавторів, вихідні данні видання, індексування видання 

базами даних, імпакт-фактор тощо) 



 __________________________________________________________________ ; 

2) _________________________________________________________________ ; 

б) за весь період підготовки опубліковано _____________________ ; 
 (кількість статей) 

в) подано до друку _____________________ 
 (кількість статей) 

 

2. Участь у наукових конференціях: 

а) за звітній період результати наукових досліджень апробовано на _______ 

наукових конференціях, зокрема:       (кількість) 

1) __________________________________________________________________  
(вказати назву, місце та дату проведення) 

 __________________________________________________________________ , 

2) __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________ , 

 

опубліковано ______________________; 
                                 (кількість тез доповідей) 

 

б) за весь період підготовки результати наукових досліджень апробовано на 

_____ наукових конференціях, опубліковано ____ тез доповідей 

 

ІІ. Виконання освітньої складової підготовки доктора філософії: (які іспити 

відповідно до навчального плану складені, їх обсяг, проходження педагогічної практики 

тощо)___________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 
ІІІ. Інші види робіт та отримані результати:  

(результати підвищення рівня володіння англійською мовою, одержання відповідних 

сертифікатів, отримання індивідуальних грантів тощо) 

 ___________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 

Здобувач                         ______________ / ________________________ / 
                               (ПІДПИС)     (П.І.Б.) 

 

Науковий керівник ______________ / ________________________ / 
                               (ПІДПИС)     (П.І.Б.) 

 

«____»___________________ 20____.р . 

 



ДОДАТОК  

 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА ВИЩОЇ ОСВІТИ СТУПЕНЯ 

ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ 

_________________________________ 
(прізвище ім’я та по батькові) 

Спеціальність:_________________________________ 

 

 

Таблиця 1 

Відповідність наукових праць наукових керівників темам дисертацій 

здобувачів наукового ступеня доктора філософії 
 ПІБ ЗВО 

ступеня 

доктора 

філософії, 

рік навчання, 

форма 

навчання 

Тема 

дисертації 

ПІБ наукового 

керівника, 

науковий 

ступінь, вчене 

звання, посада 

Перелік наукових 

праць наукового 

керівника, що 

відповідають 

темі дисертації 
(за останні п'ять 

років)* 

Перелік 

наукових 

праць ЗВО 

ступеня 

доктора 

філософії* 

1      

2      

*  публікацій викласти у наступній  послідовності: 

 

1. Наукові праці у фахових виданнях затверджених МОН: 

2. Наукові  праці у періодичних наукових виданнях інших держав, які входять 

до складу Європейського союзу: 

3. Наукові праці у іноземному виданні: 

4. Наукові праці у журналах, включених до наукометричних  баз даних Scopus 

та Web of Science: 

5. Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 

6. Наукові праці, які додатково відображають наукові результати дисертації: 

 

Здобувач                                  ______________                              (ім’я, прізвище) 
                                                                                                (підпис) 

 

Науковий керівник                      ______________                    (ім’я, прізвище) 
                                                                                                 (підпис) 

 

Завідувач кафедри                 ______________                              (ім’я, прізвище) 
            (назва кафедри)                                                         (підпис) 

 

Примітка. Список публікацій за весь період навчання, оформлений згідно 

ДСТУ 8302:2015 із зазначенням URL-адрес 


