
ПОРЯДОК ЗВIТУВАННЯ АСПIРАНТIВ, ОСIБ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬ
ВИЩУ OCBITY СТУПЕНЯ ДОКТОРЛ ФIЛОСОФIi

ТА ДОКТОРАНТIВ ПРО ВИКОНАННЯ ШДИВЦУАЛЬНОГО
ПЛАНУ HAYKOBOI РОБОТИ

У ПОДIJIЬСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ
АГРАРНО_ТЕХНIIIНОМУ

УНIВЕРСИТЕТI

1. Звiтуваlпrя аспiраlrгiв, осiб, що здобувtlють вIдцу ocBiTy ступешI доктора

фiлософii (далi - здобувачi), та докторакгiв у Подiльському держ.lвному
аграрно-технiчному унiверсlтгетi (далi Унiверсrгет) здiйсrпосться у
вiдповiдностi до Порялку пiдготовки здобрачiв вищоi освiти ступешI доктора

фiлософii та доктора наук у з€}кJIадах вищоi освiти (наукових установах),
зilтверддtеного постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 23 березrrя 20lбр. JФ

26|.
2. Звiтування фiчне) про виконаннrI iндlшiдуаllъного плану HayKoBoi

роботи аспiраlrгiв та доктораrrгiв за вiдповiдний перiод вiдбувастъся

систематиtIно на засiданIшх (наукових ceMiHapax) кафедр в уснiй формi з

предстzlвленшIм резуJьтатiв виконання iндtшiдуального плаIry науковоТ роботи.
Кафедра ретельно вивчас представленi аспiраrrтом, докторантом матерiапи,

порiвнюс oTplaMaHi досягнення iз зzпланов€}ними i приймас рiшення щодо стаIIу

виконашuI iндивiдуа-ilьного гшану науков оi роботи.
3. Звiтнi документи подutються аспiршrтами, здобувачами, докторантами

до аспiракгури, докторантури у вiдповiдностi до встановленого графiка.

4. За результатами рiчного звiтування на пiдставi рiшеrшя засiдшrrrя

кафедри щодо стану виконаншI iндlавiдуа_пьного tша}ry науковоi роботи та з

урitхуванням результатiв проходжешlll Bcix форм поточного та пiдсумкового
контроJIю, що передбаченi iндивiдуальштпr навчальним ImaHoM аспiранта та
ocBiTrrbo-Hayкoвoю прогрilмою аспiршrгури Унiверситету (для acпipalrTiB) за

н;кalзом Ректора аспiракг, докторtlнт переводиться на наступний piK навчаrшя

(пiдготовки) або вiдраховусться за рiшенням вченоi ради факультету
(Iнститугу).

5. Порядок звiтувilннrl аспiраlrгiв.

5.1.Аспiрilнти I-II року навч{tння звiтуютъ про виконання iндlшiдуального
плtlну науковоi роботи один рш на piK укilщi поточного навчального року та
подчlють до аспiраlтгури, докторантури звiтнi документи (картку звiтування

аспiраtrта (додаток 1) з рiшен}ulм, що до етагry виконанIuI iндrавiдуального

плану та атестацii аспiранта.

5.2. Аспiранти III року навчання за результатами рiчного звiтування в кilщi
вiдповiдного нчlвч€lJIъного року над€tють. картку звiтування аспiраrrга, витяги з

протоколу засiдшпrя кафедри з рiшешrям щодо стану виконанIuI



iндивiдуаrrъного плану науковоi роботи де мzlють бути вiдобраясенi результати
проходкення педагогiчноi пракгики та атестацiю аспiраlrгiв.

5.3. Аспiрчlнти IV року навчаншI:

- представJuIють доповiдь на науковому ceMiHapi (засiдаrшi) кафелри за

матерiалЕlми зtlвершеноi дисертацii;
- у кirщi поточного навч€lльного року подzlють до аспiрангури,

докторакгури звiтнi докумекги (картку звiтуваl*rя аспiракга; витяг з протоколу

наукового ceMiHapy (засiдання) кафедри про наукову та пр:ктичну цiннiсть
дисертацii; витяги з протоколiв засiдшrrrя кафедри щодо cTilнy виконанЕя

iндивiдуального гшану науковоi роботи) ;

6. Порядок звiтуваннrl докторшrтiв.
6.1.,Щокторанти I року пiдготовки звiтують про виконalння iндшiдуалrьного

плану HayKoBoi роботи один рш на piK в кiнцi поточного нttвч€tJlьного року та
подtlють до аспiрантури, доктораIrгури звiтнi документи (звiт докторtlнта про

виконаннrI iндивiдуального плш{у HayKoBoi роботи за перший piK пiддотовки;

витяг з протоколу засiдаrшя кафедри з рiшенням щодо cTttнy виконаннrI

iндивiдуального гшану науковоi роботи).
6.2.,ЩоктораЕти II року пiдготовки:
_ предст€lвляють доповiль на науковому ceMiHapi (засiданнi) кафедри за

матерiшltlми завершеноi дисертшlii;
_ укilщi поточного нtlвчzlльного року подalють до аспiраrrгури,

докторакгури звiтнi документи (звiт про виконttнIul iндtшiдуального плану

науковоi роботи за II piK пiдготовки; витяг з протоколу наукового ceMiHapy

(засiдшня) кафедри про наукову та практиtIну цiннiсть дисертацii.


