
Сумський національний аграрний університет 
 

АТЕСТАЦІЯ 
за 20____ – 20____ навчальний рік  

 
Здобувач               

(вказати П.І.Б.) 

Рік навчання _________________________________________________________________ 
(перший, другий, третій, четвертий) 

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

Форма навчання:_____________________ Форма фінансування:_____________________  
                                                                       (денна / вечірня / заочна)      (бюджетне / контракт) 

Факультет (інститут)           
Кафедра              
Тема дисертаційного дослідження (затверджена редакція) 
              
              

 
Науковий керівник             

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

 

І. Виконання індивідуального навчального плану підготовки доктора філософії 
(відповідно до навчального плану): 

Дисципліни 
Кредитів 

ЄКТС 
Сума 
балів 

Форма 
контролю 

Оцінка 

 
І семестр 
1      
2      
3      
4      
5      

ІІ семестр 
1      
2      
3      
4      
5      

Сума кредитів ЄКТС   

 
ІІ. Виконання індивідуального плану наукової роботи доктора філософії: 
 

Публікація статей та апробація результатів наукових 
досліджень з наукового напряму, за яким підготовлено 

дисертацію здобувача 

Кількість 
за рік 

Кількість 
з початку 
навчання 

Статті, опубліковані у виданнях, проіндексованих у базах даних 
Scopus / Web of Science* 

______ ______ 

Статті у наукових виданнях, включених до переліку наукових 
фахових видань України з присвоєнням категорії “А”* 

______ ______ 

Статті у наукових виданнях, включених до переліку наукових 
фахових видань України з присвоєнням категорії “Б”* 

______ ______ 

Статті у періодичних наукових виданнях інших держав, які 
входять до ОЕСР  та/або Європейського Союзу, з наукового 
напряму, за яким підготовлено дисертацію здобувача* 

______ ______ 



Опублікована монографія або розділ монографії, опублікованої 
у співавторстві 

______ ______ 

Кількість отриманих патентів  ______ ______ 
Кількість конференцій, у яких брав участь здобувач  ______ ______ 
Кількість опублікованих тез ______ ______ 
Статті подані до редакцій журналів, але не опубліковані ______ ______ 

* У розділі «Додаткова інформація» навести бібліографію опублікованих статей  за звітний період 
   
Додаткова інформація (бібліографія опублікованих статей  за друге півріччя, патенти, які розділи 
дисертації розроблені, інформація про проведенні досліди, міжнародне стажування, інші види робіт за рік) 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              

 

Здобувач    ______________________________ / ________________________ / 
                                                           (підпис)     (П.І.Б.) 

“____”___________________ 20____ р. 
 

Оцінка виконання індивідуального плану аспіранта (зазначається науковим керівником) 
             
             
              
 
Науковий керівник ______________________________ / ________________________ / 

 (підпис)     (П.І.Б.) 

“____”___________________ 20____ р. 
Висновок кафедри 

             
             
              
 

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

(підпис, науковий ступінь, прізвище, ініціали) 

Відмітка відповідального працівника відділу аспірантури та 
докторантури про прийняття повного комплекту документів                                         ___________________________ 

                                                                               (підпис ) 


