
 
 

АТЕСТАЦІЯ 

за ___________ рік навчання в аспірантурі 
                   (вказати рік навчання) 

Академії Державної пенітенціарної служби 
 

Аспіранта              
(вказати П.І.Б.) 

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

              
 

Форма навчання:   денна/заочна 
(підкреслити, за якою навчається) 

Факультет              

 
Кафедра              

 

Тема дисертаційного дослідження 

              

              

 

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

             

              
 

І. Виконання наукової складової підготовки доктора філософії  

 Стан готовності дисертації доктора філософії (вказати, які розділи дисертації завершені) 
             

              

 Публікація наукових статей 
за звітній період _________ (кількість) 

1)              

              
(вказати назви статей та видання) 

2)              

              
(вказати назви статей та видання) 

 Участь у наукових конференціях: 

за звітній період _________ (кількість конференцій) 

1)              

              
(вказати назву місце та час проведення) 

2)              

              
(вказати назву місце та час проведення) 

опубліковано тез виступів за звітній період ____________ (кількість тез) 

1)              

              
(вказати назву та видавництво) 

2)              

              
(вказати назву та видавництво) 

 



 
 

Кількість публікацій (за весь період роботи над дисертацією): 

 

Публікація статей та апробація результатів наукових досліджень 

Кількість 

за звітний 

період 

Кількість 

за період 

навчання 

Кількість статей у вітчизняних фахових виданнях за обраною спеціальністю   

Кількість статей надрукованих у виданнях, що включені до наукометричних баз 

Scopus та (або) Web of Science 
  

Кількість статей у міжнародних реферованих журналах, індексованих в 

наукометричних базах 
  

Кількість конференцій, в яких брав участь аспірант/ад’юнкт    

Кількість опублікованих тез   
 

 Інформація про стажування у провідних закордонних та вітчизняних університетах  

(наукових установах)  
              
 

ІІ. Виконання освітньої складової підготовки доктора філософії (відповідно до 

навчального плану): 
 

Блоки дисциплін 
Сума 

балів 

Форма 

контролю 

Дата 

складання 

1.     

2     

3     

4     
 

Асистентська педагогічна практика  
(вказати навчальну дисципліну, обсяг в годинах, факультет, групу) 

а) відвідування лекцій наукового керівника та інших викладачів 

              

б) семінарські заняття зі студентами 

              

в) консультації студентам 

              

г) лекції чи розділи курсів, прочитані аспірантом 

              

д) інші види педагогічної практики 

              

  

Оцінка виконання індивідуального плану аспіранта (зазначається науковим керівником) 
             

              

 

Науковий керівник ______________________________ / ________________________ / 
 (підпис)     (П.І.Б.) 

“____”___________________ 20____ р. 

 

В и с н о в о к  к а ф е д р и  
             

             

              

 

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

 

Завідувач кафедри             



 
 

(підпис, науковий ступінь, прізвище, ініціали) 

 

 

Р і ш е н н я  В ч е н о ї  Р а д и   

             

             

              

 

В и с н о в о к  В ч е н о ї  Р а д и  

 

1. Аспірант   ______________________________________________ атестований за 
(вказати П.І.Б.) 

результатами виконання освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії та 

переводиться на ____________ рік навчання. 
(вказати рік навчання) 

 

2. Аспірант  ______________________________________________ за результатами 
(вказати П.І.Б.) 

виконання освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії відраховується з 

аспірантури/ад’юнктури (вказати причини: термін закінчення навчання, невиконання індивідуального плану, 

академічна відпустка, за власним бажанням тощо)         
             

             

              

 

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

 

 

Вчений секретар ______________________________ / ________________________ / 
 (підпис)     (П.І.Б.) 

 


