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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.

Положення про організацію освітньо-наукового та наукового

процесів підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та
доктора наук у Харківському національному університеті будівництва та
архітектури (далі – Університет та Положення відповідно) розроблене
відповідно до Законів України «Про освіту» від 5 вересня 2017 р. № 2145-VIII
із змінами та доповненнями, «Про вищу освіту» від 01 липня 2014 р. № 1556VI із змінами і доповненнями, «Про наукову і науково-технічну діяльність»
від 26 листопада 2015 р. № 848-VI, із змінами і доповненнями, наказу
Міністерства освіти і науки України «Про опублікування результатів
дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» від
23 вересня 2019 року № 1220 із змінами і доповненнями, постанов Кабінету
Міністрів України «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої
освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти
(наукових установах)» від 23 березня 2016 р. № 261 із змінами і
доповненнями, «Про проведення експерименту з присудження ступеня
доктора філософії» від 6 березня 2019 р. № 167 із змінами і доповненнями,
«Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та
доктора наук в Харківському національному університеті будівництва та
архітектури», введеного в дію наказом ректора Університету від 31 травня
2019 року № 142, «Порядку присудження ступеня доктора філософії у
Харківському національному університеті будівництва та архітектури»,
введеного в дію наказом ректора Університету від 28 лютого 2020 року № 72.
Затверджено

рішенням

Вченої

ради

університету

(протокол

від 20 листопада 2020 р. № 7).
2.

Це Положення є нормативним документом, що визначає порядок

затвердження

теми,

індивідуального

навчального

плану

та/або

індивідуального плану наукової роботи здобувачів вищої освіти ступеня
доктора філософії та доктора наук в Університеті відповідно, порядок і форму
звітування про результати виконання індивідуального навчального плану
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та/або індивідуального плану наукової роботи здобувачів вищої освіти
ступеня доктора філософії та доктора наук.
3.

У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:

1)

аспірант – особа, яка зарахована до аспірантури Університету на

третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти з метою здобуття ступеня
доктора філософії з галузі знань та/або спеціальності;
2)

здобувач – особа, яка прикріплена до Університету з метою

здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії поза аспірантурою
Університету;
3)

докторант – особа, яка зарахована до докторантури Університету

на четвертий (науковий) рівень вищої освіти, з метою здобуття ступеня
доктора наук з галузі знань та/або спеціальності. Ступінь доктора наук
присуджується спеціалізованою вченою радою закладу вищої освіти чи
наукової установи за результатами публічного захисту наукових досягнень у
вигляді дисертації або опублікованої монографії, або за сукупністю статей,
опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях,
перелік яких затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері
освіти і науки;
4)

освітньо-наукова

програма

–

єдиний

комплекс

освітніх

компонентів (навчальних дисциплін, індивідуальних завдань, практик,
контрольних заходів тощо), спрямованих на досягнення передбачених такою
програмою результатів навчання, що дає право на отримання ступеня вищої
освіти доктор філософії;
5)

індивідуальний навчальний план – документ, який формується для

аспірантів і здобувачів на основі освітньо-наукової програми, і містить
інформацію про перелік та обсяг навчальних дисциплін, послідовність їх
вивчення та форми підсумкового контролю;
6)

індивідуальний план наукової роботи – документ, який визначає

зміст, строки виконання та обсяг робіт наукових робіт аспіранта, здобувача і
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докторанта, а також запланований строк захисту дисертації протягом строку
підготовки.
РОЗДІЛ І. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО ПРОЦЕСУ
АСПІРАНТІВ І ЗДОБУВАЧІВ
Затвердження теми дисертаційного дослідження, індивідуального
навчального плану та наукової роботи аспірантів і здобувачів
4.

Тема дисертаційного дослідження аспіранта і здобувача з

обґрунтуванням її актуальності (додаток 1), індивідуальний навчальний план
та індивідуальний план наукової роботи аспіранта і здобувача має бути
розроблений

і

узгоджений

аспірантом

і

здобувачем

і

науковим(и)

керівником(ами) та затверджуються на засіданні Вченої ради Університету не
пізніше

двох

місяців

після

зарахуванням

аспіранта

до

аспірантури

(прикріплення особи до Університету здобувачем).
4.1.

Індивідуальний

навчальний

план

аспіранта

та

здобувача

(додаток 2) повинен містити перелік дисциплін за вибором аспіранта

та

здобувача в обсязі, що становить не менш як 25 відсотків загальної кількості
кредитів ЄКТС. При цьому аспіранти та здобувачі мають право вибирати
навчальні дисципліни, що пропонуються для інших рівнів вищої освіти та які
пов’язані з тематикою дисертаційного дослідження, за погодженням із
своїм(и) науковим(и) керівником(ами) та керівником відповідного факультету
чи підрозділу.
Аспірант і здобувач, який підтвердив рівень свого знання іноземної
мови, зокрема англійської, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або
International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge
English Language Assessment, на рівні С1 Загальноєвропейських рекомендацій
з мовної освіти, має право:
-

на зарахування відповідних кредитів, передбачених освітньо-

науковою програмою аспірантури (ад’юнктури), як таких, що виконані у
повному обсязі;
5
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-

на використання обсягу навчального навантаження, передбаченого

для набуття мовних компетентностей, для здобуття інших компетентностей (за
погодженням з науковим(и) керівником(ами).
Засвоєння аспірантом і здобувачем навчальних дисциплін може
відбуватися на базі Університету, а також у рамках реалізації права на
академічну мобільність – на базі інших закладів вищої освіти (наукових
установ).
Вчена рада Університету має право прийняти рішення про визнання
набутих аспірантом і здобувачем в інших закладах вищої освіти (наукових
установах) компетентностей з однієї чи декількох навчальних дисциплін
(зарахувати

кредити

ЄКТС),

обов’язкове

здобуття

яких

передбачено

відповідною освітньо-науковою програмою.
4.2.

Індивідуальний план наукової роботи аспіранта та здобувача

(додаток 3) є науковою складовою освітньо-наукової програми і передбачає
проведення власного наукового дослідження під керівництвом одного або
двох наукових керівників та оформлення його результатів у вигляді
дисертації. Невід’ємною складовою освітньо-наукової програми аспірантури є
підготовка та публікація наукових статей.
Для здобувача індивідуальний план наукової роботи коригується
залежно від ступеню готовності дисертаційної роботи та встановлених строків
навчання.
4.2.1. Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії є самостійним
розгорнутим дослідженням, що пропонує розв’язання актуального наукового
завдання в певній галузі знань або на межі кількох галузей, результати якого
становлять оригінальний внесок у суму знань відповідної галузі (галузей) та
оприлюднені у відповідних публікаціях.
4.2.2. Основні наукові результати дисертації повинні бути висвітлені не
менше ніж у трьох наукових публікаціях, які розкривають основний зміст
дисертації. До таких наукових публікацій зараховуються:
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-

не менше однієї статті в періодичних наукових виданнях інших

держав, які входять до Організації економічного співробітництва та розвитку
та/або Європейського Союзу, з наукового напряму, за яким підготовлено
дисертацію здобувача. До такої публікації може прирівнюватися публікація у
виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України з
присвоєнням категорії “А”, або в закордонних виданнях, проіндексованих у
базах даних Web of Science Core Collection та/або Scopus;
-

статті в наукових виданнях, включених до переліку наукових

фахових видань України з присвоєнням категорії “Б” (замість однієї статті
може бути зараховано монографію або розділ монографії, опублікованої у
співавторстві).
Наукова публікація у виданні, віднесеному до першого - третього
квартилів (Q 1 - Q 3) відповідно до класифікації SCImago Journal and Country
Rank або Journal Citation Reports, прирівнюється до двох публікацій, які
зараховуються відповідно до абзацу першого цього пункту.
5.

Тема дисертаційної роботи, індивідуальний навчальний план та

індивідуальний план наукової роботи аспіранта і здобувача мають бути
оформлені у проект рішення кафедри за якою закріплений аспірант і здобувач.
6.

На засіданні кафедри виноситься питання щодо розгляду теми

дисертаційного

дослідження,

індивідуального

плану

індивідуального

наукової

роботи

навчального

аспіранта

та

плану

та

здобувача,

де

приймається рішення щодо клопотання перед Вченою радою Університету
про

затвердження

теми

дисертаційного

дослідження,

індивідуального

навчального плану та індивідуального плану наукової роботи аспіранта і
здобувача.
7.

На

дисертаційного

всіх

етапах

дослідження,

проходження

процесу

індивідуального

затвердження

навчального

плану

теми
та

індивідуального плану наукової роботи аспіранта і здобувача можливе
внесення таких коректив:
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-

зміна строків виконання індивідуального навчального плану за

наявності об’єктивних причин (отримання гранту на проведення наукових
досліджень поза межами міста Харкова протягом тривалого часу, необхідність
проведення наукових досліджень поза межами міста Харкова протягом
тривалого терміну часу тощо) на підставі службової записки наукового
керівника з відповідними додатками на ім’я заступника ректора (проректора) з
науково-педагогічної роботи за погодженням з гарантом освітньо-наукової
програми;
-

зміна змісту або строків виконання індивідуального плану

наукової роботи аспіранта і здобувача;
-

визнання набутих аспірантом і здобувачем в інших закладах вищої

освіти (наукових установах) компетентностей з однієї чи декількох
навчальних дисциплін (зарахування кредитів ЄКТС), обов’язкове здобуття
яких передбачено відповідною освітньо-науковою програмою аспірантури.
8.

Протягом двох місяців з дня зарахування до аспірантури або

прикріплення особи до Університету здобувачем та за три дні до проведення
засідання Вченої ради Університету аспірант або здобувач відповідно подає до
аспірантури витяг (у тому числі у електронному вигляді) із протоколу
засідання кафедри з клопотанням перед Вченою радою щодо затвердження
теми дисертаційного дослідження, індивідуального навчального плану та
індивідуального

плану

наукової

роботи

аспіранта

та

здобувача,

індивідуальний навчальний план, індивідуальний план наукової роботи та
обґрунтування актуальності теми дисертаційного дослідження аспіранта і
здобувача.
Для керівництва під час підготовки

у аспірантурі аспірант і

прикріплення до Університету здобувачем аспірант і здобувач залишають собі
копії власних індивідуального навчального плану та індивідуального плану
наукової роботи.
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Порядок звітування аспірантів і здобувачів
9.

Звітування про результати виконання індивідуального навчального

плану та індивідуального плану наукової роботи аспірантів і здобувачів
проводиться систематично раз на рік на засіданнях кафедр та вчених рад
факультетів у формі наукової доповіді.
10.

Кафедра та вчена рада відповідного факультету ретельно вивчає

представлені

аспірантом

і

здобувачем

матеріали,

порівнює

отримані

досягнення із запланованими та приймає рішення щодо стану виконання
індивідуального навчального плану та індивідуального плану наукової роботи
аспіранта і здобувача.
11.

За результатами річного звітування на підставі рішення засідання

вченої ради факультету щодо результатів виконання індивідуального
навчального плану та індивідуального плану наукової роботи аспірант і
здобувач може бути:
-

атестований та переведений наказом ректора на наступний рік

навчання (за умови виконання індивідуального навчального плану та
індивідуального плану наукової роботи у повному обсязі);
-

умовно атестований, у тому числі направлений на проміжне

звітування на засіданні кафедри (за умови незначного відставання від
виконання індивідуального навчального плану та/або індивідуального плану
наукової роботи);
-

відрахований наказом ректора у зв’язку із закінченням терміну

навчання;
-

відрахований у зв’язку із невиконанням індивідуального плану

наукової роботи або порушенням строків виконання індивідуального плану
наукової роботи без поважних причин, передбачених законодавством на
підставі рішення Вченої ради Університету.
12.

За результатами проміжного звітування на підставі рішення

засідання кафедри щодо стану виконання індивідуального навчального плану
та індивідуального плану наукової роботи аспірант і здобувач продовжує
9
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здобуття вищої освіти

ступеня доктор філософі в аспірантурі або поза

аспірантурою відповідно або за наказом Ректора відраховується на підставі
рішення Вченої ради Університету.
Порядок звітування аспірантів і здобувачів
за проміжний рік підготовки
13.

Річне звітування про результати виконання індивідуального

навчального плану та індивідуального плану наукової роботи аспіранта і
здобувача є обов’язковим і проводиться за два тижні до завершення поточного
року навчання (початком навчального року аспіранта вважається дата
зарахування до аспірантури за наказом; початком навчального року здобувача
вважається дата прикріплення особи до Університету здобувачем за наказом).
Разом з річним звітуванням на засіданні кафедри може заслуховуватись і
затверджуватись уточнений (актуалізований) індивідуальний план наукової
роботи аспіранта та здобувача на наступний рік.
13.1. Після проходження річного звітування аспірант і здобувач
протягом 2-ох днів подає до аспірантури такі звітні документи: звіт аспіранта
(здобувача) (додаток 4); витяг із протоколу засідання кафедри про результати
виконання індивідуального навчального плану та індивідуального плану
наукової роботи аспіранта і здобувача та про затверджений уточнений
(актуалізований) індивідуальний план наукової роботи аспіранта та здобувача
на наступний рік; витяг із протоколу засідання вченої ради факультету про
заслуховування результатів виконання індивідуального навчального плану та
індивідуального плану наукової роботи аспіранта і здобувача.
14.

Проміжне звітування про виконання індивідуального навчального

плану та індивідуального плану наукової роботи аспіранта і здобувача
проводиться протягом місяця після завершення осіннього семестру.
14.1. За результатами проходження проміжного звітування аспіранти
(здобувачі) протягом 2-ох днів подають у аспірантури такі документи: звіт
аспіранта про виконання індивідуального плану наукової роботи за звітний
період із зазначенням ліквідації відставання, витяг із протоколу засідання
10
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кафедри з рішенням щодо стану виконання індивідуального навчального
плану та індивідуального плану наукової роботи.
Порядок звітування аспірантів і здобувачів останнього року навчання
(прикріплення особи до Університету здобувачем)
15.

За п’ять (шість) місяців до закінчення терміну навчання в

аспірантурі або прикріплення особи до Університету здобувачем, аспірант і
здобувач відповідно представляє наукову доповідь на фаховому семінарі
(розширеному засіданні кафедри) за матеріалами завершеної дисертації, за
результатами

якої

надається

рекомендація

щодо

дати

проходження

попередньої експертизи дисертації та структурного підрозділу, де буде
проводитись дана експертиза.
15.1. У

випадку,

коли

індивідуальний

навчальний

план

та

індивідуальний план наукової роботи аспіранта і здобувача виконані у
повному обсязі та на засіданні кафедри прийняте рішення щодо доцільності
проходження попередньої експертизи протягом двох місяців аспірант і
здобувач протягом місяця після проведеного семінару подає до аспірантури
звіт аспіранта (здобувача) останнього року підготовки (додаток 5), витяг з
протоколу фахового семінару (розширеного засідання кафедри).
За три (чотири) місяці до закінчення терміну навчання в аспірантурі або
прикріплення особи до Університету здобувачем аспірант і здобувач
відповідно проходить попередню експертизу дисертації та отримує висновок
про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів
дисертації, копія якого надається до аспірантури.
Протягом останнього місяця навчання в аспірантурі або прикріплення
особи до Університету здобувачем аспірант і здобувач відповідно проходить
атестацію у постійно діючій або разовій спеціалізованій вченій раді на підставі
публічного захисту наукових досягнень у формі дисертації.
Після проходження публічного захисту аспірант і здобувач звертається з
письмовою заявою на ім’я ректора Університету з проханням відрахувати його
з аспірантури або відкріпити від Університету як здобувача відповідно у
11
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зв’язку із завершенням виконання відповідної освітньо-наукової програми та
проходженням публічного захисту наукових досягнень у формі дисертації у
спеціалізованій вченій раді (додатки до заяви: витяг із протоколу засідання
спеціалізованої вченої ради).
15.2. У

випадку,

коли

індивідуальний

навчальний

план

та

індивідуальний план наукової роботи аспіранта і здобувача виконані не в
повному обсязі та на засіданні кафедри прийняте рішення щодо доцільності
проходження попередньої експертизи протягом останніх двох місяців
навчання або прикріплення особи до Університету здобувачем аспірант і
здобувач відповідно протягом місяця після проведеного семінару подає до
аспірантури витяг із протоколу фахового семінару кафедри.
Протягом

місяця

перед

проходженням

попередньої

експертизи

дисертаційної роботи аспірант і здобувач зобов’язані пройти річне звітування
про

результати

виконання

індивідуального

навчального

плану

та

індивідуального плану наукової роботи.
Після проходження річного звітування аспірант і здобувач протягом
двох днів подають до аспірантури такі звітні документи: звіт аспіранта
(здобувача) останнього року підготовки (додаток 5); витяг із протоколу
засідання кафедри про результати виконання індивідуального навчального
плану та індивідуального плану наукової роботи аспіранта і здобувача; витяг
із протоколу засідання вченої ради факультету про заслуховування результатів
виконання індивідуального навчального плану та індивідуального плану
наукової роботи аспіранта і здобувача.
Після проходження попередньої експертизи дисертаційної роботи
аспірант і здобувач зобов’язаний подати до аспірантури копію висновку про
наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації.
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РОЗДІЛ ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВОГО ПРОЦЕСУ ДОКТОРАНТІВ
Затвердження теми (дисертаційного) дослідження та
індивідуального плану наукової роботи докторанта
16. Тема (дисертаційного) дослідження докторанта та індивідуальний
план наукової роботи докторанта (додаток 6) відповідно до наданої
дослідницької пропозиції мають бути розроблені та узгоджені докторантом і
науковим консультантом (за його наявності) і затверджуються на засіданні
Вченої ради Університету не пізніше двох місяців після зарахуванням
докторанта до докторантури (за необхідності).
14. Невід’ємною складовою наукової програми докторантури є
підготовка та публікація наукових статей.
До основних наукових результатів дисертації (виконаної у формі
рукопису, монографії, наукової доповіді) на здобуття наукового ступеня
доктора наук має бути висвітлено не менше ніж у 20 наукових публікаціях, які
розкривають основний зміст дисертації. До таких наукових публікацій
належать:
-

статті у наукових виданнях, включених до Переліку наукових

фахових видань України;
-

статті у наукових періодичних виданнях інших держав із напряму,

з якого підготовлено дисертацію;
-

не менше ніж три статті, а з 01 вересня 2022 року не менше ніж

п’ять статей з наукового напряму, за яким підготовлено дисертацію здобувача,
опублікованих щонайменше у двох різних періодичних виданнях, включених
до категорії «А» Переліку наукових фахових видань України, або у
закордонних виданнях, проіндексованих у базах даних Web of Science Core
Collection та/або Scopus;
-

не більше ніж два патенти на винахід, що пройшли кваліфікаційну

експертизу;
-

не більше ніж дві (два) монографії (розділи у колективних

монографіях).
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Наукова публікація у виданні, віднесеному до першого і другого
квартилів (Q1 і Q2) відповідно до класифікації SCImago Journal and Country
Rank або Journal Citation Reports, прирівнюється до трьох публікацій, у
виданні, віднесеному до третього квартиля (Q3), – до двох публікацій.
Мінімальна кількість публікацій, які розкривають основні наукові результати
дисертації, має становити не менше ніж десять.
За наявності не менше ніж десять публікацій, які розкривають основні
наукові результати дисертації, у виданнях, віднесених до першого і другого
квартилів (Q1 і Q2) відповідно до класифікації SCImago Journal and Country
Rank або Journal Citation Reports, захист може відбуватися у формі наукової
доповіді. Тема дисертаційної роботи та індивідуальний план наукової роботи
докторанта мають бути оформлені у проект рішення кафедри за якою
закріплений докторант.
15.

На засіданні кафедри виноситься питання щодо розгляду теми

(дисертаційного) дослідження та індивідуального плану наукової роботи
докторанта, де приймається рішення щодо клопотання перед Вченою радою
Університету про затвердження теми дисертаційного дослідження та
індивідуального плану наукової роботи докторанта.
16.

На

всіх

етапах

проходження

процесу

затвердження

теми

(дисертаційного) дослідження та індивідуального плану наукової роботи
докторанта можливе внесення коректив.
17.

Протягом двох місяців з дня зарахування до докторантури та за

три дні до проведення засідання Вченої ради Університету докторанти
подають до аспірантури витяг (у тому числі у електронному вигляді) із
протоколу засідання кафедри з клопотанням перед Вченою радою щодо
затвердження теми (дисертаційного) дослідження та індивідуального плану
наукової роботи докторанта, індивідуальний план наукової роботи докторанта.
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Порядок звітування докторантів
Порядок звітування докторантів першого року підготовки
18.

Докторанти першого року підготовки звітують про виконання

індивідуального плану наукової роботи один раз на рік в кінці поточного
навчального року на засіданнях кафедри, вченої ради відповідного факультету
та Вченої ради Університету.
Разом з річним звітуванням на засіданні кафедри може заслуховуватись і
затверджуватись уточнений (актуалізований) індивідуальний план наукової
роботи докторанта на наступний рік.
19.

За результатами річного звітування на підставі рішення засідання

Вченої ради Університету щодо результатів виконання індивідуального плану
наукової роботи докторант може бути: атестований і переведений наказом
ректора на наступний рік підготовки; відрахований наказом ректора у зв’язку
із невиконанням індивідуального плану наукової роботи або порушенням
строків виконання індивідуального плану наукової роботи без поважних
причин, передбачених законодавством.
20.

Після доповіді на засіданні Вченої ради Університету в той же

день до аспірантури докторант подає такі звітні документи: звіт докторанта
про виконання індивідуального плану наукової роботи за перший рік
підготовки (додаток 7); витяги з протоколу засідання кафедри про результати
виконання дисертаційних досліджень; витяги з протоколу засідання вченої
ради факультету з рішенням щодо стану виконання індивідуального плану
наукової роботи.
Порядок звітування докторантів другого року підготовки
21.

До травня поточного навчального року докторант представляє

наукову доповідь на фаховому семінарі (розширеному засіданні кафедри) за
матеріалами

завершеної

дисертації,

за

результатами

якої

надається

рекомендація щодо дати проходження попередньої експертизи дисертації та
структурного підрозділу, де буде проводитись дана експертиза.
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21.1. У випадку, коли індивідуальний план наукової роботи докторанта
виконаний у повному обсязі та на фаховому семінарі (розширеному засіданні
кафедри) прийняте рішення щодо доцільності проходження попередньої
експертизи протягом двох місяців докторант протягом місяця після
проведеного семінару подає до аспірантури звіт докторанта другого року
підготовки (додаток 8), витяг з протоколу фахового семінару (розширеного
засідання кафедри).
За три (чотири) місяці до закінчення терміну підготовки в докторантурі
докторант проходить попередню експертизу дисертації та отримує висновок
про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів
дисертації, копія якого надається до аспірантури.
Протягом останнього місяця підготовки в докторантурі докторант
проходить атестацію у постійно діючій спеціалізованій вченій раді з
відповідної

спеціальності,

яка

функціонує

в

Університеті.

Якщо

в

Університеті, не функціонує спеціалізована вчена рада з відповідної
спеціальності, атестацію докторанта може здійснювати постійно діюча
спеціалізована вчена рада з відповідної спеціальності іншого закладу вищої
освіти (наукової установи) за клопотанням Університету або за заявою
докторанта.
Після проходження публічного захисту докторант звертається з
письмовою заявою на ім’я ректора Університету з проханням відрахувати його
з докторантури у зв’язку із завершенням виконання індивідуального плану
наукової роботи та проходженням публічного захисту наукових досягнень у
формі дисертації у спеціалізованій вченій раді (додатки до заяви: витяг із
протоколу засідання спеціалізованої вченої ради).
21.2. У випадку, коли індивідуальний план наукової роботи докторанта
виконаний не в повному обсязі та на фаховому семінарі (розширеному
засіданні кафедри) прийняте рішення щодо доцільності проходження
попередньої експертизи протягом останніх двох місяців підготовки в
докторантурі протягом місяця після проведеного семінару подає до
16
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аспірантури витяг із протоколу на фахового семінару (розширеного засідання
кафедри).
Протягом

місяця

перед

проходженням

попередньої

експертизи

дисертаційної роботи докторант зобов’язаний пройти річне звітування про
результати виконання індивідуального плану наукової роботи.
Після проходження річного звітування докторант протягом 2-ох днів
подає до аспірантури такі звітні документи: звіт докторанта другого року
підготовки в докторантурі (додаток 8); витяг із протоколу засідання кафедри
про результати виконання індивідуального плану наукової роботи докторанта;
витяг із протоколу засідання вченої ради факультету про результати
виконання індивідуального плану наукової роботи докторанта.
Після проходження попередньої експертизи дисертаційної роботи
докторант зобов’язаний подати до аспірантури копію висновку про наукову
новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації та подати
до спеціалізованої вченої ради свої наукові досягнення у вигляді дисертації.

17
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Додаток 1
Обґрунтування актуальності теми дисертаційного дослідження
___________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові аспіранта (здобувача))

Спеціальність

(вказати шифр та назву спеціальності, за якою навчається)

ОНП
Форма навчання:

денна / вечірня / заочна
(підкреслити, за якою навчається)

Факультет
Кафедра
Тема дисертаційного дослідження

Науковий керівник

______________

___________________

Аспірант

______________

___________________

(підпис)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

18
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Додаток 2
Розглянуто на засіданні кафедри
_______________________________________
протокол №____ від _______ 20____ р.
Завідувач кафедри _______________________
( підпис, ПІБ)

Затверджено на засіданні Вченої ради ХНУБА
протокол №____ від _______ 20____ р.
Голова вченої
ради____________________________
( підпис, ПІБ)

Індивідуальний навчальний план аспіранта та здобувача
___________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові аспіранта (здобувача))

Спеціальність

(вказати шифр та назву спеціальності, за якою навчається)

ОНП
Форма навчання:

денна / вечірня / заочна
(підкреслити, за якою навчається)

Факультет
Кафедра
Тема дисертаційного дослідження

Науковий керівник (прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь та вчене звання)
№
1

Назва дисципліни

Форма
звітності
3

2
1 рік навчання (1 семестр)
Обов’язкові навчальні дисципліни. Дисципліни загальної підготовки

Кількість
кредитів
4

Дисципліни професійної підготовки
1 рік навчання (2 семестр)
Обов’язкові навчальні дисципліни. Дисципліни загальної підготовки
Усього за 1 рік навчання
2 рік навчання (3 семестр)
Дисципліни професійної підготовки
Дисципліни за вибором аспіранта (___з_____ кредитів ЄКТС
2 рік навчання (4 семестр)
Дисципліни за вибором аспіранта (___з_____ кредитів ЄКТС)
Усього за 2 рік навчання
19
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3 рік навчання (5 семестр)
Дисципліни професійної підготовки
Усього за 3 рік навчання
УСЬОГО ЗА ОСВІТНЮ СКЛАДОВУ

Аспірант

______________
(підпис)

___________________
(прізвище, ініціали)

ПОГОДЖЕНО:

Науковий керівник

______________

Гарант ОНП
__________________

______________

Завідувачка аспірантури

______________

(назва ОНП)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

___________________
(прізвище, ініціали)

___________________
(прізвище, ініціали)

___________________
(прізвище, ініціали)
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Додаток 3
Розглянуто на засіданні кафедри
_______________________________________
протокол №____ від _______ 20____ р.
Завідувач кафедри _______________________
( підпис, ПІБ)

Затверджено на засіданні Вченої ради ХНУБА
протокол №____ від _______ 20____ р.
Голова вченої
ради____________________________
( підпис, ПІБ)

Індивідуальний план наукової роботи аспіранта (здобувача)
___________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові аспіранта (здобувача))

Спеціальність

(вказати шифр та назву спеціальності, за якою навчається)

ОНП
Форма навчання:

денна / вечірня / заочна
(підкреслити, за якою навчається)

Факультет
Кафедра
Тема дисертаційного дослідження

Науковий керівник (прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь та вчене звання)
Зміст, обсяг наукової роботи
1

Строки
виконання
2

І рік
Визначення теми дисертаційного дослідження (з зазначенням її актуальності).
Розроблення та узгодження з науковим керівником індивідуального плану наукової роботи
Подання до аспірантури: індивідуального плану наукової роботи, розглянутого на
засіданні кафедри; обґрунтування актуальності теми дисертаційної роботи.
Проведення літературного огляду за обраним напрямом дисертаційного дослідження,
обґрунтування актуальності досліджень та визначення новизни.
Написання І розділу дисертації – літературний огляд та аналіз існуючих поглядів та думок,
що розвинулися в сучасній науці за обраним напрямом.
Заплановані результати першого року проведення дослідження:
1. Розробка загального плану дисертаційного дослідження;
2. Написання 1 розділу дисертації;
3. Підготовка та подання до друку ___ статей;
4. Участь у _____ всеукраїнських і міжнародних конференціях, зокрема у конференціях
ХНУБА (опублікування _____ тез доповідей);
5. Участь у науково-дослідних роботах кафедри.
Звітування про виконання індивідуального плану наукової роботи. Оформлення звіту
аспіранта (здобувача). Звітування про хід виконання індивідуального навчального плану та
індивідуального плану наукової роботи на засіданні кафедри та вченої ради факультету
Звітні документи, що подаються до аспірантури: звіт аспіранта (здобувача); витягу з
протоколу засідання кафедри про хід виконання наукового дослідження; витяг із
протоколу засідання вченої ради факультету про заслуховування результатів виконання
індивідуального плану наукової роботи аспіранта.
1

Жовтеньлистопад
2020 р.
До
25 листопада
2020 р.

Протягом
першого
року
підготовки в
аспірантурі

вересень
2021 р.
вересень
2021 р.
2
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ІІ рік
Проведення наукових досліджень за темою дисертації. Робота над теоретичною частиною
та початок роботи над експериментальною частиною дисертації, визначення основних
етапів подальших дисертаційних досліджень (вибрати із переліку або вказати інші етапи
дисертаційних досліджень): одержання аналітичних залежностей, розроблення робочого
алгоритму математичної моделі, отримання вихідних даних для подальших досліджень
тощо.
Заплановані результати другого року проведення дослідження:
1.Написання 2 розділу дисертації та початок розробки 3 розділу;
2. Опублікування ____ статей у наукових фахових виданнях України, ____ статей у
наукових періодичних виданнях інших держав, ___ статей у наукових виданнях, що
включені до наукометричних баз даних;
3. Участь у _____ всеукраїнських і міжнародних конференціях, зокрема у конференціях
ХНУБА (опублікування _____ тез доповідей);
4. Участь у науково-дослідних роботах кафедри.
Звітування про виконання індивідуального плану наукової роботи. Оформлення звіту
аспіранта (здобувача). Звітування про хід виконання індивідуального навчального плану та
індивідуального плану наукової роботи на засіданні кафедри та вченої ради факультету
Звітні документи, що подаються до аспірантури: звіт аспіранта (здобувача); витягу з
протоколу засідання кафедри про хід виконання наукового дослідження; витяг із
протоколу засідання вченої ради факультету про заслуховування результатів виконання
індивідуального плану наукової роботи аспіранта (здобувача).
ІІІ рік
Проведення наукових досліджень за темою дисертації. Завершення експериментальної
частини дисертаційного дослідження. Остаточне формулювання наукової новизни,
практичної цінності та основних положень, які виносяться на захист.
Заплановані результати другого року проведення дослідження:
1. Завершення 3 розділу та написання 4 розділу дисертації;
2. Опублікування ____ статей у наукових фахових виданнях України, ____ статей у
наукових періодичних виданнях інших держав, ___ статей у наукових виданнях, що
включені до наукометричних баз даних;
3. Участь у _____ всеукраїнських і міжнародних конференціях, зокрема у конференціях
ХНУБА (опублікування _____ тез доповідей);
4. Участь у науково-дослідних роботах кафедри.
5. Впровадження одержаних результатів та отримання підтверджувальних документів.
Звітування про виконання індивідуального плану наукової роботи. Оформлення звіту
аспіранта (здобувача). Звітування про хід виконання індивідуального навчального плану та
індивідуального плану наукової роботи на засіданні кафедри та вченої ради факультету
Звітні документи, що подаються до аспірантури: звіт аспіранта (здобувача); витягу з
протоколу засідання кафедри про хід виконання наукового дослідження; витяг із
протоколу засідання вченої ради факультету про заслуховування результатів виконання
індивідуального плану наукової роботи аспіранта (здобувача).
IV рік
Завершення роботи над дисертацією та оформлення усіх розділів і висновків. Підготовка
до захисту дисертації.
1. Завершення та оформлення дисертаційної роботи;
2. Опублікування ____ статей у наукових фахових виданнях України, ____ статей у
наукових періодичних виданнях інших держав, ___ статей у наукових виданнях, що
включені до наукометричних баз даних;
3. Участь у _____ всеукраїнських і міжнародних конференціях, зокрема у конференціях
ХНУБА (опублікування _____ тез доповідей);
4. Участь у науково-дослідних роботах кафедри.
5. Впровадження одержаних результатів та отримання підтверджувальних документів.
Оформлення звіт аспіранта (здобувача) останнього року навчання для розгляду та
затвердження на засіданні вченої ради факультету.
Доповідь на фаховому семінарі (засіданні) кафедри за матеріалами завершеної дисертації
(попередній розгляд).
Звітні документи, що подаються до аспірантури: звіт аспіранта (здобувача) останнього
року навчання, витяг з протоколу фахового семінару кафедри

Протягом
другого року
підготовки в
аспірантурі

вересень
2022 р.
вересень
2022 р.

Протягом
третього року
підготовки в
аспірантурі

вересень
2023 р.
вересень
2023 р.

жовтень 2023 р. –
березень 2024 р.

Березеньквітень 2024 р.
Протягом
місяці після
семінару
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1
Проходження попередньої експертизи дисертації та надання висновку про наукову
новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації.
Звітні документи, що подаються до аспірантури: копія висновку про наукову новизну,
теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Захист дисертації у спеціалізованій вченій раді
До аспірантури подається витяг із протоколу засідання спеціалізованої вченої ради.

Аспірант

______________
(підпис)

2
Травеньчервень 2024 р.
До 30 вересня
2024 р.

___________________
(прізвище, ініціали)

ПОГОДЖЕНО:
Науковий керівник

______________

Гарант ОНП
__________________

______________

Завідувачка аспірантури

______________

(назва ОНП)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

___________________
(прізвище, ініціали)

___________________
(прізвище, ініціали)

___________________
(прізвище, ініціали)
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Додаток 4
Звіт аспіранта (здобувача)
за проміжний (______) рік підготовки (20___/20____ н.р.)
Аспіранта

(вказати П.І.Б.)

Спеціальність

(вказати шифр та назву спеціальності, за якою навчається)

Форма навчання:

денна / вечірня / заочна
(підкреслити, за якою навчається)

Факультет
Кафедра
Тема дисертаційного дослідження

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

І. Виконання індивідуального навчального плану аспіранта (здобувача) за
звітний період
Результати виконання освітньої складової (якщо передбачено ІНП):
Назва дисципліни (курсу)

Кількість
кредитів
ЄКТС

Форма
контролю

Оцінка за
шкалою
ЗВО

Дата
складання

І семестр

ІІ семестр

Сума кредитів ЄКТС
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Результати проходження практики (якщо передбачено ІНП):
Кількість
годин

Вид роботи
1.

Форма
контролю

Рік
навчання

Оцінка за
шкалою
ЗВО

1. Відвідування занять провідних
викладачів з дисциплін:
1.1 Назва дисципліни___________________
(викладач ____________________________)
1.2 Назва дисципліни___________________
(викладач ____________________________)
1.3 Назва дисципліни___________________
(викладач ____________________________)
2. Проведення пробного заняття у групі за
своєю спеціальністю за темою «_________
____________________________________»
3. Проведення практичних занять у групі
______ з дисципліни «_________________
____________________________________»
4. Проведення залікового заняття на тему
«___________________________________»

ІІ. Виконання індивідуального плану наукової роботи аспіранта (здобувача) за
звітний період


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



Публікація наукових статей у кількості _________ (кількість статей за звітний період).

1)
(вказати назви статей та видання)

2)
(вказати назви статей та видання)

3)
(вказати назви статей та видання)



Участь у наукових конференціях у кількості ___ (кількість конференцій за звітний період.

1)
(вказати назву, місце та час проведення)

2)
(вказати назву, місце та час проведення)

3)
(вказати назву, місце та час проведення)
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опубліковано тез виступів у кількості ____________ (кількість тез за звітний період)

1)
(вказати назву та видавництво)

2)
(вказати назву та видавництво)

3)
(вказати назви статей та видання)

Публікація статей та апробація результатів наукових
досліджень

К-сть за Кількість
звітний за період
період навчання

Статті у наукових виданнях, включених до переліку наукових
фахових видань України
Статті у періодичних наукових виданнях інших держав, які
входять до Організації економічного співробітництва та
розвитку та/або Європейського Союзу, з наукового напряму, за
яким підготовлено дисертацію здобувача
Наукова публікація у виданні, віднесеному до першого третього квартилів (Q 1 - Q 3) відповідно до класифікації
SCImago Journal and Country Rank або Journal Citation Reports
Кількість статей у міжнародних реферованих журналах,
індексованих в наукометричних базах Scopus та/або WoS
Кількість конференцій, у яких брав участь аспірант
Кількість опублікованих тез
Інформація про стажування у провідних закордонних та вітчизняних університетах (наукових
установах), участь у госпдоговірних науково-дослідницьких роботах, педагогічній діяльності у
ХНУБА та інших видах трудової діяльності в університеті (додаток 1).
Розроблені та впроваджені інноваційні технології, отримані патенти, авторські свідоцтва
тощо (додаються окремим списком).

Оцінка виконання індивідуального плану аспіранта (зазначається науковим керівником)

Науковий керівник______________________________/ ________________________ /
(підпис)

(П.І.Б.)

“____”___________________ 20____ р.
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Висновок кафедри
(затвердження звіту та рекомендація Вченій раді факультету атестувати здобувача)

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

(підпис, науковий ступінь, прізвище, ініціали)

Рішення Вченої ради факультету

Висновок Вченої ради факультету
1. Аспірант ______________________________________________________ атестований
(вказати П.І.Б.)

за результатами виконання освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії та
переводиться на ____________ рік навчання.
(вказати рік навчання)

2. Аспіранта ________________________________________________________ умовно
(вказати П.І.Б.)

атестувати, призначити проміжне звітування на засідання кафедри у зв’язку не значним
відставанням у виконанні індивідуального навчального плану та/або індивідуального плану
наукової роботи аспіранта_________________________________________________
(вказати що саме аспірант (здобувач) не виконав і має ліквідувати до проміжного звітування)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
та перевести на _________ рік навчання.
(вказати рік навчання)

Якщо на момент проміжного звітування аспірант продовжує відставати від виконання
індивідуального навчального плану та/або індивідуального плану наукової роботи
аспіранта, то це буде підставою для відрахування з аспірантури у зв’язку з невиконанням
або порушенням строків виконання індивідуального навчального плану та/або
індивідуального плану наукової роботи без поважних причин, передбачених
законодавством.
3. Аспіранта ______________________________________________ за результатами
(вказати П.І.Б.)

виконання освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії рекомендувати Вченій раді
Харківського національного університету будівництва та архітектури відрахувати з аспірантури,
у зв’язку з невиконанням індивідуального плану наукової роботи або порушенням строків
виконання індивідуального плану наукової роботи без поважних причин, передбачених
законодавством.
Протокол №_____ від “____”___________________ 20___ р.
Голова Вченої ради факультету ___________________________/ ________________________ /
(підпис)

(П.І.Б.)

Вчений секретар ______________________________/ ________________________ /
(підпис)

(П.І.Б.)
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І. Стажування у провідних закордонних та вітчизняних університетах
Дата
Дата
Найменування проекту
початку
закінчення
роботи
роботи

ІІ. Участь у госпдоговірній науково-дослідній роботі,
яка відповідає темі дисертації
Дата
Найменування теми
Посада
Зайнятість
початку
роботи

Дата
закінчення
роботи

ІІІ. Участь в оплачуваній педагогічній роботі
Дата
Вид діяльності, назва
Посада
Зайнятість
початку
дисципліни
роботи

Дата
закінчення
роботи

ІV. Інші види трудової діяльності у ХНУБА
Дата
Посада
Зайнятість
початку
роботи

Дата
закінчення
роботи
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Додаток 5
Звіт аспіранта (здобувача)
за останній (_______) рік підготовки (20___/20____ н.р.)
Аспіранта

(вказати прізвище, ім’я та по батькові українською мовою відповідно до діючих документів)

_____

(вказати прізвище, ім’я та по батькові англійською мовою відповідно до діючих документів (копія документу надається))

Спеціальність

(вказати шифр та назву спеціальності, за якою навчається)

Форма навчання:

денна / вечірня / заочна
(підкреслити, за якою навчається)

Факультет
Кафедра
Тема дисертаційного дослідження (українською та англійською мовами)

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

І. Виконання індивідуального навчального плану аспіранта
Результати виконання освітньої складової за звітний період (якщо передбачено):
Кількість
кредитів
ЄКТС

Назва дисципліни (курсу)

Форма
контролю

Оцінка за
шкалою
ЗВО

Дата
складання

І семестр

ІІ семестр

Сума кредитів ЄКТС

Індивідуальний навчальний план аспіранта за весь період навчання в аспірантурі
________________________у повному обсязі.
(виконаний / не виконаний)

Результати проходження практики (якщо передбачено):
Вид роботи

Кількість
годин

Форма
контролю

Рік
навчання

Оцінка за
шкалою ЗВО

1.

Практика аспірантом за весь період навчання в аспірантурі __________________у повному
(пройдена / не пройдена)

обсязі.
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ІІ. Виконання індивідуального плану наукової роботи аспіранта


Стан готовності дисертації доктора філософії (у відсотковому відношенні; вказати, які
розділи дисертації завершені)

Причина відставання:___________________________________________________________


Публікація наукових статей у кількості _________ (кількість статей за звітний період).

1)
(вказати назви статей та видання)

2)
(вказати назви статей та видання)



Участь у наукових конференціях у кількості ___ (кількість конференцій за звітний період.

1)
(вказати назву, місце та час проведення)

2)
(вказати назву, місце та час проведення)



опубліковано тез виступів у кількості ____________ (кількість тез за звітний період)

1)
(вказати назву та видавництво)

2)
(вказати назву та видавництво)

Публікація статей та апробація результатів наукових
досліджень

К-сть за Кількість
звітний за період
період навчання

Статті у наукових виданнях, включених до переліку наукових
фахових видань України
Статті у періодичних наукових виданнях інших держав, які
входять до Організації економічного співробітництва та
розвитку та/або Європейського Союзу, з наукового напряму, за
яким підготовлено дисертацію здобувача
Наукова публікація у виданні, віднесеному до першого третього квартилів (Q 1 - Q 3) відповідно до класифікації
SCImago Journal and Country Rank або Journal Citation Reports
Кількість статей у міжнародних реферованих журналах,
індексованих в наукометричних базах Scopus та/або WoS
Кількість конференцій, у яких брав участь аспірант
Кількість опублікованих тез
Інформація про стажування у провідних закордонних та вітчизняних університетах (наукових
установах), участь у госпдоговірних науково-дослідницьких роботах, педагогічній діяльності у
ХНУБА та інших видах трудової діяльності в університеті (додаток 1).
Розроблені та впроваджені інноваційні технології, отримані патенти, авторські свідоцтва
тощо (додаються окремим списком).
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Оцінка виконання індивідуального плану аспіранта (зазначається науковим керівником)

Попередня експертиза дисертації з отриманням висновку про наукову новизну, теоретичне
та
практичне
значення
результатів
дисертації
запланована
на
__________________________.
(зазначити дату)

Науковий керівник _______________________________________/ ________________________ /
(підпис)

(П.І.Б.)

“____”___________________ 20____ р.
Висновок кафедри
Відповідно до рішення кафедри за результатами фахового семінару (витяг з протоколу фахового
семінару кафедри від __________________20___р. № _____ додається) аспіранту рекомендовано

пройти попередню експертизу дисертації та отримати висновок про наукову новизну, теоретичне
та практичне значення результатів дисертації на кафедрі
_

_____________________________________________________________________
(зазначити вірогідне місце (назва кафедра та ЗВО)

.

(зазначити дату)

Завідувач кафедри

(підпис, науковий ступінь, прізвище, ініціали)

Рішення Вченої ради факультету

Висновок Вченої ради факультету
1. Аспіранта ____________________________________________________ за результатами
(вказати П.І.Б.)

виконання індивідуального навчального плану та індивідуального плану наукової роботи аспіранта
відрахувати з аспірантури (зайве викреслити):
у зв’язку з закінченням терміну навчання або рекомендувати Вчені раді Університету відрахувати
аспіранта у зв’язку з невиконанням індивідуального навчального плану, невиконанням
індивідуального плану наукової роботи тощо.
Протокол №_____ від “____”___________________ 20___ р.
Голова Вченої ради факультету ___________________________/ ________________________ /
(підпис)

Вчений секретар

(П.І.Б.)

______________________________/ ________________________ /
(підпис)

(П.І.Б.)
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І. Стажування у провідних закордонних та вітчизняних університетах
Дата
Дата
Найменування проекту
початку
закінчення
роботи
роботи

ІІ. Участь у госпдоговірній науково-дослідній роботі,
яка відповідає темі дисертації
Дата
Найменування теми
Посада
Зайнятість
початку
роботи

Дата
закінчення
роботи

ІІІ. Участь в оплачуваній педагогічній роботі
Дата
Вид діяльності, назва
Посада
Зайнятість
початку
дисципліни
роботи

Дата
закінчення
роботи

ІV. Інші види трудової діяльності у ХНУБА
Дата
Посада
Зайнятість
початку
роботи

Дата
закінчення
роботи
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Додаток 6
Розглянуто на засіданні кафедри
_______________________________________
протокол №____ від _______ 20____ р.
Завідувач кафедри _______________________
( підпис, ПІБ)

Затверджено на засіданні Вченої ради ХНУБА
протокол №____ від _______ 20____ р.
Голова вченої
ради____________________________
( підпис, ПІБ)

Індивідуальний план наукової роботи докторанта
___________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові аспіранта (здобувача))

Спеціальність

(вказати шифр та назву спеціальності, за якою навчається)

Кафедра
Тема дисертаційного дослідження

Науковий консультант
(якщо призначений, то зазначається прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь та вчене звання)

Термін
виконання
1 рік навчання

Зміст етапів дослідження*

2 рік навчання

Звітна документація
Публікація _____ статей (або матеріалів
конференцій) у виданнях, що належать до
наукометричних баз даних SCOPUS або
Web of Science; публікація _____ статей у
фахових виданнях; участь у _____
міжнародних наукових конференціях;
оформлення ________ розділів
дисертаційного дослідження.
Публікація _____ статей (або матеріалів
конференцій) у виданнях, що належать до
наукометричних баз даних SCOPUS або
Web of Science; публікація _____ статей у
фахових виданнях; участь у _____
міжнародних наукових конференціях;
оформлення рукопису дисертаційного
дослідження у повному об’ємі

*відповідно до змісту дисертаційного дослідження, зазначеного в дослідницькій пропозиції

Докторант

______________

___________________

Науковий консультант

______________

___________________

(підпис)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)
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Додаток 7

Звіт докторанта за перший рік підготовки в докторантурі
Харківського національного університету
будівництва та архітектури
Докторант______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
кафедри________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Спеціальність___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Науковий консультант___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
1. Робота над дисертацією
Тема дисертації_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Заплановано розділів усього ______________________________________________________
Які розділи розроблені (за перший рік перебування в докторантурі), ступінь готовності
кожного розділу ________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Наявність відставання, причини відставання _________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
2. Робота над монографією: ____________________________________________

___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
3. Участь в роботі конференцій, конгресів, симпозіумів:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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4. Кількість публікацій за звітний перебування в докторантурі за темою дисертації:
всього:___________________________________
у тому числі:
- статей, надрукованих у фахових виданнях________
- статей, відправлених у фахові видання_______
- статей в іноземних виданнях__________
- статей, надрукованих у виданнях, що включені до наукометричних, баз Scopus та
(або) Web of Science ____________
- авторських свідоцтв________
- надрукованих тез доповідей на конференціях, семінарах тощо ________
Загальна кількість публікацій за темою докторської дисертації___________
5. Атестація докторанта науковим консультантом:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Науковий консультант ___________________________________________________________
підпис

П.І.Б.

6. Рішення кафедри щодо звіту докторанта:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Протокол засідання кафедри № _______ від “_____” ____________20___ р.
Зав. кафедри ___________________________________________________________________
підпис

П.І.Б.

7. Рішення вченої ради факультету щодо звіту докторанта
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Протокол засідання ради № _____ від “____” __________ 20 ___ р.
Голова ради факультету_________________________________________________________
підпис

П.І.Б.

8. Рішення вченої ради ХНУБА щодо звіту докторанта:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Протокол засідання вченої ради ХНУБА №_____ від «_____» ___________ 20____р.
Голова вченої ради ХНУБА_______________________________________________________
підпис

П.І.Б.

Завідувач аспірантури_____ ______________________________________________________
підпис

П.І.Б.
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Додаток 8

Звіт докторанта за другий рік підготовки в докторантурі
Харківського національного університету
будівництва та архітектури
Докторант______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
кафедри________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Спеціальність___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Науковий консультант___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
1. Робота над дисертацією
Тема дисертації_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Заплановано розділів усього ______________________________________________________
Які розділи розроблені (за другий рік підготовки в докторантурі), ступінь готовності
кожного розділу ________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Завершено усього розділів________________________________________________________
Наявність відставання, причини відставання _________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
2. Робота над монографією: ____________________________________________

___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
3. Участь в роботі конференцій, конгресів, симпозіумів:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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4. Кількість публікацій за звітний період підготовки в докторантурі за темою
дисертації:
всього:___________________________________
у тому числі:
- статей, надрукованих у фахових виданнях________
- статей, відправлених у фахові видання_______
- статей в іноземних виданнях__________
- статей, надрукованих у виданнях, що включені до наукометричних
- ,баз Scopus та (або) Web of Science ____________
- авторських свідоцтв________
- надрукованих тез доповідей на конференціях, семінарах тощо ________
Загальна кількість публікацій за темою докторської дисертації___________
5. Попередній захист заплановано на ____________________________________________
6. Атестація докторанта науковим консультантом:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Науковий консультант ___________________________________________________________
підпис

П.І.Б.

7. Рішення кафедри щодо звіту докторанта:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Протокол засідання кафедри № _______ від “_____” ____________20___ р.
Зав. кафедри ___________________________________________________________________
підпис

П.І.Б.

8. Рішення вченої ради факультету щодо звіту докторанта
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Протокол засідання ради № _____ від “____” __________ 20 ___ р.
Голова ради факультету__________________________________________________________
підпис

П.І.Б.

9. Рішення вченої ради ХНУБА щодо звіту докторанта:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Протокол засідання вченої ради ХНУБА №_____ від «_____» ___________ 20____р.
Голова вченої ради ХНУБА_______________________________________________________
підпис

П.І.Б.

Завідувач аспірантури_____ ______________________________________________________
підпис

П.І.Б.
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