


1. Атестація аспірантів, осіб, що здобувають вищу освіту ступеня 

доктора філософії поза аспірантурою (далі - здобувачі), у 

Національному Науковому центрі «Інститут землеробства НААН»   (далі 

- Інститут) здійснюється відповідно до Порядку підготовки здобувачів  

вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах 

вищої освіти (наукових установах), затвердженого постановами 

Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261 та від 

03.04.2019 р. № 283.  

2. Атестація аспірантів  Інституту про виконання індивідуального 

плану наукової роботи аспірантів /здобувачів за відповідний період 

відбувається систематично на засіданнях  відділів,  методичних комісій ,  

атестаційної комісії та вченої ради Інституту в усній формі з 

представленням результатів виконання індивідуального плану наукової 

роботи. Атестаційна комісія  та Вчена рада Інституту, відповідно,  

вивчають представлені аспірантом /здобувачем матеріали, порівнюють 

отримані досягнення із запланованими і приймають рішення щодо стану 

виконання індивідуального плану наукової роботи. Атестація 

проводиться два рази на рік (річна, проміжна -науковому керівнику).  

Проміжні звіти подаються науковим керівникам - листопад/грудень. 

Річні звіти заслуховуються у лютому.  

Щонайменше за 2 тижні до початку періоду атестації аспірантів 

наказом директора визначається склад атестаційної комісії Інституту.  

3. Звітні документи подаються аспірантами, здобувачами у в ідділ 

аспірантури  після звітування,  відповідно до встановленого графіка.  

За результатами атестації аспіранти /здобувачі подають у відділ 

аспірантури такі документи:  

- атестаційний листок аспіранта (додаток 1);  

- витяг з протоколу засідання відповідного відд ілу,  до якого 

прикріплений аспірант для виконання аспірантської підготовки;  

® звіт про виконання індивідуального навчального плану  аспіранта. 

    Витяг з протоколу засідання  звітної Атестаційної комісії 

затверджується Вченою радою Інституту; 
 ‘ 

4. За результатами річного звітування на підставі рішен ня звітної 

Атестаційної комісії та  Вченої ради Інституту,  щодо стану виконання 

індивідуального плану наукової роботи та з урахуванням результатів 

проходження всіх форм поточного і підсумкового контролю, що 

передбачені індивідуальним навчальним планом аспіранта /здобувача і 

освітньою-науковою програмою, за Наказом директора переводиться на 

наступний рік навчання  

5. За результатами проміжного звітування на підставі рішень 

засідань кафедри та вченої ради інституту щодо стану виконання 

індивідуального плану наукової роботи та з урахуванням результатів 

проходження всіх форм поточного 



наступний рік  навчання (підготовки) і продовжує навчання в 

аспірантурі або відраховується за наказом директора Інституту.  

Порядок звітування аспірантів/здобувачів.  

Аспіранти/здобувачі І -ІІІ року навчання звітують про виконання 

індивідуального плану наукової роботи та освітньо-наукової програми 

двічі на рік, (річний, проміжний) . 

         Аспіранти/здобувачі IV року навчання: 

- представляють розширену доповідь на Атестаційній комісії ,  за 

матеріалами отриманих даних та завершальної стадії дисертації. В 

подальшому оформляється  дисертація  для розгляду на Методичній 

комісії (передзахист),  а потім  звертаються  у Спеціалізовану Вчену раду 

постійно діючу або, яка утворена для проведення разовог о захисту;  

Під час проведення атестації аспірант робить доповідь та наочну 

презентацію фактичних результатів підготовки за рік досліджень  (та в 

цілому за всі роки перебування в аспірантурі), акцентуючи увагу на 

отриманих ним основних результатах дисертацій ного дослідження, їх 

актуальності, науковій новизні та прикладному значенні, методиці 

дослідження, методах, які при цьому застосовуються, достовірності 

отриманих результатів та ступеня їх апробації.  

Результатом проведення атестації кожного аспіранта  є звіт про 

виконання індивідуального плану наукової роботи (за підписами 

аспіранта, наукового керівника, голови атестаційної комісії, завідувача 

аспірантурою  та директора Інституту).   

- Аспіранти зобов’язані захистити дисертацію до завершення 
терміну навчання . 

 



 

Додаток 1 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР  

“ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕРОБСТВА 

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ” 
 

 

АТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТ АСПІРАНТА 
 

                                   (20___ р. рік досліджень) 

 

1. Прізвище, ім’я та по-батькові________________________________________________ 

 

2. Дата зарахування в аспірантуру 

      і закінчення підготовки________________________________________________ 

 

3. Спеціальність______________________________________________________ 

 

4. Тема дисертаційної роботи___________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

5. Науковий керівник __________________________________________________________ 
                                                 (П.І.Б., науковий ступінь, вчене звання) 

 

6. Атестація аспіранта науковим керівником (виконання програми польових і лабораторних 

досліджень аспіранта, робота з літературними джерелами, освоєння методик проведення 

досліджень, іспити, участь в конкурсах,  публікації за темою дисертації у звітному році з них:  

- статей у наукових фахових видання України; - статей у наукових періодичних виданнях інших 

держав та виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз; - тез доповідей, 

- матеріалів конференцій та інше (патенти, свідоцтва); пропозиції - (не-) атестувати ). 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
 

Пропозиції - (не-) атестувати ____________________________________________ 

 

 Підпис наукового керівника                                             (ПІБ) 
  ____  ____________ 20_____р.     

                                                                                                                                           



 

Додаток 2 

 

Перша сторінка звіту. 

 

Національна академія аграрних наук України 

Національний науковий центр «Інститут землеробства НААН» 

 

 

 

 

З В І Т 

 

 

Аспіранта  __________________________________________ 
(ПІБ), рік навчання 

 

про виконання освітньо-наукової програми доктора філософії  

 

Спеціальність: 201 « Агрономія»,  

Галузь знань – 20 аграрні науки та продовольство 

 

 

 

ТЕМА ДИСЕРТАЦІЙНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Науковий керівник (ПІБ, науковий ступінь, вчене звання) 

 

 

 

 

І. Виконання наукової складової підготовки доктора філософії:  

 

(які розділи дисертації розроблені, публікація статей, участь у роботі 

конференцій, апробація тощо) 

 

 

 

 

 

ІІ. Виконання освітньої складової підготовки доктора філософії: 

 

(які іспити, відповідно до навчального плану, складені, сертифікати тощо) 

 

 

 

 

 

 

Київ-20__



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	атестаційний лист аспіранта

