
Додаток 4 

до наказу від “___” серпня 2019 року  

№ ____ 

 

ОРІЄНТОВНА СТРУКТУРА  

атестаційного висновку наукового консультанта (керівника)  

про виконання індивідуального плану роботи  

докторанта/аспіранта 

наукового ступеня доктора філософії / (кандидата наук з державного управління)  

____ року підготовки 

кафедри_________________________________________________________ 
(повна назва кафедри) 

ОРІДУ НАДУ при Президентові України 

________________________________________________________________ 
(прізвище, ім 'я, по батькові в родовому відмінку) 

 
1. Загальна інформація про стан виконання дисертаційної роботи (докторантом; 

аспірантом; здобувачем наукового ступеня кандидата наук з державного управління) із 

зазначенням теми та спеціальності, за якою готується дисертація, обсягу підготовленого 

рукопису. 

2. Інформація про публікації, що відображають наукові результати дисертації, 

підготовлені (докторантом аспірантом; здобувачем наукового ступеня кандидата наук з 

державного управління) упродовж звітного періоду, у тому числі: статті в наукових 

фахових виданнях України, у наукових періодичних виданнях інших держав, з якого 

підготовлено дисертацію, у виданнях України, які включені до міжнародних науко 

метричних баз; тези, доповіді та інші матеріали наукових конференцій, конгресів, 

симпозіумів, семінарів, шкіл тощо. 

3. Відомості про практичне використання (докторантом; аспірантом; здобувачем 

наукового ступеня кандидата наук з державного управління) результатів дисертації із 

зазначенням реквізитів підтверджувальних документів, зокрема довідок та актів про 

впровадження. 

4. Інформація про участь у виконанні науково-дослідних робіт (докторанта; 

аспіранта; здобувача наукового ступеня кандидата наук з державного управління) у 

(зазначити тему (-и) в рамках комплексного наукового проекту НАДУ при Президентові 

України "Державне управління та місцеве самоврядування"). 

5. Висновок про стан виконання індивідуального плану роботи (докторанта; 

аспіранта; здобувача наукового ступеня кандидата наук з державного управління) та 

рекомендація щодо атестації / неатестації за 2018-2019 рік підготовки 

(навчання/прикріплення). 

*Вважаю за доцільне рекомендувати дисертаційну роботу _________________ для 

обговорення на засіданні кафедри "__"________ 2019 року (для проведення попередньої 

експертизи за результатами обговорення засіданні кафедри) "__" ___________ 2019 року. 

 

Науковий консультант 

(керівник) –  
____________________                        _____________               ______________ 

(науковий ступінь, вчене звання)                  (підпис)                     (ініціали, прізвище) 

 

__ вересня 2019 року 
 

*Примітка. У висновках, що стосуються атестації осіб останнього року підготовки (навчання), необхідно 

узагальнювати інформацію про виконання індивідуального плану роботи, зокрема в частині підготовки дисертації, обґрунтовуючи 

ступінь її готовності. У разі якісного та своєчасного виконання дисертаційної роботи рекомендувати її обговорення на засіданні 

кафедри або за результатами обговорення – для проведення попередньої експертизи. 

 

 

Перший заступник директора                                                             М.П. Попов  


