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          Додаток 2  

          до наказу від “__” _______ 2017 року  

          № ____ 
 

 

 

ОРІЄНТОВНА СТРУКТУРА 

звіту про виконання індивідуального плану наукової роботи  

на перший (2016-2017) рік перебування у докторантурі на кафедрі 

__________________________________________________________________ 

Одеського регіонального інституту державного управління 

 Національної академії державного управління при Президентові України 

докторанта ________________________________________________________, 
                (прізвище, ім’я, по батькові в родовому відмінку) 

який (яка) виконує дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня 

доктора наук на тему: “__________________________________________ 

_________________________________________________________________” 

У звіті необхідно відобразити інформацію про: 

 підготовку дисертації; 

 зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, грантами 

(вказується, в рамках яких програм, тематичних планів, наукових тематик і 

грантів, зокрема галузевих, державних та/або міжнародних, виконується 

дисертаційне дослідження, із зазначенням номерів державної реєстрації 

науково-дослідних робіт і найменуванням організації, де виконується робота); 

 апробацію матеріалів дисертації (зазначаються назви конференцій, 

конгресів, симпозіумів, семінарів, шкіл, місце та дата проведення);  

 практичне значення результатів дисертаційного дослідження 

(надаються відомості про використання результатів досліджень або 

рекомендації щодо їх практичного використання; 

 наукові праці: 1) в яких опубліковані основні наукові результати 

дисертації (статей у наукових фахових виданнях України з державного 

управління; у наукових періодичних виданнях інших держав з напряму, за яким 

виконується дисертація; у виданнях України, які включені до міжнародних 

наукометричних баз); 2) які засвідчують апробацію матеріалів дисертації (тези, 

доповіді та інші матеріали наукових конференцій, конгресів, симпозіумів 

тощо), 3) які додатково відображають наукові результати дисертації, з 

наведенням бібліографічних даних (може бути оформлено як список 

опублікованих праць, що додається до звіту). 
 

 

 

 

Докторант                                   ___________ __________________ 
                    (підпис)          (ініціали, прізвище) 

Науковий консультант   ___________ __________________ 
(науковий ступінь, вчене звання)          (підпис)          (ініціали, прізвище) 
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          Додаток 3  

          до наказу від “__” _______ 2017 року  

          № ____ 
 

 

ОРІЄНТОВНА СТРУКТУРА 

звіту про виконання індивідуального навчального плану та індивідуального 

плану наукової роботи на перший (2016-2017) рік навчання в аспірантурі 

за очною (денною, вечірньою)/заочною формою навчання на кафедрі 
______________________________________________________________________ 

Одеського регіонального інституту державного управління  

Національної академії державного управління при Президентові України 

аспіранта ______________________________________________________________, 
                (прізвище, ім’я, по батькові в родовому відмінку) 

який (яка) виконує дисертаційну роботу на здобуття ступеня доктора 

філософії на тему: “____________________________________________________” 

У звіті необхідно відобразити інформацію про: 

1) виконання індивідуального навчального плану, зокрема складання 

іспитів з навчальних дисциплін; 

2) виконання індивідуального плану наукової роботи, зокрема:  

 підготовку дисертації; 

 зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, грантами 

(вказується, в рамках яких програм, тематичних планів, наукових тематик і 

грантів, зокрема галузевих, державних та/або міжнародних, виконується 

дисертаційне дослідження, із зазначенням номерів державної реєстрації 

науково-дослідних робіт і найменуванням організації, де виконується робота); 

 апробацію матеріалів дисертації (зазначаються назви конференцій, 

конгресів, симпозіумів, семінарів, шкіл, місце та дата проведення);  

 практичне значення результатів дисертаційного дослідження 

(надаються відомості про використання результатів досліджень або 

рекомендації щодо їх практичного використання); 

 участь у міжнародних програмах та проектах; 

 наукові праці: 1) в яких опубліковані основні наукові результати 

дисертації (статей у наукових фахових виданнях України з державного 

управління; у наукових періодичних виданнях інших держав з напряму, за яким 

виконується дисертація; у виданнях України, які включені до міжнародних 

наукометричних баз); 2) які засвідчують апробацію матеріалів дисертації (тези, 

доповіді та інші матеріали наукових конференцій, конгресів, симпозіумів 

тощо), 3) які додатково відображають наукові результати дисертації, з 

наведенням бібліографічних даних (може бути оформлено як список 

опублікованих праць, що додається до звіту). 
 

Аспірант     ___________ __________________ 
                   (підпис)        (ініціали, прізвище) 

Науковий керівник   ___________ __________________ 
(науковий ступінь, вчене звання)            (підпис)        (ініціали, прізвище) 

 

          Додаток 4  
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          до наказу від “__” _______ 2017 року  

          № ____ 
 

 

ОРІЄНТОВНА СТРУКТУРА 

звіту про виконання індивідуального плану роботи  

на 2016-2017 рік перебування у докторантурі на кафедрі 

_______________________________________________________________ 

Одеського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України 

докторанта ________________________________________________________, 
(прізвище, ім’я, по батькові в родовому відмінку) 

який (яка) виконує дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня 

доктора наук з державного управління на тему: “______________________” 

У звіті необхідно відобразити інформацію про: 

 підготовку дисертації*; 

 зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, грантами 

(вказується, в рамках яких програм, тематичних планів, наукових тематик і 

грантів, зокрема галузевих, державних та/або міжнародних, виконується 

дисертаційне дослідження, із зазначенням номерів державної реєстрації 

науково-дослідних робіт і найменуванням організації, де виконується робота); 

 апробацію матеріалів дисертації (зазначаються назви конференцій, 

конгресів, симпозіумів, семінарів, шкіл, місце та дата проведення);  

 практичне значення результатів дисертаційного дослідження 

(надаються відомості про використання результатів досліджень або 

рекомендації щодо їх практичного використання); 

 участь у міжнародних програмах та проектах; 

 наукові праці: 1) в яких опубліковані основні наукові результати 

дисертації (статті у наукових фахових виданнях України з державного 

управління; у наукових періодичних виданнях інших держав з напряму, за яким 

виконується дисертація; у виданнях України, які включені до міжнародних 

наукометричних баз); 2) які засвідчують апробацію матеріалів дисертації (тези, 

доповіді та інші матеріали наукових конференцій, конгресів, симпозіумів 

тощо), 3) які додатково відображають наукові результати дисертації, з 

наведенням бібліографічних даних (може бути оформлено як список 

опублікованих праць, що додається до звіту). 
 

*Особи останнього року перебування у докторантурі готують узагальнений звіт за період підготовки, подають 

на кафедру копії наукових праць; матеріалів конференцій за результатами апробації матеріалів дисертації; 

документів, що підтверджують практичне впровадження; а також рукопис дисертації, автореферат та 

презентують на засіданні результати дисертаційного дослідження. 
 
 

Докторант     ___________ __________________ 
                    (підпис)          (ініціали, прізвище) 

Науковий консультант   ___________ __________________ 
(науковий ступінь, вчене звання)          (підпис)          (ініціали, прізвище) 
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          Додаток 5  

          до наказу від “__” _______ 2017 року  

          № ____ 
 

 

ОРІЄНТОВНА СТРУКТУРА 

звіту про виконання індивідуального плану роботи на 2016-2017 рік 

навчання в аспірантурі з відривом/без відриву від виробництва на кафедрі 

__________________________________________________________________ 

Одеського регіонального інституту державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України 

аспіранта _________________________________________________________, 
(прізвище, ім’я, по батькові в родовому відмінку) 

який (яка) виконує дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня 

кандидата наук з державного управління на тему: “______________________” 

У звіті необхідно відобразити інформацію про: 

 підготовку дисертації*; 

 зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, грантами 

(вказується, в рамках яких програм, тематичних планів, наукових тематик і 

грантів, зокрема галузевих, державних та/або міжнародних, виконується 

дисертаційне дослідження, із зазначенням номерів державної реєстрації 

науково-дослідних робіт і найменуванням організації, де виконується робота); 

 апробацію матеріалів дисертації (зазначаються назви конференцій, 

конгресів, симпозіумів, семінарів, шкіл, місце та дата проведення);  

 практичне значення результатів дисертаційного дослідження 

(надаються відомості про використання результатів досліджень або 

рекомендації щодо їх практичного використання); 

 участь у міжнародних програмах та проектах; 

 наукові праці: 1) в яких опубліковані основні наукові результати 

дисертації (статей у наукових фахових виданнях України з державного 

управління; у наукових періодичних виданнях інших держав з напряму, за яким 

виконується дисертація; у виданнях України, які включені до міжнародних 

наукометричних баз); 2) які засвідчують апробацію матеріалів дисертації (тези, 

доповіді та інші матеріали наукових конференцій, конгресів, симпозіумів 

тощо), 3) які додатково відображають наукові результати дисертації, з 

наведенням бібліографічних даних (може бути оформлено як список 

опублікованих праць, що додається до звіту). 
*Особи останнього року навчання в аспірантурі готують узагальнений звіт за період підготовки, подають на 

кафедру копії наукових праць; матеріалів конференцій за результатами апробації матеріалів дисертації; 

документів, що підтверджують практичне впровадження; а також рукопис дисертації, автореферат та 

презентують на засіданні результати дисертаційного дослідження. 
 

Аспірант     ___________ __________________ 
                    (підпис)          (ініціали, прізвище) 

Науковий керівник   ___________ __________________ 
(науковий ступінь, вчене звання)          (підпис)          (ініціали, прізвище) 

 
 

 
 


