
          Додаток 6  

          до наказу від “__” _______ 2017 року  

          № ____ 
 
 
 
 
 

 
 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ 

засідання кафедри ____________________________________________________ 

Одеського регіонального інституту державного управління  Національної 

академії державного управління при Президентові України 
 

від “___” квітня 2017 року           № ____ 
 

ПРИСУТНІ: 

____________________________________________________________________. 
(вказати наукові ступені, вчені звання, посади) 

СЛУХАЛИ: 
 

1. Звіт докторанта першого року перебування у докторантурі ___________ 

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

про виконання індивідуального плану наукової роботи. 
 

ВИСТУПИЛИ: 

____________________________________________________________________ 
(вказати наукові ступені, вчені звання, посади) 

____________________________________________________________________. 
 

УХВАЛИЛИ: 

Ця частина повинна містити: 

1. Оцінку результатів виконання індивідуального плану наукової роботи 

докторанта. 

2. Рекомендації щодо подальшої роботи докторанта. 
 

Завідувач кафедри 

                                         ________________                          ________________ 
                                                                         (підпис)                                                        (ініціали, прізвище) 

Секретар 

                                        ________________                           ________________ 
                                                                         (підпис)                                                        (ініціали, прізвище) 
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          Додаток 7  

          до наказу від “__” _______ 2017 року  

          № ____ 
 
 
 
 
 

 
 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ 

засідання кафедри ____________________________________________________ 

Одеського регіонального інституту державного управління Національної 

академії державного управління при Президентові України 
 

від “___” квітня 2017 року           № ____ 
 

ПРИСУТНІ: 

____________________________________________________________________. 
(вказати наукові ступені, вчені звання, посади) 

СЛУХАЛИ: 
 

1. Звіт аспіранта першого року навчання в аспірантурі за очною (денною, 

вечірньою)/заочною формою навчання _____________________________________ 

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

про виконання індивідуального навчального плану та індивідуального плану наукової 

роботи. 
 

ВИСТУПИЛИ: 

____________________________________________________________________ 
(вказати наукові ступені, вчені звання, посади) 

____________________________________________________________________. 
 

УХВАЛИЛИ: 

Ця частина повинна містити: 

1. Оцінку результатів виконання виконання індивідуального навчального 

плану та індивідуального плану наукової роботи. 

2. Рекомендації щодо подальшої роботи аспіранта. 
 

Завідувач кафедри 

                                         ________________                          ________________ 
                                                                         (підпис)                                                        (ініціали, прізвище) 

Секретар 

                                        ________________                           ________________ 
                                                                         (підпис)                                                        (ініціали, прізвище) 
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          Додаток 8  

          до наказу від “__” _______ 2017 року  

          № ____ 
 
 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ 

засідання кафедри ____________________________________________________ 

Одеського регіонального інституту державного управління Національної 

академії державного управління при Президентові України 
 

від “___” квітня 2017 року           № ____ 
 

ПРИСУТНІ: 

____________________________________________________________________. 
(вказати наукові ступені, вчені звання, посади) 

СЛУХАЛИ: 

 

1. Звіт докторанта другого/третього року перебування у докторантурі 

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

про виконання індивідуального плану роботи. 
 

ВИСТУПИЛИ: 

____________________________________________________________________ 
(вказати наукові ступені, вчені звання, посади) 

____________________________________________________________________. 
 

УХВАЛИЛИ: 

Ця частина повинна містити: 

1. Оцінку результатів виконання індивідуального плану роботи 

докторанта*. 

2. Рекомендації щодо подальшої роботи докторанта. 

3. Призначення для осіб останнього року підготовки дати проведення 

попередньої експертизи відповідної дисертації (попередня експертиза має 

відбутись до завершення терміну підготовки). 
 

*Під час оцінювання роботи осіб останнього року підготовки необхідно зазначити: ступінь готовності рукопису 

дисертації та автореферату з огляду на нормативно встановлені вимоги до такого виду робіт; рівень 
опублікування, апробації та практичного впровадження результатів дисертаційного дослідження відповідно до 

встановлених вимог на підставі поданих на кафедри особами останнього року підготовки: копій наукових 

праць, опублікованих у наукових фахових виданнях України з державного управління, наукових періодичних 

виданнях інших держав та/або виданнях України, включених до міжнародних наукометричних баз; матеріалів 

конференцій за результатами апробації матеріалів дисертації; рукописів дисертацій та їх авторефератів; 

документів, що підтверджують практичне впровадження. 

 

Завідувач кафедри 

                                         ________________                          ________________ 
                                                                         (підпис)                                                        (ініціали, прізвище) 

Секретар 

                                        ________________                           ________________ 
                                                                         (підпис)                                                        (ініціали, прізвище) 
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          Додаток 9  

          до наказу від “__” _______ 2017 року  

          № ____ 

 

 

 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ 

засідання кафедри ____________________________________________________ 

Одеського регіонального інституту державного управління Національної 

академії державного управління при Президентові України 
 

від “___” квітня 2017 року           № ____ 
 

ПРИСУТНІ: 

____________________________________________________________________. 
(вказати наукові ступені, вчені звання, посади) 

СЛУХАЛИ: 

 

1. Звіт аспіранта другого/третього/четвертого року навчання в аспірантурі 

з відривом/без відриву від виробництва _____________________ 

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

про виконання індивідуального плану роботи. 
 

ВИСТУПИЛИ: 

____________________________________________________________________ 
(вказати наукові ступені, вчені звання, посади) 

____________________________________________________________________. 
 

УХВАЛИЛИ: 

Ця частина повинна містити: 

1. Оцінку результатів виконання індивідуального плану роботи 

аспіранта*. 

2. Рекомендації щодо подальшої роботи аспіранта. 

3. Призначення для осіб останнього року підготовки дати проведення 

попередньої експертизи відповідної дисертації (попередня експертиза має 

відбутись до завершення терміну підготовки). 
 

*Під час оцінювання роботи осіб останнього року підготовки необхідно зазначити: ступінь готовності рукопису 

дисертації та автореферату з огляду на нормативно встановлені вимоги до такого виду робіт; рівень 

опублікування, апробації та практичного впровадження результатів дисертаційного дослідження відповідно до 

встановлених вимог на підставі поданих на кафедри особами останнього року підготовки: копій наукових 

праць, опублікованих у наукових фахових виданнях України з державного управління, наукових періодичних 
виданнях інших держав та/або виданнях України, включених до міжнародних наукометричних баз; матеріалів 

конференцій за результатами апробації матеріалів дисертації; рукописів дисертацій та їх авторефератів; 

документів, що підтверджують практичне впровадження. 
 

Завідувач кафедри 

                                         ________________                          ________________ 
                                                                         (підпис)                                                        (ініціали, прізвище) 

Секретар 

                                        ________________                           ________________ 
                                                                         (підпис)                                                        (ініціали, прізвище) 
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