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Додаток 1 

До Порядку підготовки здобувачів вищої освіти 

ступеня доктора філософії та доктора наук 

в ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» 

(розділ 4 п.4.2) 

Зразок 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

„УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ” 

 

 

 

 

 

 

 

Індивідуальний план роботи аспіранта 
третій освітньо-науковий рівень доктор філософії 

 

Прізвище, ім’я, по-батькові  

Спеціальність  

  

Галузь знань  

Факультет  

Кафедра   

Форма навчання   

Тема дисертації  

  

  

Науковий керівник  

(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання) 

 

  

Дата зарахування  

Дата закінчення  
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Продовження додатку 1 

Зворотній бік аркуша 

Обґрунтування вибору теми дисертаційної роботи 

 

Тема :  

 

 

 

 

Актуальність теми:  

 

 

 

 

 

 

 
Наукове та прикладне значення  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Витяг з протоколу засідання кафедри  № ___ від „___” _______ 20    р. 

Витяг з протоколу засідання НТР  № ___ від „___” _________20    р. 

Витяг з протоколу засідання Вченої Ради  № __ від „___” _____ 20   р. 

Науковий керівник  (підпис)   _________________ 
         (ІП) 

 

Аспірант    (підпис)   _________________ 
         (ІП) 
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Продовження додатку 1 

„Затверджую”  

Голова Вченої Ради 
 

________________________ 
(підпис)             (ІП) 

„___” ____________ 20     р. 
 

Загальний план роботи аспіранта 
№ 

з/п 

Найменування роботи Обсяг і короткий зміст 

роботи 
Термін 

виконання 

Форма 

звітності 

1 

Освітня складова 

Цикл дисциплін, що формують загальнонаукові та мовні 

компетентності 

Філософія  Екзамен 

Іноземна мова  Екзамен 

Цикл дисциплін, що формують універсальні навички 

дослідника 

Психологія та педагогіка 

вищої школи 

 Залік 

Педагогічна практика  Залік 

Планування та 

організація виконання 

НДР, грантів та проектів 

 Залік 

Педагогічна практика   

   

   

   

   

Цикл дисциплін, що формують фахові компетентності 

Науково-дослідна 

практика 

  

   

   

   

   

Вибіркові компоненти    
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Продовження додатку 1 

Зворотній бік аркуша 

 

2 

Наукова складова 

1. Теоретична робота   

2. Експериментальна 

робота 

  

3. Підготовка статей і тез 

доповідей 

  

4. Оформлення 

дисертації 

  

3 Попередній захист 

дисертації на 

засіданні 

кафедри/розширеному 

семінарі 

1. Підготовка 

дисертаційної доповіді 

  

2. Розробка презентації 

результатів досліджень 

  

3. Формування 

презентації дисертації 

  

4 Подання дисертації до 

спеціалізованої  

вченої ради 

Оформлення документів 

для подання до СВР 

  

5 Захист дисертації    

 

 

 Науковий керівник   ________________ ____________ 
        (підпис)    (ІП ) 

 

Аспірант     ________________ ____________ 
        (підпис)    (ПІ) 

 

 „____” _____________ 20    р. 

 

Витяг з протоколу засідання кафедри  № ___ від „___” _________ 20    р. 
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Продовження додатку 1 

Робочий план 1-го року підготовки 

 
Найменування роботи. Обсяг і 

короткий зміст 

Відмітки про виконання 

I. Підготовка та здача іспитів  

 

1. Філософія___________________ 

2. Іноземна мова__________________ 

3.Психологія та педагогіка вищої 

школи 

4. Планування та організація НДР, 

грантів та проектів 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 
 

 

 

 

 

 

 
II Робота над дисертацією 

1. Теоретична робота_________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 
 

 

 

 

 

 

2. Експериментальна робота 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 
______________________________ 

 

 

 

 

 

3. Публікація статей 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 
 

 

 

 

 

 
4. Участь у конференціях та 

наукових заходах 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 
Науковий керівник       ________________ 
                                               (підпис)             (ІП) 

Аспірант                   ________________ 
                                               (підпис)             (ІП) 

 

„____” _____________ 20       р. 

Науковий керівник       ________________ 
                                               (підпис)          (ІП) 

 

Аспірант                   ________________ 
                                               (підпис)          (ІП) 

„____” _____________ 20       р. 
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Продовження додатку 1 

Зворотній бік аркуша 

_______________________________________________ (ІП, каф.) 

 

„ЗАТВЕРДЖУЮ” 

Проректор   ________________  _________________ 
     (підпис)     (ІП) 

IV. Атестація аспіранта за півріччя  

Витяг з протоколу засідання кафедри № ____ від „___” _____________ 20___р. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 Завідувач кафедри ________________  ________________ 
      (підпис)     (ПІ) 

 Вчений секретар ________________  ________________ 
      (підпис)     (ІП) 

V. Атестація за 1-й рік навчання   
 

1. Ступінь готовності основних розділів дисертації ___________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

2. Атестація аспіранта науковим керівником _________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 Науковий керівник ________________  _________________ 
      (підпис)     (ІП) 

3. Рішення кафедри ______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Витяг з протоколу засідання кафедри № ____ від „___” _____________ 20___р. 

 

 Завідувач кафедри ________________  ________________ 
      (підпис)     (ІП) 

4. Рішення ВРФ    ______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Витяг з протоколу засідання ВРФ № ____ від „___” _____________ 20___р. 

 

 Голова ради (декан) ________________  ________________ 
     (підпис)     (ІП) 

 Аспірант   ________________  _________________ 
      (підпис)     (ІП) 
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Продовження додатку 1 

Робочий план 2-го року підготовки 
Найменування роботи. Об’єм і 

короткий зміст 

Відмітки про виконання 

І. Підготовка та здача заліків та 

іспитів 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

II Робота над дисертацією 

1. Теоретична робота_________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 
______________________________ 

_______________________________ 

 

 

 

 

 

 

2. Експериментальна робота 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

 

 

 

 

3. Публікація статей 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 
 

 

 

 

 

 
4. Участь у конференціях та 

наукових заходах 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

 

 

 

 

 

 
Науковий керівник       ________________ 
                                                   (підпис)         (ІП) 

Аспірант                   ________________ 
                                                   (підпис)         (ІП) 

„____” _____________ 20       р. 

Науковий керівник       ________________ 
                                                 (підпис)         (ІП) 

Аспірант                   ________________ 
                                                 (підпис)         (ІП) 

„____” _____________ 20       р. 
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Продовження додатку 1 

Зворотній бік аркушу 

Педагогічна практика 

 

№ 

з/п 

Форма практики План  

(год.) 

Виконання 

(год.) 

Назва дисципліни  Тема та план роботи Оцінка 

1 Відвідування лекцій 

наукового керівника та 

інших викладачів 

     

2 Розроблені і проведені заняття: 

лекції 

 

 

     

лабораторні роботи 

  

 

     

практичні заняття 

 

 

     

інші форми практики 

 

 

 

     

    

     Аспірант     ________________      __________________  
     (підпис)      (ІП) 

Науковий керівник ________________  _________________ 
         (підпис)      (ІП) 

Витяг з протоколу засідання кафедри  № ___ від „___” _______ 20     р. 
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Продовження додатку 1 

Науково-дослідна практика 

Змістові модулі План (год) Виконано 

(год) 

Зміст роботи Форма контролю 

Оволодіння сучасними 

методами та 

методиками наукових 

досліджень в галузі  

    

Назва етапу 

дослідження за темою 

дисертації 

    

 

 Вид робіт Зміст роботи Форма контролю 

ІІ сем.    

    

    

    

IV сем.    

    

    

    
 

     Аспірант     ________________      __________________  
     (підпис)                 (ІП) 

Науковий керівник ________________  _________________ 
         (підпис)                (ІП) 

Витяг з протоколу засідання кафедри  № ___ від „___” _______ 20     р. 
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Продовження додатку 1 

Зворотній бік аркушу 

_______________________________________________ (ІП, каф.) 

 „ЗАТВЕРДЖУЮ” 

  Проректор   ________________ _________________ 
(підпис)                                                (ІП) 

 

IV. Атестація аспіранта за півріччя   

Витяг з протоколу засідання кафедри № ____ від „___” ____________ 20___р. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 Завідувач кафедри ________________  ________________ 
      (підпис)     (ІП) 

 

 Вчений секретар ________________  ________________ 
      (підпис)     (ІП) 

V. Атестація за 2-й рік навчання   
 

1. Ступінь готовності основних розділів дисертації 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. Атестація аспіранта науковим керівником 

___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 Науковий керівник ________________ _________________ 
      (підпис)    (ІП) 

3. Рішення кафедри 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Витя з протоколу засідання кафедри № ____ від „___” _____________ 20___р. 
 

 Завідувач кафедри ________________  ________________ 
      (підпис)     (ІП) 

4. Рішення ВРФ    ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Витяг з протоколу засідання ВРФ № ____ від „___” _____________ 20___р. 
 

 Голова ради (декан) ________________ ________________ 
      (підпис)    (ІП) 

 Аспірант   ________________ _________________ 
      (підпис)    (ІП) 
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Продовження додатку 1 

Робочий план 3-го року підготовки 

 
Найменування роботи. Об’єм і 

короткий зміст 

Відмітки про виконання 

І. Підготовка та здача заліків та 

іспитів: 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

 

 

 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

II Робота над дисертацією 

1. Теоретична робота_________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 
_______________________________ 

_______________________________ 

________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

2. Експериментальна робота 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

 

 

 

 

 

3. Публікація статей 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

___________________________ 
 

 

 

 

 

 

 
4. Участь у конференціях 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

 

 

 

 

 

 
Науковий керівник       ________________ 
                                             (підпис)             (ІП) 

Аспірант                   ________________ 
                                                            (підпис)             (ІП) 

„____” _____________ 20       р. 

Науковий керівник       ________________ 
                                                                 (підпис)        (ІП) 

Аспірант                   ________________ 
                                                 (підпис)        (ІП) 

„____” _____________ 20       р. 
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Продовження додатку 1 

Зворотній бік аркушу 

_______________________________________________ (ІП, каф.) 

„ЗАТВЕРДЖУЮ” 

Проректор   ________________  _________________ 
     (підпис)    (ІП) 

IV. Атестація аспіранта за півріччя   

Витяг з протоколу засідання кафедри № ____ від „___” _____________ 20___р. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 Завідувач кафедри ________________ ________________ 
      (підпис)    (ІП) 

 Вчений секретар ________________  ________________ 
      (підпис)    (ІП) 

V. Атестація за 3-й рік навчання    
1. Ступінь готовності основних розділів дисертації 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. Атестація аспіранта науковим керівником 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 Науковий керівник ________________ _________________ 
      (підпис)    (ІП) 

3. Рішення кафедри 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Витяг з протоколу засідання кафедри № ____ від „___” _____________ 20___р. 

 

 Завідувач кафедри ________________  ________________ 
      (підпис)     (ІП) 

4. Рішення ВРФ    ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Витяг з протоколу засідання ВРФ № ____ від „___” _____________ 20___р. 

 

 Голова ради (декан) ________________ ________________ 
      (підпис)    (ІП) 

 Аспірант   ________________ _________________ 
      (підпис)    (ІП) 
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Продовження додатку 1 

Робочий план 4-го року підготовки 
Найменування роботи. Об’єм і короткий зміст Відмітки про виконання 

I. Підготовка та здача заліків та 

іспитів 

__________________________ 
______________________________ 

 

 

 

 

II Робота над дисертацією 

1. Теоретична робота оформлення 

дисертаційної 

роботи_______________________ 
 

 

 

 

2. Експериментальна робота 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

 

 

 

3. Публікація статей 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

Всього статей: 

Всього тез: 

Всього патентів: 

 
4. Участь у конференціях 

__________________________ 

__________________________ 

 

 

 

5. Представлення дисертаційної 

роботи до захисту на 

кафедрі_______________________ 

розширене засідання кафедри 

______________________________ 

СВР __________________________ 

 

 

 

IV. Працевлаштування  
 

 

Науковий керівник       ________________ 
                                                   (підпис)       (ІП) 

Аспірант                   ________________ 
                                                   (підпис)       (ІП) 

„____” _____________ 20       р. 

 

Науковий керівник       ________________ 
                                                   (підпис)       (ІП) 

Аспірант                   ________________ 
                                                   (підпис)       (ІП) 

„____” _____________ 20       р. 

IV. Атестація аспіранта за півріччя  
Витяг з протоколу засідання кафедри № ____ від „___” _____________ 20___р. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
 

 Завідувач кафедри ________________ ________________ 
      (підпис)    (ІП) 

 

 Вчений секретар  _______________  _________________ 
      (підпис)    (ІП) 
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Продовження додатку 1 

Зворотній бік аркушу 

_______________________________________________ (ІП, каф.) 

 

„ЗАТВЕРДЖУЮ” 

Проректор   ________________  _________________ 
     (підпис)    (ІП) 

 

V. Атестація за 4-й рік навчання  по закінченню аспірантської підготовки 

1. Результати складання іспитів та заліків 

№ 

з/п 

Найменування дисципліни Екзамен/залік Кредитів/годин Оцінка 

 Філософія     

 Іноземна мова     

 Психологія та педагогіка вищої школи    

 Педагогічна практика    

 Планування та організація виконання 

НДР, грантів та проектів 

   

 Науково-дослідна практика    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

  Завідувач відділом аспірантури  

та докторантури _________________ ____________ 
             (підпис) (ІП) 

2. Опублікував наукових праць всього____________________________________________ 

  Статей ______________________________________________________________________ 

    Монографій ________________________________________________________________    

    Тез доповідей за матеріалами конференцій  _____________________________________ 

    Винаходів, на які отримані патенти та авторські свідоцтва_________________________ 

    Заявок на винаходи, які знаходяться в стадії розгляду______________________________ 

    Акти (довідки) про впровадження _____________________________________________ 
 

3. Стан виконання дисертації на момент випуску 

 захистив дисертацію 

 подав дисертацію до захисту 

 робота над дисертацією повністю не закінчена 
 

4. Причини несвоєчасного завершення роботи над дисертацією у встановлені строки 

аспірантської підготовки, термін подання до захисту: 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Продовження додатку 1 

5. Висновок кафедри 

Індивідуальний план роботи аспірантом ___________________________________ 

виконано: 

  успішно 

  з відставанням 

Дисертаційна робота: 

  пройшла розширене засідання кафедри 

  рекомендована до спецради 

  рекомендована до опрацювання 

  не виконана 

Пропозиція кафедри ___________________________________________________________ 

Атестація затверджена на засіданні кафедри, витяг з протоколу  

№ ___  від “___” ___________ 20    р. 

 Завідувач кафедри   ________________      ________________ 
      (підпис)    (ІП) 

6.Працевлаштування ___________________________________________________________ 
 

7. Рішення ВРФ    ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Витяг з протоколу засідання ВРФ № ____ від „___” _____________ 20___р. 

  
 Голова ради (декан) ________________  _________________ 
      (підпис)    (ІП) 

Науковий керівник  ________________  _________________ 
      (підпис)    (ІП) 

 Аспірант   ________________  _________________ 
      (підпис)    (ІП) 

 

Аспірант _____________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по-батькові ) 

Захистив (представив до захисту) дисертацію на тему: __________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

на спеціалізованій вченій раді _______________________________________ 

 

 Ректор університету ______________________ ______________ 
       (підпис)    (ІП) 

 „____” __________ 20   р. 

____________________________________________ 
 

Завідувач відділом  

аспірантури та докторантури     Наталія МАКАРЧЕНКО 

 

Інженер  відділу 

аспірантури та докторантури     Тетяна ФІЛІПОВА 
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Додаток 2 
До Порядку підготовки здобувачів вищої освіти 

ступеня доктора філософії та доктора наук 

в ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» 

(Розділ 4, пункт 4.3.) 

 

 

Зразок 
 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

 

Ректор ДВНЗ УДХТУ ____________ __________ 
                                        (підпис)                 (ІП) 

              «___» _______________ 20   р. 

 

 

 

 
І. ГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

на 20__/20__ навчальний рік очна (вечірня, заочна) форма 

 
Рік  

Навча

-ння 

Вересень Жовтень  Листопад  Грудень  Січень  Лютий  Березень  Квітень  Травень  Червень  Липень       Серпень 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

I     Д/

Т 

Д/

Т 

Д/

Т 

Д/

Т 

Д/

Т 

Д/

Т 

Д/

Т 

Д/Т Д/Т Д/

Т 

Д/

Т 

Д/

Т 

С С Н

Д 

Н

Д 

Н

Д 

Н

Д 

Н

Д 

Н

Д 

НД Д/

Т 

Д/

Т 

Д/

Т 

Д/

Т 

Д/

Т 

Д/

Т 

Д/

Т 

Д/

Т 

Д/

Т 

Д/

Т 

Д/

Т 

Д/

Т 

Д/

Т 

Д/

Т 

Д/

Т 

Д/

Т 

С С К К К К К К К К К 

II Д Д П П Д/

Т 

Д/

Т 

Д/

Т 

Д/

Т 

Д/

Т 

Д/

Т 

Д/

Т 

Д/Т Д/Т Д/

Т 

Д/

Т 

Д/

Т 

С С Н

Д 

Н

Д 

Н

Д 

Н

Д 

Н

Д 

Н

Д 

НД/

Т 

Д/

Т 

Д/

Т 

Д/

Т 

Д/

Т 

Д/

Т 

Д/

Т 

Д/

Т 

Д/

Т 

Д/

Т 

Д/

Т 

Д/

Т 

Д/

Т 

Д/

Т 

Д/

Т 

Д/

Т 

Д/

Т 

С С К К К К К К К К К 

III Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д К К К К К К К К К 

IV Д Д Д Д З З З З                                    К К К К К К К К К 
 

 

ПОЗНАЧЕННЯ Д-виконання дисертаційної роботи; Т – теоретичне навчання; С-екзаменаційна сесія; НД – науково-дослідна практика; П – 

педагогічна практика; 

К – канікули, З – захист дисертаційної роботи 

 

Завідувач відділом аспірантури та докторантури    (підпис)   Ім’я прізвище 

 

_________________________________________________________ 

 

Завідувач відділом аспірантури та докторантури        Наталія МАКАРЧЕНКО 
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Додаток 3 

До Порядку підготовки здобувачів вищої освіти 

ступеня доктора філософії та доктора наук 

в ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» 

(Розділ 4, пункт 4.9.) 

витяг з Положення про організацію освітнього процесу в  

Державному вищому навчальному закладі  

«Український державний хіміко-технологічний університет»  

затверджене наказом від 30.05.2022 р. №89. 

Зразок 
 

Критерії оцінок та узгодження їх за шкалами університету 

Оцінка Критерії оцінок Оцінка 

в балах 

Оцінка за традиційною 

шкалою 

А ВІДМІННО – здобувач вищої 

освітиволодіє глибокими і дієвими 

знаннями навчального матеріалу, 

аргументовано використовує їх у 

нестандартних ситуаціях, виявляє 

неординарні творчі здібності в 

навчальній діяльності; вільно володіє 

науковими термінами, уміє знаходити 

джерела інформації, аналізувати їх та 

застосовувати у практичній діяльності 

або у науководослідній роботі; здатний 

за допомогою викладача підготувати 

виступ для студентської наукової 

конференції, визначити програму своєї 

пізнавальної діяльності. 

96-100 Відмінно Зараховано 

В ДУЖЕ ДОБРЕ – здобувач вищої 

освітиволодіє глибокими і міцними 

знаннями, здатний використовувати їх у 

нестандартних умовах, може робити 

аргументовані висновки, практично 

оцінювати окремі нові факти, явища, 

процеси. Вирішує творчі завдання, здатен 

сприймати іншу позицію, як 

альтернативу, знає суміжні дисципліни, в 

навчанні користується додатковими 

джерелами інформації. Відповідь його 

повна, логічна і обґрунтована. 

86-95 Відмінно Зараховано 

C ДОБРЕ – здобувач вищої освітиволодіє 

достатньо повними знаннями, вільно 

застосовує вивчений матеріал у 

стандартних умовах; розуміє 

основоположні теорії і факти, логічно 

висвітлює причинно-наслідкові зв'язки 

між ними; вміє аналізувати, робити 

висновки з технічних та економічних 

розрахунків, складати прості таблиці, 

схеми. Вміє працювати самостійно, 

підготувати реферат і захищати його 

положення. Відповідь його повна, 

логічна, але з деякими неточностями. 

67-85 Добре Зараховано 
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Продовження додатку 3 
 

D 

ЗАДОВІЛЬНО – здобувач вищої 

освітирозуміє суть дисципліни, виявляє 

розуміння основних положень 

навчального матеріалу; може поверхово 

аналізувати події, ситуації, робити певні 

висновки, самостійно відтворити більшу 

частину матеріалу. Відповідь може бути 

правильна, але недостатньо осмислена. 

61-66 Задовільно Зараховано 

Е ДОСТАТНЬО – здобувач вищої 

освітимає початковий рівень знань, 

володіє необхідними уміннями та 

навичками для вирішення стандартних 

завдань; виявляє розуміння основних 

положень навчального матеріалу; 

здатний з помилками дати визначення 

понять та категорій, що вивчаються; 

може самостійно оволодівати частиною 

навчального матеріалу, але висновки 

робить нелогічні, непослідовні. 

51-60 Задовільно Зараховано 

FX НЕЗАДОВІЛЬНО – з можливістю 

складання іспиту: здобувач вищої 

освітимало усвідомлює мету навчально-

пізнавальної діяльності. 

35-50 Незадовільно Не 

зараховано 

 

F НЕЗАДОВІЛЬНО – з обов'язковим 

повторним курсом: здобувач вищої 

освітине володіє необхідними знаннями, 

уміннями, навичками та науковими 

термінами, демонструє низький рівень 

комунікативної культури. 

< 35 Незадовільно Не 

зараховано 

 

__________________________________________________________ 

 

Завідувач відділом  

аспірантури та докторантури     Наталія МАКАРЧЕНКО 

  



19 

 
Додаток 4 

До Порядку підготовки здобувачів вищої освіти 

ступеня доктора філософії та доктора наук 

в ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» 

(Розділ 4, п.4.9.) 

Зразок 
Таблиця відповідності оцінок та балів  

Макси-

мальний 

бал за 

роботу 

Залік  Допуск Недопуск  

Відмінно Добре Задовільно  

A B C D E FX F 

1 1 1 1 1 1 1 0 

2 2 2 2 2 2 1 0 

3 3 3 3 2 2 2 0 

4 4 4 3 3 3 2 0 

5 5 5 4 4 3 2 0 

6 6 6 5 4 4 3 0 

7 7 7 6 5 4 3 0 

8 8 7 6 5 4 3 0 

9 9 8 7 6 5 4 0 

10 10 9 8 7 6 4..5 0 

11 11 10 8..9 7 6 4..5 0 

12 12 11 9..10 8 7 5..6 0 

13 13 12 9..11 8 7 5..6 0 

14 14 13 10..12 9 8 5..7 0 

15 15 13..14 11..12 10 8..9 6..7 0 

16 16 14..15 11...13 10 9 6..8 0 

17 17 15..16 12..14 11 9..10 6..8 0 

18 18 16..17 13..15 11..12 10 7..9 0 

19 19 17..18 13..16 12 10..11 7..9 0 

20 20 18..19 14..17 13 11..12 7..10 0 

21 21 19..20 15..18 13..14 11..12 8..10 0 

22 22 19..21 15..18 14 12..13 8..11 0 

23 23 20..22 16..19 14..15 12..13 9..11 0 

24 24 21..23 17..20 15..16 13..14 9..12 0 

25 24..25 22..23 17..21 16 13..15 9..12 0 

26 25..26 23..25 18..22 16..17 14..15 10..13 0 

27 26..27 24..25 19..23 17..18 14..16 10..13 0 

28 27..28 25..27 19..24 18..19 15..17 10..14 0 

29 29..30 25..28 20..24 18..19 15..17 11..14 0 

30 29..30 26..28 21..25 19..20 16..18 11..15 0 

35 34..35 31..3 24..30 22..23 18..21 13..17 0 

40 39..40 35..38 27..34 25..26 21..24 14..20 0 

45 44..45 39..43 31..38 28..30 23..27 16..22 0 

50 48..50 43..47 34..42 31..33 26..30 18..25 0 

 

__________________________________________________________ 

 

Завідувач відділом  

аспірантури та докторантури     Наталія МАКАРЧЕНКО 
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Додаток 5 

До Порядку підготовки здобувачів вищої освіти 

ступеня доктора філософії та доктора наук 

в ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» 

(Розділ 4, пункт 4.5.) 

витяг з Положення про організацію освітнього процесу в  

Державному вищому навчальному закладі  

«Український державний хіміко-технологічний університет»  

затверджене наказом від 30.05.2022 р. №89. 

Зразок 
 

Норми обліку самостійної роботи аспірантів 

 

Види самостійної роботи Кількість годин 

Підготовка до аудиторних занять: 

- проробка лекційного матеріалу; 

- підготовка до лабораторних робіт; 

- підготовка до практичних занять; 

- підготовка до семінарів 

0,5 год. На 1 год. 

аудиторних занять 

Проробка розділів програми, які не 

викладаються на лекціях 

3 год. на 1 год. лекції, яка 

передбачається 

Виконання та захист індивідуальних завдань: 

- розрахункових, графічних (аба інших) робіт 

- курсових проектів 

- курсових робіт 

 

12 год. на одне завдання 

45 год. на один проект 

30 год. на одну роботу 

Підготовка та складання підсумкового 

контролю знань (залік, диф. залік, екзамен) 

20 % від загального обсягу 

дисципліни 

 

 

____________________________________________________ 

 

Завідувач відділом  

аспірантури та докторантури     Наталія МАКАРЧЕНКО 
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Додаток 6 

До Порядку підготовки здобувачів вищої освіти 

ступеня доктора філософії та доктора наук 

в ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» 

(Розділ 1, пункт 1.4.) 

Зразок  

УГОДА 

про підготовку аспіранта за рахунок 

державного замовлення 

№ __________      “___” _____________ 20___р. 

Державний вищий навчальний заклад 

(найменування установи, де проводитиметься підготовка аспіранта (докторанта) 

“Український державний хіміко-технологічний університет” 

Міністерство освіти і науки України 

її підпорядкованість 

в особі керівника з одного боку,                                                    

та аспіранта ________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я) 

за спеціальністю ___________________________________________________ 

з другого боку уклали угоду про таке: 

ДВНЗ “Український державний хіміко-технологічний університет” зобов’язується 

забезпечити: 

1) якісну підготовку аспіранта згідно індивідуального плану; 

2) виплату відповідно до законодавства державної стипендії; 

3) вільний доступ до всіх видів відкритої наукової інформації, наявної у 

вищому навчальному закладі; 

4) отримання методичного і змістовного наукового консультування щодо 

власного дослідження; 

5) безпечні та нешкідливі умови для проведення наукових досліджень, 

забезпечення належно обладнаним місцем для наукової роботи; 

6) академічну мобільність, що реалізується відповідно до Положення про 

порядок реалізації права на академічну мобільність, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 р. № 579; 

Аспірант зобов’язується: 

1) дотримуватися усіх умов Порядку підготовки здобувачів вищої освіти 

ступеня доктора філософії у вищих навчальних закладах ( наукових 

установах); 

2) дотримуватися морально-етичних норм і стандартів поведінки дослідників 

у відповідній галузі (професії), встановлених вищим навчальним закладом; 

3) виконувати індивідуальний план наукової роботи та систематично 

звітувати про хід його виконання на засіданні кафедри, відділу,  

 

 

 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/579-2015-%D0%BF/paran8#n8
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/579-2015-%D0%BF/paran8#n8
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Продовження додатку 6 

Зворотній бік аркуша 

лабораторії чи іншого підрозділу вищого навчального закладу, який 

уповноважений для цього його вченою радою; 

4) своєчасно подавати до відділу аспірантури та докторантури  

індивідуальний план роботи, результати атестації та інші необхідні 

документи; 

5) захистити в установлений строк свої наукові досягнення у вигляді 

дисертації  у спеціалізованій вченій раді. 

Інші умови: 

1) зміни і доповнення до цієї угоди вносяться шляхом підписання додаткових 

угод; 

2) дія угоди припиняється за згодою сторін (оформляється протоколом) 

3) усі спори, що виникають між сторонами, вирішуються шляхом переговорів у 

разі не досягнення згоди – згідно з чинним законодавством України. 

Угода набирає чинності з моменту підписання і діє до “30” вересня 2026  р. 

 Угоду складено у двох примірниках, які зберігаються у кожної сторони і 

мають юридичну силу. 

Адреси сторін: 

ДВНЗ “УДХТУ” 49005 м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 8, (056) 746-33-56 
(поштовий індекс, адреса, номер телефону) 

аспірант  

 (місце постійного проживання, адреса, номер телефону) 

  

паспорт  

 (серія, номер, ким і коли виданий) 

  

 МП 
  

          Ректор         __________________   ______________ 
               (підпис)   (ІП) 

Головний бухгалтер                 __________________  ______________ 
               (підпис)   (ІП) 

Завідувач відділу  

аспірантури і докторантури         __________________ _______________  
      (підпис)    (ІП) 
 

Юридичний відділ       _________________ _______________ 
                        (підпис)       (ІП)       

           

 Аспірант                                     __________________ _______________ 
               (підпис)   (ІП) 

           “____” ________________ 20    р. 
 

_________________________________________________ 
 

Завідувач відділом  

аспірантури та докторантури     Наталія МАКАРЧЕНКО 

 

Інженер відділу аспірантури 

та докторантури       Тетяна ФІЛІПОВА 


