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Форма навчання 
Study form

Дата вступу 
Date of entry

Шифр спеціальності 
Specialty code

Номер групи  
Group number

Назва спеціальності 
Name of the specialty

Факультет (інститут)

Кафедра 
Department

Науковий керівник 
Dissertation supervisor

Тема дисертації 
Dissertation title

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ  ПЛАН  РОБОТИ  АСПІРАНТА 
PhD STUDENT  INDIVIDUAL  STUDY  PLAN 

А  Основні дані / Basic specification

Прізвище 
Family name (as shown in your passport)

Ім’я 
First name(s) (as shown in your passport)

По батькові 
Patronymic

Дата народження 
Date of birth

E-Mail 
E-mail

Мобільний телефон 
Mobile phone

Сімейне становище 
Marital status

Рідна мова 
Native language

Мовні навики 
Language skills 

Університет 
BSc university

Ступінь магістра за спеціальністю 
MSc – name of achieved academic title

Університет 
MSc university

Аспірант / PhD student Підпис  / Signature

Листок здати до відділу аспірантури та надіслати на e-mail: berezovskiy@kpi.kharkov.ua до 1 грудня поточного року 

Ступінь бакалавр за спеціальністю 
BSc – name of achieved academic title

 Faculty (institute)



І н д и в і д у а л ь н и й   п л а н   р о б о т и   а с п і р а н т а  / PhD student  individual  study  plan 

Прізвище та ініціали / Surname and initials Номер групи / Group number 

В   Навчальний блок. План та обов’язкове виконання / Study block. Plan and duties fulfillment

  Назва навчальної дисципліни 
  Subject title 

Загальний обсяг 
Total volume 

Семестровий контроль, оцінка 
Semester monitoring, evaluation 

годин 
hours

кредитів 
ЄКТС 

ECTS credits 

кількість балів 
The number of 
points (Scores)

за національною 
шкалою/according 

to a national scale 

за шкалою 
ЄКТС/according 

to a scale ECTS

Перша частина: соціально-гуманітарні дисципліни / First Part: Social  Subjects and Humanities

1.1. Світоглядні та соціокультурні основи 
науково-технічної діяльності 
1.1. Worldview, Social and Cultural Basics of Scientific 
and Technical Activity  

120 4,0 

1.2. Іноземна мова для комунікації у 
науково-педагогічному середовищі 
1.2. Foreign Languages for Communication in Academic 
and Pedagogical Environment 

120 4,0 

120 4,0 

ВИБІРКОВА ЧАСТИНА / Optional part 

Прохання надати список всіх предметів, які ви приймаєте (і планують прийняти) для того, щоб виконати 
дисертаційну роботу / Please provide a list of all subjects you are taking (and planning to take)  to fulfill dissertation 

Друга частина: дисципліни науково-професійної та практичної підготовки 
Second part: subjects of scientific, professional and practical training

2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

 частина: дисципліни зі спеціальності / The third part: specialty subjectsТретя

  Дисципліни третього семестру / Third semester subjects 

3.1.1. 

3.1.2. 

3.1.3. 

3.1.4. 

 Дисципліни четвертого семестру / Fourth semester subjects 

3.2.1. 

3.2.2. 

3.2.3. 

3.2.4. 

Аспірант
PhD student

Керівник
SupervisorПідпис 

Signature
Прізвище та ініціали 

Surname and initials
Підпис 
Signature

Прізвище та ініціали 
 Surname and initials

Затверджено 
на засіданні 

кафедри 

Затверджено на 
засіданні вченої ради 
факультету (інституту)

Дата, номер 
протоколу 

Дата, номер 
протоколу 

Завідувач 
кафедри 

Голова вченої 
ради Підпис 

Signature
Прізвище та ініціали 

Surname and initials
Підпис 

 Signature
Прізвище та ініціали 

 Surname and initials

Завідувач аспірантури Штефан В.В. 
Листок здати до відділу аспірантури та надіслати на e-mail: berezovskiy@kpi.kharkov.ua до 1 грудня поточного року 



І н д и в і д у а л ь н и й   п л а н   р о б о т и   а с п і р а н т а  / PhD student  individual  study  plan 

Прізвище та ініціали / Surname and initials Номер групи / Group number 

С   Науковий блок. Затвердження теми дисертаційної роботи
 Science block. Approval of the dissertation title 

Тема дисертації 
Dissertation title

Обгрунтування вибору теми дисертації повинно містити такі пункти: 
Rationale choice of dissertation title must contain the following items:

 стан розробки
науковцями інших 
навчальних закладів 
та науково-
дослідних установ 
як в нашій державі, 
так і за кордоном 
питань, які 
пропонується 
розглянути в 
дисертації; 
мета

дослідження; 
 теоретичні

завдання, які мають 
бути розв'язані в 
дисертації; 
 наявність умов

для виконання 
дисертації в строк; 
 відповідність

теми дисертації 
науковій тематиці, 
над якою працює 
кафедра; 
 очікувані наукові

і практичні 
результати 

Аспірант
PhD student

Керівник
SupervisorПідпис 

Signature
Прізвище та ініціали 

Surname and initials
Підпис 
Signature

Прізвище та ініціали 
 Surname and initials

Шифр та назва спеціальності 
Name and code of the specialty

Підпис 
Signature

Прізвище та ініціали 
 Surname and initials

Затверджено 
на засіданні 

кафедри 
Дата, номер 
протоколу 

Дата, номер 
протоколу 

Завідувач 
кафедри 

Голова вченої 
ради Підпис 

Signature
Прізвище та ініціали 

Surname and initials
Підпис 

 Signature
Прізвище та ініціали 

 Surname and initials

Завідувач аспірантури Штефан В.В. 
Листок здати до відділу аспірантури та надіслати на e-mail: berezovskiy@kpi.kharkov.ua до 1 грудня поточного року 

Затверджено на 
засіданні вченої ради 
факультету (інституту)

Голова групи
забезпечення
спеціальності

The head of the group
providing the speciality



І н д и в і д у а л ь н и й   п л а н   р о б о т и   а с п і р а н т а  / PhD student  individual  study  plan 

Прізвище та ініціали / Surname and initials Номер групи / Group number 

D   Робота над дисертацією. Загальний план роботи / Study for dissertation. General plan of work

Вид роботи 
Type of work

Зміст роботи / Content of work 

ПЕРШИИЙ РІК НАВЧАННЯ / 1-st
 year of study 

1. Теоретична робота

1. Theoretical work

2. Експериментальна
робота

2. Experimental work

ДРУГИЙ РІК НАВЧАННЯ / 2-nd 
 year of study 

1. Теоретична робота

1. Theoretical work

2. Експериментальна
робота

2. Experimental work

ТРЕТІЙ РІК НАВЧАННЯ / 3-rd
  year of study 

1. Теоретична робота

1. Theoretical work

2. Експериментальна
робота

2. Experimental work

ЧЕТВЕРТИЙ РІК НАВЧАННЯ / 4-th 
 year of study 

1. Теоретична робота

1. Theoretical work

2. Експериментальна
робота

2. Experimental work

Аспірант
PhD student

Керівник
SupervisorПідпис 

Signature
Прізвище та ініціали 

Surname and initials
Підпис 
Signature

Прізвище та ініціали 
 Surname and initials

Шифр та назва спеціальності 
Name and code of the specialty

Підпис 
Signature

Прізвище та ініціали 
 Surname and initials

Затверджено 
на засіданні 

кафедри 
Дата, номер 
протоколу 

Дата, номер 
протоколу 

Завідувач 
кафедри 

Голова вченої 
ради Підпис 

Signature
Прізвище та ініціали 

Surname and initials
Підпис 

 Signature
Прізвище та ініціали

Surname and initials

Завідувач аспірантури Штефан В.В. 
Листок здати до відділу аспірантури та надіслати на e-mail: berezovskiy@kpi.kharkov.ua до 1 грудня поточного року 

Затверджено на 
засіданні вченої ради 
факультету (інституту)

Голова групи
забезпечення
спеціальності

The head of the group
providing the speciality



І н д и в і д у а л ь н и й   п л а н   р о б о т и   а с п і р а н т а  / PhD student  individual  study  plan 

Прізвище та ініціали / Surname and initials Номер групи / Group number 

E 1   Звіт аспіранта на першому році навчання / PhD student’s report in the first year

 Вид роботи 
            Type of work

ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ НАД ДИСЕРТАЦІЄЮ / Planning work on the dissertation 

1. Теоретична робота

1. Theoretical work

2. Експериментальна
робота

2. Experimental work

ЗВІТУВАННЯ ПРО ВИКОНАННЯ РОБОТИ НАД ДИСЕРТАЦІЄЮ / Reporting on the work on the dissertation

1. Теоретична робота

1. Theoretical work

2. Експериментальна
робота

2. Experimental work

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА АСПІРАНТА / PhD student’s educational and methodical work

Аспірант
PhD student Dissertation 

supervisor

Науковий керівник 

Підпис 
Signature

Прізвище та ініціали 
Surname and initials

Підпис 
Signature

Прізвище та ініціали 
 Surname and initials

Затверджено 
на засіданні 

кафедри 
Дата, номер 
протоколу 

Дата, номер 
протоколу 

Завідувач 
кафедри 

Голова вченої 
ради Підпис 

Signature
Прізвище та ініціали 

Surname and initials
Підпис 

 Signature
Прізвище та ініціали 

 Surname and initials

Завідувач аспірантури Штефан В.В. 
Листок здати до відділу аспірантури та надіслати на e-mail: berezovskiy@kpi.kharkov.ua до 30 квітня поточного року 

Затверджено на 
засіданні вченої ради 
факультету (інституту)



І н д и в і д у а л ь н и й   п л а н   р о б о т и   а с п і р а н т а  / PhD student  individual  study  plan 

Прізвище та ініціали / Surname and initials Номер групи / Group number 

F 1   Атестація аспіранта за перший рік навчання / Attestation of PhD student’s study in the first year

Вид роботи 
Type of work

Звіт роботи 
Report on work

РОБОТА НАД ДИСЕРТАЦІЄЮ / Work on the dissertation 

1. Теоретична робота

1. Theoretical work

2. Експериментальна
робота

2. Experimental work

ОПУБЛІКОВАНІ ПРАЦІ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ / Published works on the dissertation 

1. Монографії
1. Monography

2. Патенти
2. Patents

3. Статті у наукових
виданнях 
3. Papers in scientific
journals

4. Тези та матеріали
доповідей наукових 
конференцій 
4. Abstracts and conference
papers 

5. h-index Scopus 

Аспірант
PhD student

Оцінка 
Evaluation

Підпис 
Signature

Прізвище та ініціали 
Surname and initials

Підпис 
Signature

Прізвище та ініціали 
 Surname and initials

Шифр та назва спеціальності 
Name and code of the specialty

Підпис 
Signature

Прізвище та ініціали 
 Surname and initials

Затверджено 
на засіданні 

кафедри 
Дата, номер 
протоколу 

Дата, номер 
протоколу 

Завідувач 
кафедри 

Голова вченої 
ради Підпис 

Signature
Прізвище та ініціали 

Surname and initials
Підпис 

 Signature
Прізвище та ініціали 

 Surname and initials

Завідувач аспірантури Штефан В.В. 
Листок здати до відділу аспірантури та надіслати на e-mail: berezovskiy@kpi.kharkov.ua до 30 вересня поточного року 

Google Scholar 

Науковий керівник
Dissertation 
supervisor

Затверджено на 
засіданні вченої ради 
факультету (інституту)

Голова групи
забезпечення
спеціальності

The head of the group
providing the speciality



І н д и в і д у а л ь н и й   п л а н   р о б о т и   а с п і р а н т а  / PhD student  individual  study  plan 

Прізвище та ініціали / Surname and initials Номер групи / Group number 

E 2   Звіт аспіранта на другому році навчання / PhD student’s report in the second year

 Вид роботи 
           Type of work

ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ НАД ДИСЕРТАЦІЄЮ / Planning work on the dissertation 

1. Теоретична робота

1. Theoretical work

2. Експериментальна
робота

2. Experimental work

ЗВІТУВАННЯ ПРО ВИКОНАННЯ РОБОТИ НАД ДИСЕРТАЦІЄЮ / Reporting on the work on the dissertation

1. Теоретична робота

1. Theoretical work

2. Експериментальна
робота

2. Experimental work

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА АСПІРАНТА / PhD student’s educational and methodical work

Аспірант
PhD student

Науковий керівник 
Dissertation 
supervisorПідпис 

Signature
Прізвище та ініціали 

Surname and initials
Підпис 
Signature

Прізвище та ініціали 
 Surname and initials

Затверджено 
на засіданні 

кафедри 
Дата, номер 
протоколу 

Дата, номер 
протоколу 

Завідувач 
кафедри 

Голова вченої 
ради Підпис 

Signature
Прізвище та ініціали 

Surname and initials
Підпис 

 Signature
Прізвище та ініціали 

 Surname and initials

Завідувач аспірантури Штефан В.В. 
Листок здати до відділу аспірантури та надіслати на e-mail: berezovskiy@kpi.kharkov.ua до 30 квітня поточного року 

Затверджено на 
засіданні вченої ради 
факультету (інституту)



І н д и в і д у а л ь н и й   п л а н   р о б о т и   а с п і р а н т а  / PhD student  individual  study  plan 

Прізвище та ініціали / Surname and initials Номер групи / Group number 

F 2   Атестація аспіранта за другий рік навчання / Attestation of PhD student’s study in the second year

Вид роботи 
Type of work

Звіт роботи 
Report on work

РОБОТА НАД ДИСЕРТАЦІЄЮ / Work on the dissertation 

1. Теоретична робота

1. Theoretical work

2. Експериментальна
робота

2. Experimental work

ОПУБЛІКОВАНІ ПРАЦІ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ / Published works on the dissertation 

1. Монографії
1. Monography

2. Патенти
2. Patents

3. Статті у наукових
виданнях 
3. Papers in scientific
journals

4. Тези та матеріали
доповідей наукових 
конференцій 
4. Abstracts and conference
papers

5. h-index Scopus Google Scholar 

Аспірант
PhD student

Науковий керівник 
Dissertation 
supervisor

Оцінка 
Evaluation

Підпис 
Signature

Прізвище та ініціали 
Surname and initials

Підпис 
Signature

Прізвище та ініціали 
 Surname and initials

Шифр та назва спеціальності 
Name and code of the specialty

Підпис 
Signature

Прізвище та ініціали 
 Surname and initials

Затверджено 
на засіданні 

кафедри 
Дата, номер 
протоколу 

Дата, номер 
протоколу 

Завідувач 
кафедри 

Голова вченої 
ради Підпис 

Signature
Прізвище та ініціали 

Surname and initials
Підпис 

 Signature
Прізвище та ініціали 

 Surname and initials

Завідувач аспірантури Штефан В.В. 
Листок здати до відділу аспірантури та надіслати на e-mail: berezovskiy@kpi.kharkov.ua до 30 вересня поточного року 

Затверджено на 
засіданні вченої ради 
факультету (інституту)

Голова групи
забезпечення
спеціальності

The head of the group
providing the speciality



І н д и в і д у а л ь н и й   п л а н   р о б о т и   а с п і р а н т а  / PhD student  individual  study  plan 

Прізвище та ініціали / Surname and initials Номер групи / Group number 

G   Педагогічна практика. План та обов'язки / Pedagogical practice. Plan and duties

Опис діяльності. Назва навчальної дисципліни. План заняття. 
Activity description. Title of the course. Lessons plan.

Аспірант
PhD student

Науковий керівник 
Dissertation 
supervisor

Оцінка 
Evaluation

Підпис 
Signature

Прізвище та ініціали 
Surname and initials

Підпис 
Signature

Прізвище та ініціали 
 Surname and initials

Затверджено 
на засіданні 

кафедри 
Дата, номер 
протоколу 

Дата, номер 
протоколу 

Завідувач 
кафедри 

Голова вченої 
ради Підпис 

Signature
Прізвище та ініціали 

Surname and initials
Підпис 

 Signature
Прізвище та ініціали 

 Surname and initials

Завідувач аспірантури Штефан В.В. 
Листок здати до відділу аспірантури та надіслати на e-mail: berezovskiy@kpi.kharkov.ua до 15 грудня поточного року 

1. 

Дата заняття 
Lecture date

 Підпис аспіранта 
PhD student's signature

2. 

Дата заняття 
Lecture date

 Підпис аспіранта 
PhD student's signature

3. 

Дата заняття 
Lecture date

 Підпис аспіранта 
PhD student's signature

4. 

Дата заняття 
Lecture date

 Підпис аспіранта 
PhD student's signature

5. 

Дата заняття 
Lecture date

 Підпис аспіранта 
PhD student's signature

Затверджено на 
засіданні вченої ради 
факультету (інституту)



І н д и в і д у а л ь н и й   п л а н   р о б о т и   а с п і р а н т а  / PhD student  individual  study  plan 

Прізвище та ініціали / Surname and initials Номер групи / Group number 

E 3   Звіт аспіранта на третьому році навчання / PhD student’s report in the third year

  Вид роботи 
          Type of work

ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ НАД ДИСЕРТАЦІЄЮ / Planning work on the dissertation 

1. Теоретична робота

1. Theoretical work

2. Експериментальна
робота

2. Experimental work

ЗВІТУВАННЯ ПРО ВИКОНАННЯ РОБОТИ НАД ДИСЕРТАЦІЄЮ / Reporting on the work on the dissertation

1. Теоретична робота

1. Theoretical work

2. Експериментальна
робота

2. Experimental work

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА АСПІРАНТА / PhD student’s educational and methodical work

Аспірант
PhD student

Науковий керівник 
Dissertation 
supervisorПідпис 

Signature
Прізвище та ініціали 

Surname and initials
Підпис 
Signature

Прізвище та ініціали 
 Surname and initials

Затверджено 
на засіданні 

кафедри 
Дата, номер 
протоколу 

Дата, номер 
протоколу 

Завідувач 
кафедри 

Голова вченої 
ради Підпис 

Signature
Прізвище та ініціали 

Surname and initials
Підпис 

 Signature
Прізвище та ініціали 

 Surname and initials

Завідувач аспірантури Штефан В.В. 
Листок здати до відділу аспірантури та надіслати на e-mail: berezovskiy@kpi.kharkov.ua до 30 квітня поточного року 

Затверджено на 
засіданні вченої ради 
факультету (інституту)



І н д и в і д у а л ь н и й   п л а н   р о б о т и   а с п і р а н т а  / PhD student  individual  study  plan 

Прізвище та ініціали / Surname and initials Номер групи / Group number 

F 3   Атестація аспіранта за третій рік навчання / Attestation of PhD student’s study in the third year

Вид роботи 
Type of work

Звіт роботи 
Report on work

РОБОТА НАД ДИСЕРТАЦІЄЮ / Work on the dissertation 

1. Теоретична робота

1. Theoretical work

2. Експериментальна
робота

2. Experimental work

ОПУБЛІКОВАНІ ПРАЦІ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ / Published works on the dissertation 

1. Монографії
1. Monography

2. Патенти
2. Patents

3. Статті у наукових
виданнях 
3. Papers in scientific
journals

4. Тези та матеріали
доповідей наукових 
конференцій 
4. Abstracts and conference
papers 

5. h-index Scopus Google Scholar 

Аспірант
PhD student

Науковий керівник 
Dissertation 
supervisor

Оцінка 
Evaluation

Підпис 
Signature

Прізвище та ініціали 
Surname and initials

Підпис 
Signature

Прізвище та ініціали 
 Surname and initials

Шифр та назва спеціальності 
Name and code of the specialty

Підпис 
Signature

Прізвище та ініціали 
 Surname and initials

Затверджено 
на засіданні 

кафедри 
Дата, номер 
протоколу 

Дата, номер 
протоколу 

Завідувач 
кафедри 

Голова вченої 
ради Підпис 

Signature
Прізвище та ініціали 

Surname and initials
Підпис 

 Signature
Прізвище та ініціали 

 Surname and initials

Завідувач аспірантури Штефан В.В. 
Листок здати до відділу аспірантури та надіслати на e-mail: berezovskiy@kpi.kharkov.ua до 30 вересня поточного року 

Затверджено на 
засіданні вченої ради 
факультету (інституту)

Голова групи
забезпечення
спеціальності

The head of the group
providing the speciality



І н д и в і д у а л ь н и й   п л а н   р о б о т и   а с п і р а н т а  / PhD student  individual  study  plan 

Прізвище та ініціали / Surname and initials Номер групи / Group number 

E 4   Звіт аспіранта на четвертому році навчання / PhD student’s report in the fourth year
 

 Вид роботи 
            Type of work

ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ НАД ДИСЕРТАЦІЄЮ / Planning work on the dissertation 

1. Теоретична робота

1. Theoretical work

2. Експериментальна
робота

2. Experimental work

ЗВІТУВАННЯ ПРО ВИКОНАННЯ РОБОТИ НАД ДИСЕРТАЦІЄЮ / Reporting on the work on the dissertation

1. Теоретична робота

1. Theoretical work

2. Експериментальна
робота

2. Experimental work

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА АСПІРАНТА / PhD student’s educational and methodical work 

Аспірант
PhD student

Науковий керівник 
Dissertation 
supervisorПідпис 

Signature
Прізвище та ініціали 

Surname and initials
Підпис 
Signature

Прізвище та ініціали 
 Surname and initials

Затверджено 
на засіданні 

кафедри 
Дата, номер 
протоколу 

Дата, номер 
протоколу 

Завідувач 
кафедри 

Голова вченої 
ради Підпис 

Signature
Прізвище та ініціали 

Surname and initials
Підпис 

 Signature
Прізвище та ініціали 

 Surname and initials

Завідувач аспірантури Штефан В.В. 
Листок здати до відділу аспірантури та надіслати на e-mail: berezovskiy@kpi.kharkov.ua до 30 квітня поточного року 

Затверджено на 
засіданні вченої ради 
факультету (інституту)



І н д и в і д у а л ь н и й   п л а н   р о б о т и   а с п і р а н т а  / PhD student  individual  study  plan 

Прізвище та ініціали / Surname and initials Номер групи / Group number 

F 4  Підсумкова атестація. Атестація аспіранта за четвертий рік навчання
 Final attestation. Attestation of PhD student in the fourth year 

Вид роботи 
Type of work

Звіт роботи 
Report on work

РОБОТА НАД ДИСЕРТАЦІЄЮ / Work on the dissertation 

1. Теоретична робота

1. Theoretical work

2. Експериментальна
робота

2. Experimental work

ОПУБЛІКОВАНІ ПРАЦІ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ / Published works on the dissertation 

1. Монографії
1. Monography

2. Патенти
2. Patents

3. Статті у наукових
виданнях 
3. Papers in scientific
journals

4. Тези та матеріали
доповідей наукових 
конференцій 
4. Abstracts and conference
papers 

5. h-index Scopus Google Scholar 

Аспірант
PhD student

Науковий керівник 
Dissertation 
supervisor

Оцінка 
Evaluation

Підпис 
Signature

Прізвище та ініціали 
Surname and initials

Підпис 
Signature

Прізвище та ініціали 
 Surname and initials

Шифр та назва спеціальності 
Name and code of the specialty

Підпис 
Signature

Прізвище та ініціали 
 Surname and initials

Затверджено 
на засіданні 

кафедри 
Дата, номер 
протоколу 

Дата, номер 
протоколу 

Завідувач 
кафедри 

Голова вченої 
ради Підпис 

Signature
Прізвище та ініціали 

Surname and initials
Підпис 

 Signature
Прізвище та ініціали 

 Surname and initials

Завідувач аспірантури 
 Штефан В.В. 

Листок здати до відділу аспірантури та надіслати на e-mail: berezovskiy@kpi.kharkov.ua до 30 вересня поточного року 

Затверджено на 
засіданні вченої ради 
факультету (інституту)

Голова групи
забезпечення
спеціальності

The head of the group
providing the speciality



І н д и в і д у а л ь н и й   п л а н   р о б о т и   а с п і р а н т а  / PhD student  individual  study  plan 

Прізвище та ініціали / Surname and initials Номер групи / Group number 

F 4  Підсумкова атестація. Опубліковані праці за темою дисертації
  Final attestation. Published works on the dissertation 

   Публікація 
    Publication

Кількість робіт / Number of works

1-ий рік 
1

-st
 year 

2-ий рік 
2

-nd 
 year 

3-ій рік 
3

-rd 
 year 

4-ий рік 
4

-th 
 year 

1. Монографії / 1. Monography

2. Патенти: / 2. Patents for:

2.1. на винахід / 2.1. inventions 

2.2. на корисну модель / 2.2. utility model 

2.3. міжнародні / 2.3. international 

3. Статті у наукових виданнях: / 3. Papers in scientific journals:

3.1.  внесених до фахових видань України  
3.1. added to Higher attestation commission publications

3.2. внесених до міжнародних наукоментричних 
баз / 3.2. added to the international scientometric databases 

3.3. інших держав 
3.3. other countries

3.4. електронних 
3.4. electronic

4. Тези та матеріали доповідей наукових конференцій: / 4. Abstracts and conference papers:

4.1. міжнародних 
4.1. international

4.2. всеукраїнських 
4.2. Ukrainian

Аспірант 
PhD student

Підпис 
Signature

Прізвище та ініціали
Surname and initials

Висновок наукового керівника / Summary dissertation supervisor 

Науковий керівник 

Dissertation supervisor

Підпис 
Signature

Прізвище та ініціали
Surname and initials

Висновок засідання кафедри / Conclusion of the department

Завідувач кафедри 
Head of the department

Підпис 
Signature

Прізвище та ініціали
Surname and initials

Висновок засідання вченої ради факультету (інституту) / Conclusion of the academic council of the faculty (institute)

Голова вченої ради 
Chairman of the academic council

Підпис 
Signature

Прізвище та ініціали
Surname and initials

Завідувач аспірантури Штефан В.В. 
Листок здати до відділу аспірантури та надіслати на e-mail: berezovskiy@kpi.kharkov.ua до 30 вересня поточного року 



І н д и в і д у а л ь н и й   п л а н   р о б о т и   а с п і р а н т а  / PhD student  individual  study  plan 

Прізвище та ініціали / Surname and initials Номер групи / Group number 

H   Докторський іспит зі спеціальності / Doctoral examination in the specialty

  Перша частина докторського іспиту. Перелік запитань 

  The first part of the doctoral examination. List of questions  

Основні запитання /  Main questions 

1. 

2. 

3. 

Додаткові запитання / Additional questions 

1. 

2. 

3. 

  Друга частина докторського іспиту / The second part of the doctoral examination 

Огляд публікації з напряму дослідження аспіранта / Publications Overview on PhD student’s study research line  

Перелік запитань з наукового звіту / The list of questions from a scientific report

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Дата 
Date 

Оцінка 
Evaluation

Голова комісії 
Head of commission

Члени комісії 
Commission members

Вчене звання, вчений ступінь, прізвище та ініціали 
Academic title, academic degree, surname and initials

Підпис 
Signature

Завідувач аспірантури Штефан В.В. 



І н д и в і д у а л ь н и й   п л а н   р о б о т и   а с п і р а н т а  / PhD student  individual  study  plan 

Прізвище та ініціали / Surname and initials Номер групи / Group number 

I  Захист дисертації / Defense of doctoral thesis

   Назва етапу 
    Stage name 

   Вибір опонентів / The choice of opponents 

Перший опонент / The first opponent 

Прізвище та ініціали / Surname and initials

Вчений ступінь / Academic degree

Шифр та назва спеціальності / Specialty 

code and name 

Вчене звання, за якою кафедрою 
(спеціальністю) / Academic title according to 

department (specialty) 

Посада / Position 

Місце роботи / Work place 

Другий опонент / The second opponent 

Прізвище та ініціали / Surname and initials

Вчений ступінь / Academic degree

Шифр та назва спеціальності / Specialty 

code and name 

Вчене звання, за якою кафедрою 
(спеціальністю) / Academic title according to 

department (specialty) 

Посада / Position 

Місце роботи / Work place 

   Передзахист /  The thesis pre-defense  

Висновок наукового керівника / Dissertation supervisor summary 

Науковий керівник 

Dissertation supervisor

Підпис 
Signature

Прізвище та 
ініціали

Surname and initials

Висновок засідання кафедри / Conclusion of the department meeting 

Затверджено на засіданні кафедри 

Approved at the department meeting 

Дата, номер протоколу /Date, protocol number 

Завідувач кафедри 
Head of the department

Підпис 
Signature

Прізвище та 
ініціали

Surname and initials

   Вибір спеціалізованої ради, дати захисту / The choice of a specialized council and date of defence 
Номер ради 
Council number 

Місце знаходження ради 
Council location 

Запланована дата захисту 
The planned defense date

Завідувач аспірантури Штефан В.В. 



І н д и в і д у а л ь н и й   п л а н   р о б о т и   а с п і р а н т а  / PhD student  individual  study  plan 

Прізвище та ініціали / Surname and initials Номер групи / Group number 

J   Лист внесення змін до індивідуального плану аспіранта
 List of revisions to a PhD student’s  individual plan 

Причина 
виникнення змін 
The cause of change

потребує змін 
needs change

запропонована 
зміна 
proposed change

Аспірант
PhD student

Керівник
SupervisorПідпис 

Signature
Прізвище та ініціали 

Surname and initials
Підпис 
Signature

Прізвище та ініціали 
 Surname and initials

Шифр та назва спеціальності 
Name and code of the specialty

Підпис 
Signature

Прізвище та ініціали 
 Surname and initials

Затверджено 
на засіданні 

кафедри 
Дата, номер 
протоколу 

Дата, номер 
протоколу 

Завідувач 
кафедри 

Голова вченої 
ради Підпис 

Signature
Прізвище та ініціали 

Surname and initials
Підпис 

 Signature
Прізвище та ініціали 

 Surname and initials

Завідувач аспірантури Штефан В.В. 

Затверджено на 
засіданні вченої ради 
факультету (інституту)

Голова групи
забезпечення
спеціальності

The head of the group
providing the speciality
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