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Додаток 6 
Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії  

в Інституті технічної механіки Національної академії наук України і  

Державному космічному агентстві України 

 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАУКОВОЇ РОБОТИ ЗДОБУВАЧІВ ПРИ ПІДГОТОВЦІ НА 

ТРЕТЬОМУ (ОСВІТНЬО-НАУКОВОМУ) РІВНІ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА ЗДОБУТТЯ 

СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ ПІД ЧАС АТЕСТАЦІЙ 

 

Аспіранти першого року навчання  

1. Для проміжної атестації (за півріччя І-го року навчання):  

1.1. Підготувати обґрунтування актуальності тематики наукового дослідження та 

затвердити тему наукового дослідження на засіданні відділу.  

Обсяг та зміст роботи: аналіз літературних джерел, обґрунтування актуальності та 

наукової новизни теми наукового дослідження, виходячи із потреб галузі. 

Строк виконання роботи: вересень-жовтень І-го року навчання. 

1.2. Підготувати план дисертаційного дослідження і затвердити його у наукового(их) 

керівника(ів). 

Обсяг та зміст роботи: огляд літературних джерел, збір та аналіз інформації з 

проблеми дослідження, узагальнення інформації; вивчення допоміжної фахової літератури, 

розроблення структури дисертаційного дослідження, в тому числі і за розділами. 

Строк виконання роботи: жовтень-листопад І-го року навчання. 

1.3. Підготовка матеріалів з тематики наукового дослідження до участі у фахових 

науково-практичних конференціях, семінарах, форумах, круглих столах та інших заходах. 

Обсяг та зміст роботи: підготовка тез доповідей з тематики наукового дослідження для 

виступу на відповідних заходах з метою апробації. 

Строк виконання роботи: грудень-лютий звітного року навчання. 

1.4. Підготовка проміжного звіту про результати наукового дослідження у І-му році 

навчання та звітування на семінарі відділу. 

Обсяг та зміст роботи: узагальнення виконаної наукової роботи відповідно до 

індивідуального плану наукової роботи; атестація на засіданні відділу за перше півріччя І-го 

року навчання.  

Строк виконання роботи: до 1 березня звітного року навчання (за І-е півріччя І-го року 

навчання). 

 

2. Для атестації за І-й рік навчання: 

2.1. Написати та представити для обговорення на засіданні відділу перший розділ 

дисертації (аналіз літератури із з’ясуванням основних аспектів науково-технічної задачі 

(завдання), критичний аналіз існуючих підходів до її вирішення, визначення методологічних 

шляхів вирішення задачі (завдання), поставленої (-го) в дисертаційній роботі). 

Обсяг та зміст роботи: вивчення літературних джерел відповідно до тематики 

дисертаційного дослідження, критичний аналіз раніше проведених досліджень, підготовка до 

написання першого розділу дисертації. 

Строк виконання роботи: квітень-серпень І-го року навчання. 

2.2. Підготовка матеріалів з тематики наукового дослідження до участі у фахових 

науково-практичних конференціях, семінарах, форумах, круглих столах та інших заходах. 

Обсяг та зміст роботи: підготовка тез доповідей з тематики наукового дослідження для 

виступу на відповідних заходах з метою апробації. 

Строк виконання роботи: березень-вересень І-го року навчання. 

2.3. Підготовка річного звіту про результати наукового дослідження за І-й рік навчання 

та звітування на семінарі відділу. 
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Обсяг та зміст роботи: узагальнення виконаної наукової роботи відповідно до 

індивідуального плану наукової роботи; атестація на засіданні відділу за І-й рік навчання.  

Строк виконання роботи: до 1 вересня звітного року навчання (І-й рік навчання). 

 

Аспіранти другого року навчання 

1. Для проміжної атестації (за півріччя ІІ-го року навчання):  

1.1. Розробити теоретичні та методологічні аспекти наукового дослідження.  

Обсяг та зміст роботи: висунення робочих гіпотез наукового дослідження, 

формулювання цілей та завдань дослідження, обрання і оволодіння методами дослідження та 

розв’язування поставлених задач (завдань). 

Строк виконання роботи: жовтень-лютий ІІ-го року навчання. 

1.2. Написати другий розділ дисертаційного дослідження або його частину. При 

вмотивованому рішенні наукового керівника та структурі дисертаційної роботи, що вимагає 

результатів експериментальних досліджень для подальших теоретичних побудов, можливо 

опрацювання спочатку третього розділу дисертаційного дослідження або його частини із 

частковим написанням другого розділу. 

Обсяг та зміст роботи: обговорення варіантів другого розділу дисертаційного 

дослідження або його частини на засіданні відділу. 

Строк виконання роботи: жовтень-лютий ІІ-го року навчання. 

1.3. Підготовка наукових статей, матеріалів з тематики наукового дослідження до участі 

у фахових науково-практичних конференціях, семінарах, форумах, круглих столах та інших 

заходах. 

Обсяг та зміст роботи: опублікування наукових статей у наукових фахових виданнях, 

підготовка тез доповідей з тематики наукового дослідження для виступу на заходах. 

Строк виконання роботи: жовтень-лютий ІІ-го року навчання. 

1.4. Підготовка проміжного звіту про результати наукового дослідження за ІІ-й рік 

навчання та звітування на засіданні відділу. 

Обсяг та зміст роботи: узагальнення виконаної наукової роботи відповідно до 

індивідуального плану наукової роботи; атестація на засіданні відділу за перше півріччя ІІ-го 

року навчання.  

Строк виконання роботи: до 1 березня звітного року навчання (за І-е півріччя ІІ-го року 

навчання). 

 

2. Для атестації за ІІ-й рік навчання: 

2.1. Подальша розробка теоретичних та методологічних аспектів наукового дослідження; 

обрання і оволодіння методами дослідження та розв’язування поставлених завдань 

дисертаційної роботи. Написання та представлення для обговорення на засіданні відділу 

остаточного варіанту 2-го (або 3-го) розділу дисертації. 

Строк виконання роботи: березень-вересень ІІ-го року навчання. 

2.2. Опублікування наукових статей у фахових наукових виданнях України та(або) 

зарубіжних періодичних виданнях з тематики наукового дослідження, а також матеріалів до 

участі у фахових науково-практичних конференціях, семінарах, форумах, круглих столах та 

інших заходах. 

Обсяг та зміст роботи: опублікування не менше як однієї наукової статті, тез доповідей 

з тематики наукового дослідження. 

Строк виконання роботи: березень-вересень ІІ-го року навчання. 

2.3. Підготовка річного звіту про результати наукового дослідження за ІІ-й рік навчання 

та звітування на семінарі відділу. 

Обсяг та зміст роботи: узагальнення виконаної наукової роботи відповідно до 

індивідуального плану наукової роботи; атестація на засіданні відділу за ІІ-й рік навчання.  

Строк виконання роботи: до 01 вересня звітного року навчання (ІІ-й рік навчання). 
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Аспіранти третього року навчання 

1. Для проміжної атестації (за півріччя ІІІ-го року навчання):  

1.1. Провести експериментальні дослідження, що визначені індивідуальним науковим 

планом аспіранта.  

Обсяг та зміст роботи: проведення дослідно-експериментальної перевірки висунутих 

гіпотез та концептуальних положень дослідження, проведення корекції методик дослідження 

(за необхідністю). 

Строк виконання роботи: жовтень-лютий ІІІ-го року навчання. 

1.2. Написати третій розділ дисертаційного дослідження або його частину.  

Обсяг та зміст роботи: обговорення варіантів третього розділу дисертаційного 

дослідження або його частини на засіданні відділу. 

Строк виконання роботи: жовтень-лютий ІІІ-го року навчання. 

1.3. Підготовка наукових статей, матеріалів з тематики наукового дослідження до участі 

у фахових науково-практичних конференціях, семінарах, форумах, круглих столах та інших 

заходах. 

Обсяг та зміст роботи: опублікування тез доповідей на наукових конференціях; 

опублікування не менше як однієї статті у наукових фахових виданнях України та/або 

закордонних періодичних виданнях з тематики наукового дослідження відповідно до діючих 

чинних вимог Міністерства освіти і науки України, Національного агентства із забезпечення 

якості вищої освіти. 

Строк виконання роботи: жовтень-лютий ІІІ-го року навчання. 

1.4. Підготовка проміжного звіту про результати наукового дослідження за ІІІ-й рік 

навчання та звітування на семінарі відділу. 

Обсяг та зміст роботи: узагальнення виконаної наукової роботи відповідно до 

індивідуального плану наукової роботи; атестація на засіданні відділу за перше півріччя ІІІ-го 

року навчання.  

Строк виконання роботи: до 1 березня звітного року навчання (за І-е півріччя ІІІ-го року 

навчання). 

 

2. Для атестації за ІІІ-й рік навчання: 

2.1. Провести наукові дослідження; написати та представити для обговорення на 

засіданні відділу остаточний варіант третього розділу дисертації. Чітко сформулювати етапи 

завершення дисертаційного дослідження. 

Строк виконання роботи: березень-вересень ІІ-го року навчання. 

2.2. Провести апробацію одержаних результатів дослідження.  

Обсяг та зміст роботи: опублікування тез доповідей на наукових конференціях; 

опублікування не менше як однієї статті у наукових фахових виданнях України та/або 

закордонних періодичних виданнях з тематики наукового дослідження відповідно до діючих 

чинних вимог Міністерства освіти і науки України, Національного агентства із забезпечення 

якості вищої освіти. 

Строк виконання роботи: березень-вересень ІІІ-го року навчання. 

2.3. Підготовка річного звіту про результати наукового дослідження за ІІІ-й рік навчання 

та звітування на семінарі відділу. 

Обсяг та зміст роботи: узагальнення виконаної наукової роботи відповідно до 

індивідуального плану наукової роботи; атестація на засіданні відділу за ІІІ-й рік навчання.  

Строк виконання роботи: до 1 вересня звітного року навчання (ІІІ-й рік навчання). 

 

Аспіранти четвертого року навчання 

1. Для проміжної атестації (за півріччя ІV-го року навчання):  

1.1. Завершити аналіз одержаних результатів наукового дослідження; остаточно 

перевірити їх значущість; сформулювати висновки дисертаційного дослідження. 
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Обсяг та зміст роботи: чітко сформулювати висновки дисертації і показати 

актуальність, наукову новизну, практичну цінність та значущість наукового дослідження, а 

також особистий внесок у виконання поставленого наукового завдання під час проведення 

даного наукового дослідження. 

Строк виконання роботи: жовтень-лютий ІV-го року навчання. 

1.2. Написати четвертий розділ дисертаційного дослідження.  

Обсяг та зміст роботи: обговорення варіантів четвертого розділу дисертаційного 

дослідження на засіданні відділу. 

Строк виконання роботи: жовтень-лютий ІV-го року навчання. 

1.3. Підготовка наукових статей, матеріалів з тематики наукового дослідження до участі 

у фахових науково-практичних конференціях, семінарах, форумах, круглих столах та інших 

заходах. 

Обсяг та зміст роботи: опублікування не менше як однієї наукової статті у наукових 

фахових виданнях та/або закордонних періодичних виданнях з тематики наукового 

дослідження відповідно до діючих чинних вимог Міністерства освіти і науки України, 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, підготовка тез доповідей з 

тематики наукового дослідження для виступу на заходах. 

Строк виконання роботи: жовтень-лютий ІV-го року навчання. 

1.4.Підготовка проміжного звіту про результати наукового дослідження за ІV-й рік 

навчання та звітування на засіданні відділу. 

Обсяг та зміст роботи: узагальнення виконаної наукової роботи відповідно до 

індивідуального плану наукової роботи; атестація на засіданні відділу за перше півріччя ІV-го 

року навчання.  

Строк виконання роботи: до 01 березня звітного року навчання (за І-е півріччя ІV-го 

року навчання). 

 

2. Для атестації за ІV-й рік навчання (атестація по закінченню навчання): 

2.1. Повністю завершити роботу над дисертацією. Підготувати анотацію дисертаційної 

роботи. Оформити дисертаційну роботу згідно чинних вимог МОН України. Представити 

дисертаційну роботу на засіданні відділу. 

Строк виконання роботи: березень-червень IV-го року навчання. 

2.2. Провести апробацію одержаних результатів дослідження.  

Обсяг та зміст роботи: опублікування не менше як однієї наукової статті у наукових 

фахових виданнях та/або закордонних періодичних виданнях з тематики наукового 

дослідження відповідно до діючих чинних вимог Міністерства освіти і науки України, 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, підготовка тез доповідей з 

тематики наукового дослідження для виступу на заходах. 

Строк виконання роботи: березень-червень IV-го року навчання. 

2.3. Проведення попередньої експертизі дисертаційного дослідження в інституту. 

Підготовка річного звіту про результати наукового дослідження по закінченню навчання та 

звітування на засіданні відділу. 

Обсяг та зміст роботи: апробація дисертаційної роботи через проведення фахового 

семінару згідно з індивідуальним планом наукової роботи; атестація по закінченню навчання.  

Строк виконання роботи: до 30 червня звітного року навчання (IV-й рік навчання). 

 

Достатність обсягу та змісту виконаної роботи аспіранта за звітний період щодо 

проміжних та річних атестацій оцінюється науковим(-и) керівником(-ами) та фахівцями 

відповідного відділу. 

 

 

 


