
HaqionaJrbHa a rcaAe*ris a rpapH rrx HayK yrpainn

MupoHincurcufi incrnryr nurenuqi iueni B. M. penresra

3ATBEPAXyTO

TIOJIOX(EHIIfl

npo iHguni4ya.nrrufi nan.ra.rrrnufi rrJraH po6orH s4o6ynava nnrqoi ocnirn
cryrreHfl AoKTopa Qi"rrocoQii

n MupoHincrrcouy iHcruryri nurenlrqi iueHi B. M. peprecla
HAAH Yrcpainn

B.reHa paAaMIlI irra. B.

Ilporor<on JVs 10 si4 13

YXBAJIEHO

M. Perraecla FIAAH

JILIcToIIa.Ua2|lT o.

incrzryry,
_c.-I. HayK,

I{enrpamne - 2017



l. 3ara"urHi no.noxeHHc

1.1 fli4craaoro Nrr. pospo6reHnx <<flonoxenn{ rpo in4uai4yarsuuit
HaBqarlbHuir ntau po6oru :4o6ynaua nurqoi ocsiru cryneHrr AoKropa QinocoQii a
MuponincbKoMy incrnryri nuenuqi irraeHi B. M. Peuecna HAAI-I;, (aani
flonoxennx) e 3aKoH Yrpainu ullpo BLrqy ocniry>>, flocrasona Ka6inery MiHicrpin
YrpaiHz J\b 26I sil 23.03.20I6p. <flpo 3arBeppKeHHr llopxgrcy ui4roronrcu
s4o6yna'rin nuqoi ocsirz cryrleH.fl AoKropa QirocoQii ra 4orcropa HayK y 3aKJraAax
nzuloi ocniru (nayronr.rx ycraHonax)> ra <<llolox(eHrur upo ui4roroBKy s4o6yna.rin
nuqoi ocsiru cryneHt AoKropa Qiloco$ii n Mzponiscrrcolay incrzryri unenuqi
irvreni B. M. Peuecla HAAH>>.

L2 floroxennf, pernaMeHryeL,z rruJrurKetrHll Pcr:JraMeHTye [op.'AoK cKJIaAaHHt, 3aTBepAXeHHt Ta
KoHTponrc 3a BLIKoHaHH.f,M in4uni4yalbHoro HaBqalEHoFo [JraHy po6orz s4o6yna.ra
HayKoBoro cryneHrl AoKropa QinocoQii (aani - In4zni4yutsuuirHaBrr€urbHzfi unan).

1.3 IH4zni.4yatsrtuit Hae.ranrHzfi nJraH AoKyMeHT, sri4no 3 rKrrM
s4ifiurroeTbcx HaBqaHHt s4o6ynaua HayKoBoro cryneHr AoKTopa Qiloco6ii na
rperboMy (ocniilDo-HayKoBoIray) pieHi nzqoi ocniru (9-ft pineHr Haqionangroi
paMKLr rnaniQircaqift).

1.4 IH4zri4yatrnuir nae.ranrHLlfi rrJraH acuipanra uicrnrr ABa pos4irz:
BJIacHe in4zni4yansnuit nas.raJrHzfi ITJIaH Ta iu4uni4yalrnufi 11naH nayronoi
po6orn. Bin cxna4aerbcfl,3a BcraHoBJreHoro Soprraoro (4o4arox 1).

1.5 In4zrigyalrnzfi nan.ranruuir. [naH cKJraAaerbc{ y ABox npuuipHurcax:
oAr4H eK3eMnnrp s6epiraerbcfl.y s4o6ynava, Apyrufi- y ni44ili acnipanrypkr.-

1.6 In4zni4yanrnufi nas.Ianssuir [naH rrororuKyerbcs s4o6ynav.r r fioro
HayKoBzM repinHzxou ra 3arBepAx(yerbcr Bqenoro paAoro MzponincbKoro
incruryry uruennqi irraeni B. M. Peuecla HAAH (Aani - MIII HAAII) BrpoAoBx(
ABox rvricrqin ai4 4ux 3apaxyBanHx a4o6yBaqa 4o acnipaHrypr4.

1.7 HanqaHHt B acuipaHrypi rpono4urbcfl ni4uoni4no Ao 3arBepAx(eHoro
in4zni4yanbHoro HaBqarrbHoro [naHy.

1.8 In4zaiAyalrnzfi nnan Hayronoi po6oru e o6oe'.f,gKoBrrM Ao BLrKoHanH.a i
BplKopLtcroByerbc.f, Anfl oqinronaHnx ycdurnocri npoBeAeHHr 3arrJraHoB a1krx
HayKoBLrx 4ocni4xenr acuipanra.

1.9 HeszKoHaHHt in4zni4yarbHoro [narry nayronoi po6orz a6o nopyrreHHt
crporin fioro BI4KoHaHH-f, 6es IroBaxHzx rrpulrkrH, nepe46a.reHrlx qLTHHLTM

3aKoHoAaBcrBoM Yxpainz, Moxe 6ytu ni4cranoro AJr.rr yxB€ureHHfl B.reHoro paAoro
MIII HAAH pirueHnr upo ni4paxyBaHH.rr acuipanra.

1.10 Acuipaur Mae rlpaBo sNaiHlosaru cr.liir iH4zni4yansnnfi HaB-rr€rJrbHufi uran
Ta TIJIaH nayronoi po6orz 3a noroAxeHHsr\a si csoiNa HayKoBr4M xepinur,rroM y
nop{AKy, sxuir 3arBepAx(yerbcr B.reHoro paAoro MIII HAAH.

2.flopngoK cKJraAaHHflr 3arBepAlr(eHHfl Ta KoHTpoJrb 3a Br{KoHaHHqM
rHArrBtAyaJrbHof o HaBrraJrbHofo rrJraHy r.qo6ynava nurqoi ocniru cryrreHfl

AoKTopa Qi"rrocoQii

2.I lli4roronrca s4o6ynaqie suqoi ocsiru cryneHq oKropa $iroco6ii nacnipanrypi saificHloerbct 3a ocsitHr -HayKoBoro rporpaMoro ra HaBq€rrbHr'M



rrJIaHoM' IIIo 3arBep4Kylorbct BqeHoIo paAolo MIII FIAAH AJrfl rcoxnoi
cueqialrHocri.

2.2 flporrrorra crpoKy HaBqaHH.n B acuipanrypi s4o6ynav so6os'ssaHzfi
BLIKoHaru sci al4lvlorz ocsirHbo-HayKonoi nporpaMr4, 3oKpervra s4o6yru reoperz.rHi
3HaHHt, yuinna, HaBzqKLI ra iurui KoMuereHrnocti, aocrarni AJrr rrpoAyKyBaHHs
HOBIIX ilreir, pose'l:auu.a KoMrIJIeKcHrfrx npo6levr y ranysi npoSecif"oi'rr/u6o
4ocni4uzr{rrco-iHnonaqifinoi 4ixlrnocri, ouauyBurvrMeroAonoriro uayronoi po6orra,
a raKox( IlpoBecrll BJIacHe HayKoBe AocliAxeHHt, pe3yn:rlaru.f,Koro uonnnni Maru
HayKoBy HoBn3rty' TeopervrllJe ra/a6o npaKTLtqHe 3HaqeHHf,, i, Ha 3aBeprueHHrr,
3axucrzrrn Aucepraqiro.

2.3 ocsirHro-HayKoBa rporpaMa ra nae.ranrHufi rJraH acuipaHrypz
cKJraAarorbcr 3 ocsirHroi Ta HayKoBoi cxna4onvrx.

2.4 O6cxr ocsirHro-nayrcoaoi rporpaMLr craHoBkrrb 30 rcpe4nrin
enpouefi crroi xpe4zrnoi rpancsepHo-HaKorz.rynanoi czcreMr{ (aani - erc1C).

2.5 oceirHro-HayKoBa rlporpaMa ra Han.ranrHufi rrJraH acripanrypu 3
ni4uoni4noi cueqianurocri - ocHoBa 4nx poprrayBaHH{ acuipanrorr,r in4zni.4y-i"oro
HaBrl€lrlbHoro rIJIaHy ra inguni4yanruoro rlnaHy HayKoBoi po6orz s4odyaava nzqoi
ocsirz cryrleruI AoKropa Qiloco0ii. ocsirHs cKJraAoBa Qoinnyerbcfl saeiAuosi.qHoro
ocBlTHbo-HayKoBoIo [porpaMolo, 3a.f,Koro HaBqaerbcx acnipanr. HayroBa cKJraAoBa
uepe46a'rae npoBeAeHHII BJIacHoro HayKoBoro 4ocni4xennr ni4 repiBHzrITBoM
HayKoBoro rcepinnzrca ra oQopMJreHHr pe3ynbrarin y nnrnx4i 4zcepraqii.

rrJraH Ta reMa Ar.rceprarlifinoi po6orus4o6y i B.reHoi paAu MIII HAAHy 
".rpo4o"*ABox 

ry ^ ^,r , Ao acuipaHTypu ni4uoni4no Ao HaKa3y
ALIpeKropa MIrI IIAAH. In4zni4yatrunir ITJIaH cKrraAaerrcx acuipaHroM siauoniaHl
AO rIbOrO flonoxenHl 3aBcraHoBneHoro Sopnroro (404aror).

. 2'7 Acnipaurz s4o6ynarorb ocniry Ha rperbonry (ocnirHbo-HayKoeonay) pinHi
sri4no : in4zni.4y€ulrHzMl4 rrJIaHaMLr, B rKrrx BLrcHaqarorucs sMicr, repuiH u ra o6ctr
HaBqaHruI Ta nayroaoi po6orz, a raKox( 3arlJraHoBanufi [porrroM reprr,riny
ni4rororrz n acnipanrypi crpoK 3axrrcry 4ucepraqii.

2'8 In4znigyasrcuuii ulaH Hayxonoi po6orn e o6os'sgKoBr4M Ao Br4KoHann, iBLtKoplrcr s406ynaua 3a neeHzfi pir i sa Becb nepio4HaBqaHHff rraris fioro po6orz.
2'9 HaHH-a in4zai4yalbHoro HaBq€urbHoro rrJraHy 6es

noBax{HIIX IIpl4qnH' uepe46aveHLIx 3aKoHoAaBcrBoM, Mox{e 6yru ui4cranoro 4rxyxBarIeHHrI Bqenoro paAoro MIII HAAH piruenHr npo ni4paxy"u"o acnipanra.
2.10 Islnni4yaarnzfi nas'Ianrnnfi IrJraH uicrzrr [JraH BLrKoHaHrur ocni**oi

cKJIaAoBoi ni4uoni4no Ao ocnirnro-nayronoi lpolpaMr4, 3a rKoK) HaBqaerbc,
acuipanr.

2.11 rJraH acnipanra (ocainrr cxraAoea)
BKrrcqae B ucqznnin (qzrn 4ucqznriH 3ararrbHoi rauposecifin ) Ta Aucr\krunin sa nn6opou acnipaHra. B
in4zni.4yanbHoMy unani 3€BHaqeHo nocri4osHicrr BuBqeHHr HaBqa.[bHux 4zcquuriH(sa rcypcaMu HaBqannr), ix odcstz (rcinrr<icu rcpe4zria), $oprr,rz ni4cyrraroBoro
KOHTpOnrc.

2. 72 Iuguni4yanurzfi nas.ran rnuit IIOBI.IHCH UiCtZrU/-'r'' LrLAvLErAyilJrbHnn }ratsllallblluu IIJIaH IIOBLIH€H MtcTkITlI uepelir guCqZufriH
:a nu6oporra acuipanra n o6cslY, ulo craHoBlrrb He MeHru rK 25 ni4corris saranrHoi



rilrrocri rcpe4urin CKTC. AcnipaHr peanisye cBoe rrpaBo nimnoro nn6opy
HaBqtuIbHLIX Allcqunnin, qo [poloHylorbcr 4rx inruux pinnin nuqoi ocsirz ra sri
nos'.flgani 3 TeMarLIKorc ALlcepraqifiHoro Aocni4xeHHx, 3a rroroA)KeHHf,M si cnoiM
HayKoBLtM repinnzxoM. BzsHaqeHHt nu6ipronvx Ar4crlvrnnin lpoBoAlrrrcx sri4Ho s
ni4noni4HzIr,r flonoxenn.f,Ivr MIII HAAH. 3ani4ynau acnipanrypz y3ar€urbHrce
inQoprraaqiro upo ocraroqHe piurenHx s4o6ynavis crocoeHo HaBqarrbHrrx 4r,rcqzurin,
Qopuye crLIcKrI Arf, BLIBqeHHT ua6ipronLrx HaBrr€urbHlrx 4lrcquuriH Ta BKJrroqae,{o
in4uni4yanbHoro HaBq€[IIbHoro rrJraHy ri, xri o6pan Anr Br{BqeHH.f, acnipaHr.

2.13 OtaHyBaHHt acuipanraull HaBrruubHlrx 4ucquuniH rrpoxoAurr na 6asi
MI|I HAAII, Ao tKoro 3apaxoBanzfi acuipaHr, a raKo)r( y paMKax peanisaqii upara
Ha ara4elraivny rvro6inuricrr (llocranona Ka6inery MiHicrpin YrpaiHz nil
12.08.2015 p. l,.lb 579) rraoNe ni46yaarprcs. na 6ari iurur.rx saxna4in snqoi ocsirz
(nayxonnx ycraHoB) ra sarna4is ocniru 3a KopAoHoM.

2.14 Actipanrz noszHHi ni4nigyn Lr ay1uropni saHxmx ra rrpoxo4uru nci
Soprraz rrorotlHoro ra ui4cynarcoBoro oHTponro, nepe46a.reHi in4uni4yanbHr{M
HaBquuIbHlIM rrJlaHou acnipaHTa ra ocsirHbo-HayKoBoro [porpaMorc acuipanrypz
MIII HAAH.

2.15. Ocniruro-HayKoBa rporpaMa acuipaHrypz MIII HAAH Mae BKrrroqarvr
He MeHIue qorklpbox cKJIaAoBLIX, qo uepe46a.rarorb na6yrtx acnipanrou
KoMrrereHrHocrefi ni4uoni4no 4o Haqionalrnoi panmu reaniQiraqifi :

- :4o6yrrx uouu6nennx 3HaHb si cueqianrnocri, 3a rKoro acnipaHr
npoBoALITb 4ocli4xennr, orlaHyBaHrur ocHoBHr4x rconqenqifi, posyuiHnx
reoperLlqHllx i npaxrnqHux npo6reu, icropii po3BlrrKy ra cfracHoro crarry
HayKoBux 3HaHb 3a o6panoro cueqialrnicrro, .rirxe BzBqeHHr repuinolorii 3

4ocli4xyBaHoro HayKoBoro Hanpf,My B o6cssi rpegzrin CKTC siAnoeiAHo Ao
craHAapry uaqoi ocniru;

- orIaHyBaHHf, 3arallbHoHayKoBax (SilocoQcrrczx) 3HaHb, crrp.f,MoBaHlrx Ha
QopuynanHt ctlcreMHoro HayKoBoro cei ornf,Ay, npo0ecifinoi eruKr4 ra 3ararrbHoro
KyJlbrypHoro Kpyro3opy s o6cssi rpe4urin CKTC ni4noni4uo Ao craHAapry nuqoi
ocniru;

- ua6yrrr yninepcanbHLtx HaBLIrroK gocri4nuKa, 3oKpenra ycnoi ra uucr1aosol
rlpe3eHTaqii yxpaincbKolo MoBoIo pe3ynbrarie eracHoro HayKoBoro 4ocni4xenHx,
3acrocyBaHru[ c) racHlrx inQoprvraqifiHr.rx rexnolorift y nayrconifi 4irlrnocri,
opranisaqii ra nponeAeHHt HaBqiuIbH Ux 3aHflT4 yupaaniHHrr HayKoBLtMrl rrpoeKTaMr4
rala6o cKrIaAaHH.f, uponosuqifi qoAo SinancynaHHr HayKoBlrx 4ocni4xeHr,
peecrpallii upan inreletcryalrnoi BJracHocri e o6cssi rpe4zrin QKTC ni4uoni4no Ao .

craHAapry azqoi ocnirz;,
- s4o6yrrx MoBHLIX KoMrlereHtuocrefi, 4ocrarnix AJUI no.r1aHHr ra

o6ronopeHH{ pe3ynrraris csoei uayronoi po6orz inoseMHorc MoBoro (anuificrroro
a6o iuluorc ni4noni4no 4o cuequQircz cueqianrnocri) n yurifi ra nr{cbMonifi Qoprr,ri,
a raKox{ Anf, rloBHoro po3yMiuns inruoMoBHzx HayKoBzx rerccris g siAuoei4noi
cueqianrnocri s o6cssi rpe4nrin CKTC ni4uoni4no Ao craHAapry auqoi ocsiu.

2.16 Acnipanr, xrcuir ni4rnep4un pinenr cBoro 3HaHrur inoseN,rHoi Nrosu
(anrnificrroi - 4ifiururra ceprnQiraroM recris TOEFL, a6o International English
Language Testing System, a6o ceprzQixaroM Cambridge English Language
Assessment; nirvreqrroi - 4ificuuru cepruQiraroM TestDaF; Qpanqysrrcoi - aiftinzu
ceprzQiraroM recry DELF a6o DALF .qificnHrvr ceprusir<arou recris TOEFL, a6o



International English Language Testing System, a6o ceprvQiraroM Cambridge
English Language Assessment) na pinui Cl 3ararbHoeBpoueficrrux peKoMeHAaqifi s
NaosHoi ocrirlr, Mae rrpaBo:

- Ha 3apaxyBannx ni4uoni4nzx rqpe4urin, nepe46aueHr4x ocnirnro-HayKoBoro
upofpaMoro acnipaHTypu, rK TaKux, qo BlrKonani s roBHoMy o6cxsi;

- Ha BLIKoplIcraHHA o6cxry HaBq€urbHoro HaBaHTa)KeHHf,, uepe46aueHoro AJr.f,
ua6yr-m MoBHt4x KoMlrereHtuocrefi, 3 Meroro orraHyBaHH.fl iHruzx KoMrlereHrnocreft
(sa uoro4xeHHf,M 3 HayKoBrlrvr rcepinnurona).

2.17 B\eHa pa[a MIII I{AAH na ni4crani piruenu.r MeroALr.rHoi rorvricii rvrae

rlpaBo npuiruaru piurennx rrpo BLI3HaHHr. ua6yrzx acnipanro\a s iHrxlrx 3aKJraAax
nurqoi ocsiru (nayrconzx ycranonax) KoMrrereHrnocrefi s o4niei .rv AerirbKox
HaBqurllbHvrx Avrc\nuiH (sapaxynaru KpeAlrrz CKTC), :4o6yrrx .nKrrx nepe46aveno
ocnirnro-HayKoBoro rporpaMolo acnipaurypu. 3 qiero Meroro acnipaHr rroAae
sani.4ynauy acnipanrypn 3€uIBy pa3oM is cepruQirarou .rn iHrxzr\d AoKyMeHroM, rrlo
ui4rnepAxye Qarcr i pesynrrarLr :aaB..raHHr. Kypcz 3apaxoByrorbcr sa yuonra ix
ni4uoni4nocri cueqianrHocti, HarBHocri neo6xiAHLrx o6csris y nopinnxuni 3
o6csravrz AzcqzuniH/gMicroellx MoAynin, ari aclipanr Mae orrarryBaru ui4 uac
HaBqaHrur sa ocsirHbo-HayKoBoro nporpaMoro.

2.18 BuxoHaHHt ocsirHroi cKnaAoBoi ra na6yrrr acnipaHTaMvr ni4uoni4nnx
KoMrlereHurocrefi Ta ycuiruHi pe3ynbrarlr HaBqaHHr sa6esue.ryrorb nayroni Ta
HayKoBo-ne4arorivni npaqiaHvKlr MIn HAAH.

2.L9 BiruoniAalrrulM 3a BLIKoHaHHT in4nnigyaJrbHoro HaBrrarrbHoro nJraHy e
s4o6ynau nuqoi oceirll. Acuipanr Mae rrpaBo srvriHrosaru crlifi iH4rEni4yzurrnnit
HaBq€ulbHuitntat 3a rloroAx{eHH.f,M is csoiNa HayKoBr{M xepinnuxoM y rroprAKy, sxuit
3arBepA)Kyerbcr B.reHoro paAoro MIII HAAH.

IH4uni4ya.nrnnfi rrJraH nayrconoi po6orn s.qo6ynaua nuuloi oceirll
cryrreHn AoKTopa Qi.uocoQii

2 .20 lnrun i4yanru uir tta:r- nayrco n oi p o 6 oru uo B zH e H rrai crr,rrz :

- o64pynryBaHHt nz6opy reMLI Arlceprarlifinoi po6oru ra rrporpaMlr HayKoBr,rx
AOCITA)KeHb;

- nJIaH po6orz HaA Aklcepraqiero [por{roM qo pbox porcin nae.raHH.fl is
3a3HarIeHHf,M Ha3B erarllB BlAuoBlAHo Ao npolpaMLr HayKoBoro 4ocni4xeHHr;

- ny6niraqiro ra anpo6aqirc pe3ynbrarin AocniAxenr.
2.2I Acuipanr rroBr4HeH cQopnayruoBarrr <O6ryynryBaHHr nu6opy reMn.

Al4ceprallifinoi po6orn> (aa ncraHoBneHoro Sopuoro) BrrpoAoBx ABox uicrqin ni4
AHr 3apaxyBaHHrl, noroArlTLt AaHe o6ryynryBaHHr e rcepinn KoM Ta rrpeAcraBrrrr4
fioro Bqenifi paai MIII FIAAH, tKa po3rnrqae ra HaAae cnoi upouoszqii qoAo
o6paHoi reMLI HayKoBLrx 4ocli4xenr, ii arryalluocri, ri4 oni4nocri uacropry
cneqianrnocri ra peKoMeHAye reMy Ao 3arBepAx{eHHr a6o xopzryBaHHs.

B o6lpynrysaHHi rz6opy reMLI Auceprarlifinoi po6oru szcsirrroK)rbct
nactyuni TLITaHHI: arcryalrnicrr o6panoi TeMr{; cyrnicrr i cran uayronoi
upo6nel,rz, i-i snauyqicrr; Mera pg6oru ra 3aBAaHHx gocni4x(eHb; o6'err i upe4rr,rer
AocliAxeHb; rlepeA6auyr,ana HayKoBa HoBr43Ha ra rrpaKTzqHe 3HaqeHH.f, oAepx(aHrix
pesymrarin.
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підготовки доктора філософії зі спеціальності 201 Агрономія 
 
 
 
І. Індивідуальний навчальний план 
 
Освітня складова (30 кредитів ЄКТС) 
 
Блоки дисциплін  Кредитів 

ЄКТС 
Форма 

контролю 
Рік 

навчання 
Блок обов’язкових дисциплін 
Цикл дисциплін загальної підготовки 
1. Іноземна мова за професійним спрямуванням 6 Іспит 1 
2. Філософія 4 Іспит 1 
3. Методика дослідної справи та організація підготовки 
дисертаційної роботи 

5 Залік 1 

Сума кредитів ЄКТС 15 
Цикл дисциплін професійної підготовки 
4. Селекція і насінництво сільськогосподарських культур 5 Залік 1 
Сума кредитів ЄКТС 5 
Блок дисциплін за вибором аспіранта 
(вказати назву дисципліни з навчального плану за вибором, прописати кількість кредитів ЄКТС) 
5. Селекція і насінництво самозапильних культур 5 Залік 1 
6. Селекція і насінництво перехреснозапильних культур 5 Залік 2 
Сума кредитів ЄКТС 10 
Комплексний іспит зі спеціальності «Агрономія»  4 
Загальна сума кредитів ЄКТС 30 

 

 

 

 



ІІ. Індивідуальний план наукової роботи 
(науково-дослідницька робота аспіранта розпочинається з 1 жовтня та триває впродовж 
всього терміну навчання) 
 
№ 
п/п 

Зміст та обсяг 
науково-дослідницької діяльності аспіранта Термін виконання 

1. Затвердження Вченою радою МІП НААН теми дисертації 
доктора філософії 

до 14 листопада 
(упродовж 2-х місяців 

після зарахування) 
2. Проведення науково-дослідницької роботи за темою 

дослідження. 
Виконання дисертації доктора філософії 

І–ІV роки навчання 

3. Публікація статей за темою дисертації доктора філософії: 
щонайменше одна стаття в періодичних наукових виданнях 
інших держав, які входять до Організації економічного 
співробітництва та розвитку та/або Європейського Союзу, з 
наукового напряму, за яким підготовлено дисертацію здобувача; 

чотири статті в наукових виданнях, включених до переліку 
наукових фахових видань України (замість однієї статті може 
бути зараховано монографію або розділ монографії, 
опублікованої в співавторстві); 

наукова публікація у виданні, віднесеному до першого - 
третього квартилів (Q1-Q3) відповідно до класифікації SCImago 
Journal and Country Rank або Journal Citation Reports, 
прирівнюється до двох публікацій. 

І–ІV роки навчання 

4. Апробація результатів дисертаційного дослідження доктора 
філософії: участь у роботі міжнародних та вітчизняних наукових 
конференцій; 

• - публікація не менше п’яти тез за результатами участі в 
роботі наукових конференцій 

І–ІV роки навчання 

5. Стажування в провідних закордонних і вітчизняних 
університетах (наукових установах) 

І–ІV роки навчання 
(за необхідності) 

 

ІІІ. Підсумкова атестація 

 
№ 
п/п Форми підсумкової атестації Термін виконання 

1.  Складання комплексного іспиту зі спеціальності  ІV рік навчання  

2.  Захист дисертації доктора філософії  ІV рік навчання 

 

 

Аспірант____________________________  “___”__________ 20____ рік 

 

Науковий керівник____________________  “___”__________ 20____ рік 

 



І РІК НАВЧАННЯ 
І. Індивідуальний навчальний план 
 

Блоки дисциплін Сума 
балів 

Кредитів 
ЄКТС Форма контролю 

Вивчення обов’язкових дисциплін 

1. Іноземна мова за професійним спрямуванням 
 

6 Іспит (кандидат-
ський мінімум) 

2. Філософія 
 

4 Іспит (кандидат-
ський мінімум) 

3. Методика дослідної справи та організація 
підготовки дисертаційної роботи  

5 Залік 

4. Селекція і насінництво сільськогосподарських 
культур  5 Залік 

Вивчення дисциплін за вибором 
(вказати назви дисциплін з навчального плану та прописати кількість кредитів ЄКТС) 
1. Селекція і насінництво самозапильних культур  5 Залік 

Загальна сума кредитів ЄКТС 25 
 

ІІ. Індивідуальний план наукової роботи 
(науково-дослідницька робота аспіранта розпочинається з 1 жовтня та триває впродовж 
всього терміну навчання) 
 

№ 
п/п 

Зміст та обсяг науково-дослідницької 
діяльності аспіранта 

Термін 
виконання 

Оцінка виконання роботи 
науковим керівником 

1. Затвердження Вченою радою МІП НААН 
теми дисертації доктора філософії   

2. Підготовка плану-проспекту дисертації 
доктора філософії   

3. Проведення наукових досліджень за 
темою дисертації доктора філософії   

4. Завершення І-го розділу дисертації 
доктора філософії   

5. Публікація 1 тези за результатами участі у 
роботі наукової закордонної/вітчизняної 
конференції   

 
 
Аспірант                _________________ _  “_____”__________ 20_____ рік 
 

Науковий керівник_____________ ______  “_____”__________ 20_____ рік 

 

 

 

 

 



Атестація аспіранта науковим керівником за І рік навчання 

____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Висновок _______________________лабораторії, відділу 

 
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

Протокол № __________     “___”____________ 20____ р. 

 

Висновок Вченої Ради МІП НААН 

____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

Протокол №___________     “___”____________ 20____ р. 

 

 

Директор МІП НААН _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ІІ РІК НАВЧАННЯ 

І. Індивідуальний навчальний план 

Блоки дисциплін Сума 
балів 

Кредитів 
ЄКТС 

Форма 
контролю 

Дисципліна за вибором аспіранта 
(вказати назву дисципліни з навчального плану, прописати кількість кредитів ЄКТС) 

1. Селекція і насінництво перехреснозапильних культур  5 Залік 

Загальна сума кредитів ЄКТС 5 
 

ІІ. Індивідуальний план наукової роботи 
(науково-дослідницька робота аспіранта розпочинається з 1 жовтня і триває впродовж всього 
терміну навчання) 
 

№ 
п/п 

Зміст та обсяг 
науково-дослідницької діяльності 

аспіранта 

Термін 
виконання 

Оцінка виконання роботи 
науковим керівником 

1. Проведення наукових досліджень за темою 
дисертації доктора філософії   

2. Завершення ІІ-го та ІІІ-го розділів 
дисертації доктора філософії   

3. Підготовка матеріалів для ІІІ-го та ІV-го 
розділів дисертації   

4. Підготовка та подання у видавництво не 
менше 2-х статей за темою дисертації   

5. Публікація не менше 2-х тез за 
результатами участі в роботі наукових 
закордонних/вітчизняних конференцій   

6. Стажування в провідних закордонних та 
вітчизняних університетах (наукових 
установах) 

за необхідності  
 
Публікація статей та апробація результатів наукових досліджень 
 
Кількість статей у вітчизняних фахових виданнях за обраною спеціальністю  

Кількість статей у міжнародних реферованих журналах, індексованих в 
наукометричних базах 

 

Кількість конференцій, в яких брав участь аспірант  

Кількість опублікованих тез  

 
 

Аспірант__________________________ _  “_____”__________ 20_____ рік 

 

Науковий керівник_____________ ______  “_____”__________ 20_____ рік 

 

 



Атестація аспіранта науковим керівником за ІІ рік навчання 

____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
Висновок _______________________лабораторії, відділу 

 
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

Протокол № __________     “___”____________ 20____ р. 

 

Висновок Вченої Ради МІП НААН 

____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

Протокол №___________     “___”____________ 20____ р. 

 

 

Директор МІП НААН _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ІІІ РІК НАВЧАННЯ 

І. Індивідуальний навчальний план 

Практика упродовж року 

 
ІІ. Індивідуальний план наукової роботи 
(науково-дослідницька робота аспіранта розпочинається з 1 жовтня та триває впродовж 
всього терміну навчання) 
 
№ 
п/п 

Зміст та обсяг 
науково-дослідницької діяльності 

аспіранта 

Термін 
виконання 

Оцінка виконання роботи 
науковим керівником 

1. Проведення наукових досліджень за темою 
дисертації доктора філософії 

  

2. Завершення ІV-го розділу дисертації 
доктора філософії 

  

3. Підготовка та подання у видавництво не 
менше 2-х статей за темою дисертації 

  

4. Публікація не менше 2-х тез за 
результатами участі в роботі наукових 
закордонних/вітчизняних конференціях 

  

5. Стажування в провідних закордонних та 
вітчизняних університетах (наукових 
установах) 

за необхідності  
 
Публікація статей та апробація результатів наукових досліджень 
 
Кількість статей у вітчизняних фахових виданнях за обраною спеціальністю  

Кількість статей у міжнародних реферованих журналах, індексованих в 
наукометричних базах 

 

Кількість конференцій, в яких брав участь аспірант  

Кількість опублікованих тез  

 
 

Аспірант__________________________ _  “_____”__________ 20_____ рік 

Науковий керівник_____________ ______  “_____”__________ 20_____ рік 

 

 

 

 

 

 



Атестація аспіранта науковим керівником за ІІІ рік навчання 

____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
Висновок _______________________лабораторії, відділу 

 
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

Протокол № __________     “___”____________ 20____ р. 

 

Висновок Вченої Ради МІП НААН 

____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

Протокол №___________     “___”____________ 20____ р. 

 

 

 

Директор МІП НААН _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ІV РІК НАВЧАННЯ 

І. Індивідуальний навчальний план 

1. Педагогічна практика 
(кількість балів) 

другий семестр року 

2. Складання комплексного іспиту зі 
спеціальності 201 Агрономія (кількість балів) 

другий семестр року 

 
ІІ. Індивідуальний план наукової роботи 
(науково-дослідницька робота аспіранта розпочинається з 1 жовтня і триває впродовж всього 
терміну навчання) 
 
№ 
п/п 

Зміст та обсяг 
науково-дослідницької діяльності 

аспіранта 

Термін 
виконання 

Оцінка виконання роботи 
науковим керівником 

1. Проведення наукових досліджень за темою 
дисертації доктора філософії   

2. Подання дисертації доктора філософії 
науковому керівнику для оцінювання, 
проведення експертизи та рекомендації до 
захисту 

  

3. Підготовка автореферату дисертації 
  

4. Подання дисертації до спеціалізованої 
вченої ради   

 
ІІ. Підсумкова атестація 
 
№ 
п/п Зміст діяльності аспіранта Результати підсумкової 

атестації  

1. Складання комплексного іспиту зі спеціальності (вказати 
шифр та назву спеціальності) (вказати кількість балів) 

2. Захист дисертації доктора філософії  
(вказати дату захисту) 

 
Публікація статей та апробація результатів наукових досліджень 
 
Кількість статей у вітчизняних фахових виданнях за обраною спеціальністю  

Кількість статей у міжнародних реферованих журналах, індексованих в 
наукометричних базах 

 

Кількість конференцій, в яких брав участь аспірант  

Кількість опублікованих тез  

 
 

Аспірант__________________________ _  “_____”__________ 20_____ рік 

Науковий керівник_____________ ______  “_____”__________ 20_____ рік 



Атестація аспіранта науковим керівником за ІV рік навчання 

____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
Висновок _______________________лабораторії, відділу 

 
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

Протокол № __________     “___”____________ 20____ р. 

 

Висновок Вченої Ради МІП НААН 

____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

Протокол №___________     “___”____________ 20____ р. 

 

 

Директор МІП НААН _________________________ 

 

 

 

 

 



ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА ВИКОНАННЯ 
ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ 

За період навчання з “___”__________ 20___ р. по “___”__________ 20___ р. 
Аспірант__________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по-батькові) 
 

повністю (не повністю) виконав індивідуальний план роботи. 
(потрібне підкреслити)        

І. Виконання наукової складової підготовки доктора філософії: 
Тема дисертаційної роботи доктора філософії: 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
Дисертація захищена у спецраді __________________ “____”__________ 20__ р. 

        (вказати шифр спецради) 
Публікація статей та апробація результатів наукових досліджень 

Кількість статей у вітчизняних фахових виданнях за обраною спеціальністю  

Кількість статей у міжнародних реферованих журналах, індексованих в наукометричних 
базах 

 

Кількість конференцій, в яких брав участь аспірант  

Кількість опублікованих тез  
 

Інформація про стажування  

 
ІІ. Виконання освітньої складової підготовки доктора філософії: 
 

Блоки дисциплін Кредитів 
ЄКТС 

Сума 
балів 

Форма 
контролю 

Дата 
складання 

Блок обов’язкових дисциплін 
1. Іноземна мова за професійним спрямуванням     
2. Філософія 

   
 

3. Методика дослідної справи та організація 
підготовки дисертаційної роботи    

 

Сума кредитів ЄКТС 15 
Цикл дисциплін професійної підготовки 
1. Селекція і насінництво сільськогосподарських 
культур    

 

Сума кредитів ЄКТС 5 
Блок дисциплін за вибором аспіранта 
(вказати назву дисципліни з навчального плану за вибором, прописати кількість кредитів ЄКТС) 
5. Селекція і насінництво самозапильних 
культур    

 

6. Селекція і насінництво перехреснозапильних 
культур    

 

Сума кредитів ЄКТС 10 
Загальна сума кредитів ЄКТС 30 

Комплексний іспит зі спеціальності 201 
Агрономія –  іспит  

 
Науковий керівник       _________________ 

(підпис) 
 

Завідувач відділу       _________________ 
(підпис) 

 
Директор МІП НААН      _________________ 

(підпис) 
 

“_____”_______________ 20_____ р.



 




