
План моніторингу наукової складової освітньої програми підготовки докторів філософії 

 за спеціальністю 011 - Освітні, педагогічні науки, спеціалізація «Політика та лідерство у вищій освіті» 

 

Випуск – 31.08.2020 р. 

 

Дата Зміст Примітка 
Квітень – липень 2020 р.  Захисти аспірантів 9 осіб – по 2-3 аспіранта захищаються у місяць 
Січень – березень 2020 р.  Передзахисти аспірантів  

Атестація 
Обговорення та перед захисти на спільних засіданнях відділів 

Звіт за ІV рік навчання 
Листопад – грудень 2019 р.  

 

Завершення роботи над текстом 

дисертації 

Перевірка тексту дисертації на 

плагіат 

Оприлюднення усіх публікацій: 4-5 статей 

Перед захистом дисертації здобувач ступеня доктора філософії зобов’язаний 

опублікувати не менше трьох наукових праць, з яких: 

не менше однієї статті у виданнях іноземних держав або у виданнях України, які 

включені до міжнародних наукометричних баз;  

одна із статей може бути опублікована в електронному науковому фаховому 

виданні; ….. 

За рішенням спеціалізованої вченої ради вимога публікації статті у виданнях 

іноземних держав або у виданнях України, які включені до міжнародних 

наукометричних баз, може бути виконана представленням офіційного підтвердження 

прийняття відповідної статті до публікації у виданні, включеному до міжнародної 

бібліографічної бази Scopus або Web of Science Core Collection. (ТИМЧАСОВИЙ 

ПОРЯДОК присудження освітньо-наукового ступеня доктора філософії) 

Жовтень 2019 р. Публікація – стаття № 3 Текст дисертації – всі розділи (фінальна версія) 

Липень 2019 р. Атестація 

Підготовка до друку – Стаття № 3 

Текст дисертації – всі розділи (проект) 

Травень 2019 р. Публікація – стаття № 2 Текст дисертації – розділ № 3 (фінальна версія) 

Березень 2019 р. Атестація 

Підготовка до друку – Стаття № 2 

Текст дисертації – розділ № 3 (проект) 

Текст дисертації – розділ № 2 (фінальна версія) 

Січень 2019 р.  Публікація – стаття № 1 Текст дисертації – розділ № 2 (проект) 

Текст дисертації – розділ № 1 (фінальна версія) 

Жовтень – грудень 2018 р. Підготовка до друку – Стаття № 1 Текст дисертації – розділ 1 (проект)  

Вересень 2018 р. Атестація Моніторинг наукової складової 

 

 

 

 

 


