
Висновок наукового керівника (керівників) 

_________________________________________________________________ 
(Ім;я ПРІЗВИЩЕ, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи) 

 на дисертаційну роботу Ім;я ПРІЗВИЩЕ здобувача «Назва дисертаційної 

роботи», що подається на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань 

09 Біологія, за спеціальністю 091 Біологія 

1. Особливості проходження підготовки в аспірантурі/прикріплення до 

Аспірантури (в цьому розділі висвітлити індивідуальні дані, такі як дата 

зарахування, форма навчання, дата планування теми, вчасність освоєння 

ОНП і підготовки документів до захисту дисертації; за наявності – зміна 

керівника, зміна теми, академвідпустка - причини). 

2. Особливості формування індивідуальної освітньої траєкторії та виконання 

індивідуального плану здобувача (в цьому розділі висвітлити успіхи в освоєнні 

обов’язкових і вибіркових компонент з трьох блоків необхідних 

компетентностей: загально-наукових, універсальних навичок дослідника, 

спеціальних; за наявності – участь у міжнародних проєктах та мобільності). 

3. Успіхи у набутті компетентностей наукового пошуку (в цьому розділі 

висвітлити особливості освоєння методології та методів наукового 

дослідження, статистичного аналізу; за наявності – уміння вирішувати 

проблемні ситуації, відстоювати власні наукові погляди, працювати в 

команді, отримувати новітні знання, здійснювати їх аналіз, уміння ставити 

мету та завдання дослідження, розробляти його дизайн, бути 

конкурентоспроможним на ринку праці, зайняти достойне місце в 

міжнародній науковій спільноті). 

4. Актуальність теми дисертаційної роботи. 

5. Зв’язок роботи з науковими програми, темами, планами. 

6. Наукова новизна отриманих результатів. 

7. Наукове та практичне значення дослідження. 

8. Повнота викладення матеріалу дисертації в наукових публікаціях. 

9. Структура та зміст дисертації, її завершеність тa відповідність 

установленим вимогам щодо оформлення. 

10. Дотримання принципів академічної доброчесності. 

11. Дискусійні положення та зауваження до дисертації. 

12. Загальний висновок. 



Дисертаційна робота Ім;я ПРІЗВИЩЕ здобувача «Назва дисертації» за 

актуальністю, науково-теоретичним рівнем, новизною постановки та 

розв’язанням проблем, практичним значенням відповідає вимогам Постанови 

Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку присудження 

ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої 

вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня 

доктора філософії» від 12 січня 2022 р., № 44, а здобувач заслуговує на 

присудження ступеня ступеня доктора філософії з галузі знань 09 Біологія, за 

спеціальністю 091 - Біологія. 

Науковий керівник: 

науковий ступінь, вчене звання 

посада, місце роботи   __________________ Ім’я ПРІЗВИЩЕ 
       (підпис) 

 

дд.ммм.рррр.         


