
      

КАРТКА ЗВІТУВАННЯ 
аспіранта Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені 

академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України 

 
1.Прізвище, ім’я та по батькові______________________________________________ 

2. Звітний період __________________________________________________________ 

3. Форма навчання ________________________________________________________ 

4. Рік народження_________________________________________________________ 

5. Освіта_________________________________________________________________ 
 (дата закінчення, назва вищого навчального закладу та спеціальність) 
6. Місце роботи або навчання (для аспірантів заочної форми навчання) 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

7. Структурний підрозділ __________________________________________________ 

8.Науковий напрям підготовки _____________________________________________ 

9. Науковий керівник (ПІБ, науковий ступінь, вчене звання)__________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

1.   НАВЧАЛЬНА ЧАСТИНА  

 

№ Назва дисципліни Строк по 

плану 

Дата складання Форма 

контролю 

(залік, 

іспит) 

Оцінка 

1 Сучасна правова 

система України: 

стан та перспективи 

розвитку 

    

2 Філософія     

3 Іноземна мова     

4 Основи науково-

дослідної діяльності 

    

5 Теорія правової 

статистики 

    

6 Дисципліни вільного 

вибору: 

    

6.1      

6.2      

6.3      

      

      

 



 

2. НАУКОВА ЧАСТИНА 

  

2.1. РОБОТА НАД ДИСЕРТАЦІЄЮ 

 

2.1.1. Тема дисертації______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

2.1.2. Які розділи розроблено (за весь період аспірантської підготовки)____________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

2.1.3.* Фактичне виконання дисертаційної роботи від загального обсягу роботи (у %) 

_________________________________________________________________________ 

       

2.1.4.* Чи є відставання по плану роботи (причини відставання)__________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

2.2. КІЛЬКІСТЬ НАУКОВИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ (всього) - 

_________________________________________________________________________ 

у тому числі: 

 надрукованих праць, з них 

статей  ___________ 

тез _________ 

 праць, направлених до видавництва, з них 

статей  ___________ 

тез _________ 

 

3. ЗВІТИ АСПІРАНТІВ НА ЗАСІДАННЯХ ВІДДІЛУ (ЛАБОРАТОРІЇ) ПРО 

ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПЛАНУ (за поточний навчальний рік) 

 

Дата та № 

протоколу 

засідання відділу 

Короткий зміст звіту Рішення по звіту 

   

   

 

                                                
* Пункти 2.1.3, 2.1.4 та 4 заповнюються науковим керівником. 



 

4.* КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА АСПІРАНТА НАУКОВИМ КЕРІВНИКОМ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

ВИСНОВОК_____________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

  

Науковий керівник  

(науковий ступінь, вчене звання)            _________________             Ініціали, прізвище 
(підпис) 

 

Відповідальна за надання витягу  

із засідання  

структурного підрозділу особа        _________________             Ініціали, прізвище 
                                                                    (підпис) 

 

 

„_________”________________20__ р. 

 

Рекомендація фахової комісії з прийняття звітів _______________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Голова фахової комісії  

з прийняття звітів    _____________________ ________________
                                      (підпис)  
 

„______”_____________20__ р. 

 

 

Звіт затверджено на засіданні вченої ради НДІ ВПЗ ім. акад. В.В. Сташиса 

„_____”_____________20__ р. 

 

Протокол № ___ 


