
аспіранта e//7( б/777/7777//7/7^77'7/д7____________
(прізвище, ім ’я, по батькові) '-/ '

про виконання освітньо-наукової програми доктора філософії
за 20// - 20/^_ навчального року

(Р^ріііе/друге

Спеціальність-
(Кері/е/друге півріччя)

6/7 ft/x/aTy/vft//
(вказати шифр та назву спеціальності)

Форма навчання 

Факультет____ /zxW 77<ft

денна/заочна
(підкреслити потрібне)

Кафедра ft/у/с/і/стм. и/итл/л/р/ 777 ft/??
Тема ДИСертацІЙНОГО ДОСЛІДЖеННЯ / /777777777УТ77//7? 7p7/77S77p<7ft
ft/ft/7 7/7///7>ft//7///7'ft /і7мА/777((/7777 /щ/ рУ77рр:7/777г^/?/777/

Науковий керівник (П.І.Б./науковий ступінь, вче
/ІЛТ^/Рр ftc>//7 /ЛУ(а/ ft/мм fty

звання) рл/тггл/г ftns^#/77/& &

I Виконання наукової складової підготовки доктора філософії: (які розділи
дисертації розроблені, публікації статей, участь у роботі конференцій, апробація
дисертації тощо)і ftftp7 /777/7/7 7/&,аг/7 О7Хл7>Л77/7/ / 77//77' TT/TtiT/ZTst Лг/у/Л/а-'//

^Л(77г7//777^/ , ///////ГЛУ/е у у/77.7///^/7/7777 77/77/7/7/<7/77/7/
^7/7//г  ̂7/77/7ft //ЛЛ/ЛЛЛ/ЛрА ft/i 7///ft/7? 77/77Л Ґ7/7Тас

/2/7'77//'///// 7 7/// 7/с

/Т/кг 747/7.

Кількість наукових публікацій на час звіту:
ft статей у фахових наукових журналах і виданнях 
У статей у закордонній пресі

_________ статей у науково метричних базах
__ ______ тез у збірниках наукових конференцій всеукраїнського й міжнародного рівня
Кількість статей, надісланих до друку

II Виконання освітньої складової підготовки доктора філософії: (які іспити, відповідно 
до навчального плану, складено, їх обсяг, дата складання, оцінка; проходження педагогічної практики 
тощо) /7/77 #7777 -/77//У /у//?і7/////л/ .' ft /ft7&/y/7////7/7//?y
/l/lpft—/ЖПМЛ/6Ьу7(Л77Л>1 fts/ift///////' ftftft /ft /^/77/7777/ft ft^ft/ft/'/// sp/p/TZ//

ft ft///' /^<*///7777 y///Sft////fts ft/7/7//;//// ftftftft ftft7//i/ft

/ ////ft?MV// ^7/^/07777 ft /^7/ft/77i777(____ 7777І77Л<7І^ 7 ?ft./ft /ft(77///77//ftft

ft/ /&7??7$ 7777^/777/ ^ТуЛ/7^7 //7/ '

ftftf/t/ftft/7 7/ 7777/777/ТУ/Ш/// 00 t ft ftft

//ftftft //^7/ft//7// / Лд777/мУ7/77/77//' Л/77^/77сУ7утмУ///М '

ft7777////,M ftK///rt///ft/ft/V ft/ ftft/ft/.//lK///>)

Аспірант /ft/ft?777rft ftft.
(прізвище, ініціали)



Відгук наукового керівника про виконання індивідуального плану аспіранта:

- . ' Те- оГтСХс 7 ft Т. Zz-iа£>А>О->-е-/

Орієнтована оцінка готовності дисертації & %.

Недоліки: ____________________________________

Оцінка наукового керівника

Науковий керівник

(прописом)

(підпис) 
_____20_р.

(прізвище, ініціали)
« »

Висновок кафедри

Оцінка кафедри '■ '
(прописом)

Протокол Яз / Від « 20^р.

Завідувач кафедри
(підпис, науковий ступінь, П.І.Б.)



аспіранта
ЗВІТ

(прізвище, ім ’я, по батькові)

про виконання освітньо-наукової програми доктора філософії
за Л.Р/Кб К7К<_____  20//- 20/Z навчального року

•(пеЛ1е''бруге півріччя)

С пеціальність________ /Л/ £(С//М Zc___________________________________________
(вказати шифр та назву спеціальності)

Форма навчання денна/заочна
/"ру-р (підкреслити потрібне)

Факультет / /'___________________________________________________________________
Кафедра____ ______________________________________________________________________
Тема дисертаційного дослідження 77р^р^ря ̂ pTpsppy

ЛррЧУс' ^^Р'/рРіЛ^^РZ рМрїялрРрТКрл ^eP/ZppZPPO&P# рКртр' ЛыЛррОур

Науковий керівник (П.І.Б., науковий ступінь, вчене звання)
йїм ЇЇ.Л ' ' ' '

І Виконання наукової складової підготовки доктора філософії: (які розділи
дисертації розроблені,діублікації статей, участь у роботі конференцій, апробація
ДисертаціІ тощо)___ РісЛ^/РРРРі рСР/ОіРР уХхZyXXZXX XxZ <-^4'P,PPPPP'Pir____________

(. 7/’ZP/,.{fSi,.tP,UPtl ЛР;ЛРРррЛ/Р<Р;',<? /Р СІрРр' е'РгрЛР-РР/Р/р-/^ 7 Р^ЛРР.<7, PP,P;s<Z.

Кількість наукових публікацій на час звіту:
Z статей у фахових наукових журналах і виданнях 
/' статей у закордонній пресі

_________ статей у науково метричних базах
_________ тез у збірниках наукових конференцій всеукраїнського й міжнародного рівня
Кількість статей, надісланих до друку

II Виконання освітньої складової підготовки доктора філософії: (які іспити, відповідно 
до навчального плану, вкладено, їх'обсяг, дата складання, оцінка; проходження педагогічної практики
то що)____ p^/ppPpp/рррр/срр уу~р: рр’ррг/рг рр/ррі/р ppzpsp/ppppi __________

tfP(p'i{PP/< ЛеУРРе ■'Лрї-PpJpp i Р&МЛ'рр/тірррї ZfPP^'pP'PPPZt ypp)^^ " у /Р? рі^єрр . р&г&Ліац»

JpWl/ty yPPPPyP<’PZP'P/PSP ЛлррпРЯРРРррр’Pti pZp’SsPPpp’zptr^c /Р^'РРРРЛРЛРР ^РРР ^Л

Аспірант
(підпис) (прізвище, ініціали)



Відгук наукового керівника про виконання індивідуального плану аспіранта:
///' <. А p i f3 у (-з у а. /q-лч-аГ/ /'Z 0.

Орієнтована оцінка готовності дисертації о %.

кНедоліки
■:. Р? >~6 6 ^C-PS-PS 5Р У) Оt-JLP "К XICX ZZ

е1 х. /g g- ^■•'2’ ел-e js
(7

Оцінка наукового керівника , -Л У/а Г/Q,- z?xtz> .У 
(прописом)

Науковий керівник, ■ J>
(підпис) 

_____20_ p.
(прізвище, ініціали)

Висновок кафедри

Оцінка кафедри 

Протокол № Z

У-е &
(прописом)

від 20-4^р.

Завідувач кафедри
2Z1

‘---- —---- *-----"
(підпис, науковий ступінь, П.І.Б.)

Сл .

і



. ЗВІТ
ptftq/ttKfq СйМрм&ґ’ласпіранта

(прізвище, ім ’я, по батькові)
про виконання освітньо-наукової програми доктора філософії 

за /І&Ма 20^’-20/^навчального року

Спеціальність
(перше/друге півріччя)

(вказати шифр та назву спеціальності)
/ft'/ Л///сі.ср/'--б'С

Форма навчання 

Факул ьтет </

деннз/заочна
(підкреслити потрібне)

Кафедра ft)/душ///ля wi////'?/<■% у/сбі/п 
-Г_______ _______ ______________ • .?_____ /»<у ~ ~Тема дисертаційного дослідження /^д'//улл//і///^7^л /^а/у//)7РЛ77/а/л  ̂ S

Науковий керівник (П.І.Б., науковий ступінь, вчене звання) у/// /7 , ////уясУЛл 
ftftftc ftft/Ui <? ./брслл/М/'?.

І Виконання наукової складової підготовки доктора філософії: (які розділи
дисертації розроблені,публікації статей, участь у роботі конференцій, апробація
дисертації тощо) ял///// s/ftsyW/yn'/ ?,77/0 JT/T/s ' Л/ АфгрГкеЯ
/Ц/(/ї,7////////ft (&/)л7 , /Ш<йгЛ//?/Х(у7<

J.2 ft/y/г^а л//
//(М// ^7/м7Л77ус ^/7/ /rgx&WJft тыул?

________________________________________________________________________

Кількість наукових публікацій на час звіту:
ft статей у фахових наукових журналах і виданнях

ft_____ статей у закордонній пресі
_________статей у науково метричних базах

/ тез у збірниках наукових конференцій всеукраїнського й міжнародного рівня 
Кількість статей, надісланих до друку

II Виконання освітньої складової підготовки доктора філософії: (які іспити, відповідно 
до навчального плану,.складено, їх обсяг, дата складання, оцінка; проходження педагогічної практики 
тощо)

(підпис) (прізвище, ініціали)



Відгук наукового керівника про виконання індивідуального плану аспіранта:

,,5? Ст-Чй-У/ ЦТ - А-_____ уСвУУХЭ Q. Аг-С?/ <С Х< Л<
(ь "(Г'/-c.tr-ZZ’X-C ’у? 'i>c G-Zt,

Орієнтована оцінка готовності дисертації ’ %.

Варіант дисциплін вільного вибору:________________

Недоліки:
v-^

Оцінка наукового керівника , <5= ' /с с______
(прописом)

Науковий керівник
(підпис) 

_____20_ р.
(прізвище, ініціали)

Висновок кафедри

Оцінка кафедри

Протокол №
(прописом)

від « Л> » /Л/жА_____20// р.

Завідувач кафедри
(підпис, науковий ступінь, П.І.Б.)



аспіранта
ЗВІТ

(прізвище, ім ’я, по батькові)
про виконання освітньо-наукової програми доктора філософії 

за М&МКЯ 20/У - 20/£ навчального року
(перше/друге півріччя)

Спеціальність /рсуищ/п/о________________________________________________
(вказати шифр та назву спеціальності)

Форма навчання денна/заочна
(підкреслити потрібне)

Факультет ________________________________________
Кафедра
Тема дисертаційного дослідження "

Науковий керівник (П.І.Б., науковий ступінь, вчене звання)___________________
ІЇ?ІЇ/£0 Jv. /0-

І Виконання наукової складової підготовки доктора філософії: (які розділи 
дисертації розроблені, публікації статей, участь у роботі конференцій, апробація 
дисертації тощо) /бяерфияор/с "

ул./мму/ урц^с/і/ л'У’^м// а .

II Виконання освітньої складової підготовки доктора філософії: (які іспити, 
відповідно до навчального плану, складено, їх обсяг, дата складання, оцінка; проходження педагогічної 
практики тощо)_____________________________________ ___________________ __________________
/ /tefamtyra >2 лямеллгиЯ Луцку аи'Лгя - „ 

V /fafKtfaMMzt* /Маж j ляим//* гя#
д' - " S<?(.

Аспірант Т&Ь-мь? ft.
(прізвище, ініціали)(підпис)



Відгук наукового керівника про виконання індивідуального плану аспіранта:
.fa /Maze

Недоліки:

Оцінка наукового керівника
~(прописом)

Науковий керівник_

« /? »
(підпис) 
____ 20/£р.

______
(прізвище, ініціали)

/''(fat „

Оцінка кафедри 

Протокол № __

Завідувач кафедри

Висновок кафедри

'-'(прописом.)
від « 20/^ р.

^-у-->> > р\ у /Ь„
(підпис, науковий ступінь, Й.І.Б.)



ЗВІТ
аспіранта ZicZc/Krf

InpijdHUie. ім 'я, ПО ОЧПІЬКОві)

про виконання освітньо-наукової програми доктора філософії
за 20/< - 20/? навчального року

(перше'друге півріччя)
Спеціальність_____ /#У

ІІІКЧ ІЧІІІІІ инк/)/! ІІІЧ ІІЧ Ів\ І ІІЄІІІЧ ІЫ1ОСІІІі І

Форма навчання

Факул ы ет _________________ .__
Кафедра ^г/'ії'/Уг
'1 ема дисертаїн йного дослідження

денна/заочна
(підкреслити потрійне І

_________

Науковий керівник (ГІ.І.В?, науковий ступінь, вчіліе звання) ррZ p£tZp? /ZZZZ

І Виконання наукової складової підготовки доктора філософії: (які розділи
дисертації розроблені, публікації стазей. участь у роботі конференцій, апробація
дисертації тощоL Лйф/ї/ґЛ-ггsrzPiZzrpySf-

KZ/йрЛ ZfyKet ///'ї 'е’УЛ'ґе Рр'рр Z'

ZtfUM ,St6,SS/nZ

/мямлям# 

M??# .

Кількість наукових публікацій на час звіту:
__ ______статей у фахових наукових журналах і виданнях

£____ статей у закордонній пресі
_________статей у науково метричних базах

//_____тез у збірниках наукових конференції) всеукраїнського й міжнародного рівня
Кількість статей, надісланих до друку

II Виконання освітньої складової підготовки доктора філософії: (які іспити, відповідно 
до навчального плану, складено. їх обсяг, дата складання, оцінка; проходження педагогічної нракіики 
тощо)_______________ - '

(пріівшце. ініціали)


