


Подання у відділ докторантури та аспірантури звітних документів (атестаційної картки; звіту про виконання індивідуального плану наукової 
роботи за перший рік навчання; витягу з протоколу засідання кафедри про хід виконання дисертаційних досліджень; витягів з протоколів 
засідання кафедри та ради Факультету про заслуховування результатів виконання індивідуального плану наукової роботи). 

Червень 2022р. 

ІІ рік 
Завершення теоретичної частини та початок роботи над експериментальною частиною дисертації, визначення основних етапів подальших 
дисертаційних досліджень: аналіз історіографічного матеріалу, робота з архівними, документальними та мемуарними джерелами, опрацювання, 
накопичення та систематизація джерельної бази тощо. Написання ІІ розділу дисертації Міграційні процеси на Донеччині у другій половині XVIII 
століття. Підготовка та подання до друку 1 статті, опублікування 1 статті у наукових фахових виданнях України, 1 статті у наукових 
періодичних виданнях інших держав, 1 статті у наукових виданнях, що включені до наукометричних баз даних. Участь у наукових семінарах та 
конференціях, опублікування 1 тез конференцій. 

Впродовж  
І-ІІ семестру  

2022-2023 навчального 
року  

Доповідь на науковому семінарі кафедри про результати проведених досліджень за ІІ рік навчання. Звітування про виконання індивідуального 
плану наукової роботи на засіданні кафедри. Оформлення атестаційної картки та подання звітних документів  для розгляду на засіданні ради 
Факультету. 

Травень 2023р. 
 

Подання у відділ докторантури та аспірантури звітних документів (атестаційної картки; звіту про виконання індивідуального плану наукової 
роботи за ІІ рік навчання; витягу з протоколу засідання кафедри про хід виконання дисертаційних досліджень; витягів з протоколів засідання 
кафедри та ради Факультету про заслуховування результатів виконання індивідуального плану наукової роботи). 

Червень 2023р. 

ІІІ рік 
Завершення експериментальної частини дисертаційного дослідження. Остаточне формулювання наукової новизни, практичної цінності та 
основних положень, які  виносяться на захист. Написання IІІ розділу дисертації Формування етнічної картини Донецького краю впродовж  ХІХ  
століття. Підготовка та подання до друку 1 статті, опублікування 1 статті у наукових фахових виданнях України, 1 статті у наукових 
періодичних виданнях інших держав, 1 статті у наукових виданнях, що включені до наукометричних баз даних. Участь у наукових семінарах та 
конференціях, опублікування 1 тез конференцій. Впровадження одержаних результатів та отримання підтверджувальних документів.  

Впродовж 2023-2024 
навчального року  

 

Звітування на засіданні кафедри про хід виконання дисертації, про виконання індивідуального плану наукової роботи. Подання звітних 
документів до розгляду на засіданні ради Факультету. Листопад 2023р. 

Подання у відділ докторантури та аспірантури звіту та витягів з протоколів засідання кафедри та ради Факультету про виконання 
індивідуального плану наукової роботи за першу половину ІІІ року навчання.  Лютий 2024р. 

Доповідь на науковому семінарі кафедри про результати проведених досліджень за ІІІ рік навчання. Звітування про виконання індивідуального 
плану наукової роботи на засіданні кафедри. Оформлення атестаційної картки та подання звітних документів для розгляду на засіданні ради 
Факультету. 

Травень 2024р. 

Подання у відділ докторантури та аспірантури звітних документів (атестаційної картки; звіту про виконання індивідуального плану наукової 
роботи за ІІІ рік навчання; витягу з протоколу наукового семінару (засідання) кафедри про хід виконання дисертаційних досліджень; витягів з 
протоколів засідання кафедри та ради Факультету про заслуховування результатів виконання індивідуального плану наукової роботи). 

Червень 2024р. 

IV рік 
Завершення роботи над дисертацією та оформлення усіх розділів.  Підготовка та подання до друку 1 статті, опублікування 1 статті у наукових 
фахових виданнях України, 1 статті у наукових періодичних виданнях інших держав, 1 статті у наукових виданнях, що включені до 
наукометричних баз даних. Участь у наукових семінарах та конференціях, опублікування 1 тез конференцій. Впровадження одержаних 
результатів та отримання підтверджувальних документів. 

Впродовж 2024-2025 
навчального року 

 
Звітування на засіданні кафедри про хід виконання дисертації, про виконання індивідуального плану наукової роботи. Подання звітних 
документів до розгляду на засіданні ради Факультету. Січень 2025р. 

Подання у відділ докторантури та аспірантури звіту та витягів з протоколів засідання кафедри та ради Факультету про виконання 
індивідуального плану наукової роботи за першу половину IV року навчання.  Лютий 2025р. 




