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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Результати навчання в аспірантурі відображаються в Академічній 
довідці про виконання освітньо-наукової програми. 

1.2. Порядок оформлення та видачі академічних довідок здобувачам 
вищої освіти ступеня доктор філософії у Фізико–технічному інституті 
низьких температур ім. Б. I. Вєркiна Національної академії наук України 
(далі - Порядок) регламентує процедуру оформлення та видачі академічних 
довідок здобувачам вищої освіти ступеня доктор філософії у Фізико–
технічному інституті низьких температур ім. Б. I. Вєркiна Національної 
академії наук України (далі - Інститут). 

1.3. Порядок розроблено відповідно до Законів України «Про освіту», 
«Про вищу освіту», «Про науково-технічну діяльність», Порядку підготовки 
здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих 
навчальних закладах (наукових установах), затвердженого Постановою 
Кабінету Міністрів України № 261 від 23 березня 2016 року, Постанови 
Кабінету Міністрів України «Про документи про вищу освіту» № 193 від 31 
березня 2015 року, Наказу Міністерства освіти і науки України «Про 
затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) 
державного зразка та додатків до них, зразка академічної довідки» № 525 від 
12 травня 2015 року зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 
травня 2015 року за № 551/26996, та Наказу Міністерства освіти і науки 
України «Про внесення змін до наказу МОН України від 12.05.2015 р. № 
525» № 701 від 22 червня 2016 року. 

1.4. Форма академічної довідки відповідає зразку, затвердженому 
Наказом Міністерства освіти і науки України «Про внесення змін до наказу 
МОН України від 12.05.2015 № 525» № 701 від 22 червня 2016 року та 
Роз’ясненню МОН України «Про окремі питання реалізації Порядку 
проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії» №1/9-
492 від 31.67.2019 і приведена в Додатоку 1. Опис правил заповнення 
електронної форми академічної довідки приведений в Додатку 2. 

1.5. Академічні довідки готуються та видаються в аспірантурі Інституту. 
2. ОФОРМЛЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОВІДКИ 

2.1. Академічну довідку здобувач вищої освіти ступеня доктор філософії 
отримує за умови виконання відповідної освітньо-наукової програми, та 
успішного складання підсумкового контролю з дисциплін, що включені до 
навчального плану. 
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2.2. Для отримання Академічної довідки здобувач вищої освіти ступеня 
доктор філософії подає до аспірантури Інституту заяву на ім'я заступника 
директора з наукової роботи, який курує дану галузь знань (Додаток 3). 
2.3. Після отримання резолюції заступника директора з наукової роботи 
завідувач аспірантурою наукового відділу формує академічну довідку, що 
обов’язково містить інформацію про результати навчання, назви дисциплін, 
отримані оцінки і здобуту кількість кредитів ЄКТС. 
2.4. Академічна довідка видається українською та англійською мовами. 
2.5. Підготовлена Академічна довідка підписується директором Інституту, 
на ній проставляється печатка Інституту. 
3. ВИДАЧА, ОБЛІК І ЗБЕРЕЖЕННЯ АКАДЕМІЧНИХ ДОВІДОК 

3.1. Оформлену академічну довідку, встановленого зразка, здобувач вищої 
освіти ступеня доктора філософії отримує в аспірантурі Інституту. Копія  
довідки разом із заявою зберігається в особовій справі аспіранта. 
3.2. Академічна довідка може видаватися представнику здобувача вищої 
освіти ступеня доктора філософії за наявності нотаріально засвідченої 
довіреності. 
3.3. Реєстрація академічних довідок проводиться у Журналі видачі 
академічних довідок (Додаток 4) аспірантури, до якого вносяться такі 
відомості: 

- порядковий номер; 
- ПІБ особи, яка отримала академічну довідку; 
- номер академічної довідки; 
- спеціальність (спеціалізація); 
- дата і номер наказу про відрахування, який заповнюється у випадку 

дострокового переривання навчання здобувачем вищої освіти або 
відрахуванням у зв’язку з закінченням строку підготовки; 

- дата видачі; 
- підпис особи про отримання довідки. 

3.4. Реєстраційний номер з Журналу видачі академічних довідок 
проставляється на академічній довідці. 
3.5. Формат номеру довідки кодується наступним чином: набор чотирьох 
цифр, що відповідають року видачі довідки, розділювач, яким є символ 
дефісу, та порядковий номер довідки в цьому році в форматі з трьох цифр, в 
якому пусті розряди позначаються нулем.  

Приклад. Номер першої довідки, виданої в 2020 році має формат: 
«2020-001». 
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3.6. A1rn~eMi.qf{i ~OBi~KH, He OTpHMaHi 3~06}'BaqaMH BHil.(Ol OCBiTH CTyrreIDI 

~OKTOp cpinoc0<piI nicIDI Bi~ax}'BaHHSI, 36epiraIOTbCR B acnipaHT)'Pi IHCTHTyry. 

4. BH):(A llA ,[(Yl>JIIKA TIB AKA,l(EMNHllX ;:i:osmoK 

4.1. y pa3i BTpaTH AKa~eMiqHQl ~OBi~KH npo BHKOHaHIDI OCBiTHbO-Ha)'KOBOl 

nporpaMH 3~06}'Baii BHil.(Ol OCBiTH CTyrreIDI ~OKTopy cpinococpiI IIO~a€ 3aRBY Ha 

iM'R ~HpeKTopa Ta OTJlHMY€ ~y6.rriKaT AKMeMiqffoI ~osi~KH. 

5. BmTIOBmAJihIDCTh 

5.1. Bi~nosi~aJThHi oco6H 3a ocpopMJieHIDI Ta BH~aqy AKMeMiqHHX ~osi~oK npo 

BHKOHaHIDI OCBiTHhO-Ha)'KOBOl nporpaMH 3~06}'BaqaM BHil.(Ol OCBiTH CTyrreIDI 

~OKTOp cpi11ococpiI HeCYTb Bi~IIOBi~aJThHiCTb 3a ~OCTOBipHiCTb ~aHHX, BHeceHHX ~o 

aKMeMiqHHX ~osmoK, TepMiHH Ta RKiCTh ocpopMJieHIDI, 36epe)l(eHHR ~OKYMeHTiB 

C}'BOpOl 3BiTHOCTi. 

HOI'O/()J(EHO: 

3aCTyrrHHK ~peKTopa 3 Hayi<OBOl po60TH 

3aCTyrrHHK ~peKTopa 3 Ha)'KOBOl po60TH, 
. . . 

KeplBHHK MaTeMaTHqffOro BlMlJieHIDI 

Y qeHHii ceKpeTap 

3asm}'Baq acnipaHTypo10 

r. €. rpeqHes 

r. M . <l>eJlb~MaH 

0 . M. KaJIHHeHKo 

JI.M . MoCKaJieHKO 

------------ - -· -----
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Додаток 1 

II. ОСВІТНЯ СКЛАДОВА/EDUCATIONAL COMPONENT 

АКАДЕМІЧНА ДОВІДКА  
про виконання освітньо-наукової програми доктора філософії 

№  2020-001 
ACADEMICAL CERTIFICATE  

about the completion of the PhD  Study and Research Program 
 

І. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО АСПІРАНТА (АДʼЮНКТА)/ЗДОБУВАЧА 
GENERAL INFORMATION ABOUT A POSTGRADUATE STUDENT  
(ADJUNCT) /APPLICANT 
Прізвище  

Last name (s)  

Ім’я та по батькові   

Given name (s) …….. 

Дата народження/Date of birth «23» Вересня/September 1998  

Громадянство /Nationality Україна/Ukraine 
Зарахований (а) до аспірантури/ад’юнктури (прикріплений (а) до закладу вищої освіти) 

Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна Національної академії наук України 
повне найменування закладу вищої освіти (наукової установи) 

Admitted to postgraduate study (affiliated with an institution of higher education) at  
B. Verkin Institute for Low Temperature Physics and Engineering of the National Academy of Sciences of Ukraine 

 full name of institution of higher education (scientific institution) 

за галуззю знань  11 Математика та статистика 
шифр та назва 

Field of study  11 Mathematics and Statistics 
 code and name 

за спеціальністю  111 Математика 
  код та назва 

Program Subject Area 111 Mathematics 
 code and name 

наказ/order  №  120-ОД від/dated «01» Вересня/September 2017  
Форма навчання   денна 
 денна/вечірня, заочна, прикріплення 

Attendance full-time 
 full-time/evening, part-time education, affiliation 

Термін навчання з/ 
The term of study from «01» Листопада/ 

November 2017 по/
to «31» Листопада/ 

November 2020  

Інститут/факультет   Відділ математичної фізики 
 назва 

Institute/faculty Department of Mathematical Physics 
 name 

Кафедра   
 назва 

Cathedra   
 name 

Освітньо-наукова програма  Математика 
 назва 

Study and Research Program  Mathematics 

 name 
Індивідуальний номер аспіранта (адʼюнкта)/здобувача в ЄДЕБО/ 
Postgraduete’s (adjunct`s)/applicant`s ID in the USEDE 3333333 
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Додаток 1 
Індивідуальний навчальний план затверджений вченою радою  

Фізико-технічного інституту низьких температур ім. Б.І. Вєркіна Національної академії наук України 
назва факультету/інституту та (або) повне найменування закладу вищої освіти 

The individual curriculum was approved by the Academic Council of 
B. Verkin Institute for Low Temperature Physics and Engineering of the National Academy of Sciences of Ukraine 

name of Institute/faculty and (or) full name of institution of higher education  
Протокол №/ Record No.  від/ dated «27» Листопада/November 2017  
    

Назва дисципліни (курсу)/ 
Course title 

Кількість 
кредитів 
ЄКТС/ 

Quantity of 
ECTS credits 

Форма 
контролю/ Form 

of control 

Рік 
навчання
/ Year of 

study 

Оцінка за 
шкалою ЗВО/ 
Score on the 

IHE 

1. Обов’язкові навчальні дисципліни/Obligatory educational courses 
1.1. Дисципліни загальної підготовки/Courses of general preparation 

1.  Філософія науки та культури/ Philosophy of science and 
culture 

6 Іспит/ 
four-level 

evaluation scale 

I рік/ 
First 
year 

відмінно  
99 балів/ 

passed 
99 points 

2.  Іноземна мова для аспірантів/ Foreign language for 
postgraduates 

8 Іспит/ 
four-level 

evaluation scale 

I рік/ 
First 
year 

відмінно  
99 балів/ 

passed 
99 points 

3.  Підготовка наукових публікацій та презентація результатів 
досліджень/ Writing articles and preparing research 
presentations 

4 Залік/  
two-level 

evaluation scale 

II рік/ 
Second 

year 

зараховано 
99 балів/ 

passed 
99 points 

4.  Планування, організація і проведення наукових 
досліджень,  підготовка та управління науковими 
проектами / Doing research: planning, management and grant 
writing 

4 Залік/  
two-level 

evaluation scale 

II рік/ 
Second 

year 

зараховано 
99 балів/ 

passed 
99 points 

∑ кредитів ЄКТС/of ECTS credits 22    

1.2. Дисципліни професійної підготовки/Courses of professional preparation 
1.   - - - - 

2.   - - - - 

∑ кредитів ЄКТС/of ECTS credits  - - - 

2. Дисципліни професійної підготовки за вибором здобувача/ Professional courses at the choice of postgraduate 
1. Задачі теорії збурень та теорія розсіювання/Problems of 

perturbation theory and the scattering theory 
9 іспит/ 

four-level 
evaluation scale 

II рік/ 
Second 

year 

відмінно  
99 балів/ 

passed  
99 points 

2. Методи сучасної спектральної теорії операторів/Methods 
of modern spectral theory 

9 іспит/ 
four-level 

evaluation scale 

II рік/ 
Second 

year 

відмінно 99 
балів/ 
passed 

99 points 
∑ кредитів ЄКТС/of ECTS credits 18    

Загальна ∑ кредитів ЄКТС/ Total ∑ of ECTS credits 40    
 

Вид роботи/ 
Kind of work 

Кількість 
годин/ 

Quantity of 
hours 

Форма 
контролю/ Form 

of control 

Рік 
навчанн
я/ Year 
of study 

Оцінка за 
шкалою ЗВО/ 
Score on the 

IHE 
Педагогічна практика/Pedagogical practice 

1. - - - - - 
2. - - - - - 
… - - - - - 
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Додаток 1 
III. НАУКОВА СКЛАДОВА/SCIENTIFIC COMPONENT 

Індивідуальний план наукової роботи затверджений вченою радою 

Фізико-технічного інституту низьких температур ім. Б.І. Вєркіна Національної академії наук України 
назва факультету/інституту та (або) повне найменування закладу вищої освіти (наукової установи) 

 
The individual plan of scientific work was approved by the Academic Council of 

B. Verkin Institute for Low Temperature Physics and Engineering of the National Academy of Sciences of Ukraine 
name of Institute/faculty and (or) full name of institution of higher education (scientific institution) 

Протокол №/ Record No.  від/ dated «01» Листопада/November 2020  
  

Тема дисертації Застосування грасманового інтегрування в задачах теорії випадкових 
матриць 

назва  
Title of dissertation  
 

name 
затверджена вченою радою  

 

назва факультету/інституту та (або) повне найменування закладу вищої освіти (наукової установи) 
was approved by the Academic Council of  

 
name of Institute/faculty and (or) full name of institution of higher education (scientific institution) 

Протокол №/ Record No.  від/ dated «01» Листопада/November 2020 

Звітування про виконання індивідуального плану наукової роботи/ 
Performance report of the Individual plan of scientific work 

Рік навчання/ 
Year of study 

Назва кафедри (відділу, лабораторії)/Name of the cathedra 
(department, laboratory) Дата/Date 

I рік/  
First year 

 Протокол/ Protocol № 1 від/ dated 28 
серпня/August 2017 

II рік/  
Second year 

 Протокол/ Protocol № 1 від/ dated 28 
серпня/August 2017 

III рік/  
Third year 

 Протокол/ Protocol № 1 від/ dated 28 
серпня/August 2017 

 
Кількість публікацій за темою дисертації/Number of publications on the topic of the dissertation:  

всього/total           -  
з них відповідають вимогам п. 11 Порядку проведення експерименту з присудження ступеня 

доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 року № 
167/ 
of them accord with the requirements of p. 11 of the Procedure for conducting an experiment on the awarding 
of the degree of Philosophy Doctor, approved by the Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated 
March 6, 2019, No. 167                      -  
 
Гарант освітньо-наукової програми/Head of the Study and Research Program: 

Шепельський Дмитро Георгійович 
провідний науковий співробітник, доктор фізико-метематичних наук 

прізвище, імʼя та по батькові, посада 
Shepelsky Dmytro 

Leading research fellow, Doctor of of Physics and Mathematics 
Last name, Given name (s), position 

В.о. директора ФТІНТ ім. Б.І. Вєркіна НАН 
України/ Acting director of B. Verkin ILTPE of NASU   М. І. Глущук/ М. І. Hlushchuk 

 підпис/signature ініціали та прізвище/initials and family name 
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Додаток 1 
 мп/seal  

 

ОПИС  ЗАПОВНЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ФОРМИ АКАДЕМІЧНОЇ ДОВІДКИ 

1. Бланк академічної довідки має розмір формату А4 (210x297 мм) із полями (зверху 
знизу, і з обох сторін) 15 мм. 

2. У бланку академічної довідки остання сторінка документа вільна від текстової 
інформації і передбачена для проставляння апостиля та штампа консульської 
легалізації. 

3. Електронна форма академічної довідки заповнюється двома мовами - 
українською, англійською. 

4. Електронна форма академічної довідки заповнюється з використанням гарнітури 
Times New Roman та шрифту розміром 10 з одинарним міжрядковим проміжком. 
Під час друкування використовується прямий-звичайний шрифт. 

5. Розділи форми, що містять «Дату, період», оформлюють цифровим способом. 
Елементи дати наводять наступним чином: число місяця - двома арабськими 
цифрами, місяць – прописом українською та англійською через розділювач  ( / - 
друкарський знак у вигляді тонкої прямої лінії, нахиленої вправо), рік - - чотирма 
арабськими цифрами. 

6. У розділі форми «Назва дисципліни (курсу)» - назви дисциплін друкуються двома 
мовами через косу риску ( / - друкарський знак у вигляді тонкої прямої лінії, 
нахиленої вправо), відокремлюючи текст українською мовою від тексту 
англійською мовою через один пробіл.  

7. Дозволяється додавання (у разі великої кількості записів в цьому розділі) та 
видалення пустих рядків, виконуючи наступну вимогу - розділ «Опис системи 
оцінювання вищого навчального закладу» щоразу має бути на початку наступної 
сторінки. 

8. Внесення змін щодо полів документу, назви розділів, гарнітури, розміру шрифту, 
міжрядкових проміжків, вдрукованого тексту, розмірів таблиць при заповненні 
Електронної форми академічної довідки забороняється. 

9. Робочі файли заповнюються і запам’ятовуються з унікальним іменем, що містить 
інформацію про рік видачі академічної довідки, спеціальності, прізвище заявника 
у форматі «.dосх» або «.dос» для надання можливості корегування за узгодженням 
тексту. 
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Додаток 2 

ЖУРНАЛ 
реєстрації видачі академічних довідок  

здобувачам вищої освіти  
третього (освітньо-наукового) рівня у 

Фізико–технічному інституті низьких температур ім. Б. I. Вєркiна 
Національної академії наук України 

 

№ 
п/п 

Прізвище ім’я по 
батькові 

Номер 
академічної 

довідки 

Спеціаль-
ність 

Дата і 
номер 

наказу про 
відрахуванн

я* 

Дата 
видачі 

Підпис особи 
про 

отримання 
довідки 

Примітки 

        

        

        

        

 
 

*Заповнюється у випадку дострокового переривання навчання здобувачем вищої освіти або відрахуванням у зв’язку з 
закінченням строку підготовки. 
 
Ця форма призначена для обліку видачі академічних довідок і ведеться в аспірантурі Інституту. Формат бланка 
становить А4 (210 х 297 мм).  
. 

-  

-  
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