
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 
        

 

Державне статистичне спостереження 
 

Конфіденційність статистичної інформації забезпечується 

статтею 21 Закону України “Про державну статистику” 

 

Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою 

відповідальність, яка встановлена статтею 1863 Кодексу України про адміністративні правопорушення 

 

ЗВІТ ПРО РОБОТУ АСПІРАНТУРИ ТА ДОКТОРАНТУРИ 

за 20___ рік 
 

Подають: Термін подання  № 1 - НК 

вищі навчальні заклади, наукові установи, які мають аспірантуру 

або докторантуру не пізніше  

20 січня 

 

 (річна) 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

– органу державної статистики за місцезнаходженням  Наказ Держстату України 

01.07.2014 р.  № 204 

 

 

Респондент: 

Найменування __________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Місцезнаходження (юридична адреса): _____________________________________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(поштовий індекс, область/АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо, 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
будинку /корпусу, № квартири /офісу) 

Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса): _____________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(поштовий індекс, область/АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо, 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
№ будинку /корпусу, № квартири /офісу) 

 
 

Розділ А. Загальна інформація 
 

 

Вид установи:  
 

  1 - вищий навчальний заклад 

  2 - наукова установа 

Сфера управління, у якій перебуває вищий навчальний заклад, 

наукова установа:    1 - орган державної влади 

     2 - Національна галузева академія 

     3 - Національна академія наук                                                                                                              найменування                                                             КОДУ* 

*заповнюють органи державної статистики 



Розділ І. Кількість аспірантів, прийом і випуск 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       (осіб) 

Назви  

спеціальностей 

Коди  

спеціаль-

ностей 

№ 

рядка 

Прийнято до аспірантури 
Фактичний випуск у звітному році 

Кількість аспірантів на    

у звітному році кінець звітного року Із загальної 

кількості 

аспірантів 

(гр.7 + гр.8) – 

жінок 

Із загальної 

кількості 

випускників 

(гр.3 + гр.5) -– 

жінок 

 

 

з відривом 

 

без відриву 
з відривом від виробництва без відриву від виробництва 

 

з відривом 

 

без відриву 

від від  у тому числі   у тому числі від від 

виробництва виробництва усього з захистом усього з захистом виробництва виробництва 

   дисертації  дисертації   

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Усього  101           

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 
 



Розподіл ІІ. Підготовка аспірантів із зарубіжних країн 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (осіб) 

Назви  

спеціальностей 
Коди  

спеціаль-

ностей 

№ 

рядка 

Прийнято до аспірантури  

у звітному році 
Фактичний випуск у звітному році Кількість аспірантів на кінець звітного року 

Із загальної 

кількості 

аспірантів 

(гр.9) – 

жінок 

Із загальної 

кількості 

випускників 

(гр.5) – 

жінок 

усього 

у т.ч. на підставі: 

усього 

у т.ч. навчалися на підставі: 

усього 

у т.ч. навчаються на підставі: 

міжнародних 

договорів 

України 

загально- 

державних 

програм 

договорів з 

юридичними 

та фізичними 

особами 

міжнародних 

договорів 

України 

загально- 

державних 

програм 

договорів з 

юридичними 

та 

фізичними 

особами 

міжнародних 

договорів 

України 

загально- 

державних 

програм 

договорів з 

юридичними 

та фізичними 

особами  

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Усього  201               

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 
Розділ IІІ. Кількість докторантів, прийом і випуск 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     (осіб) 

Назви  

спеціальностей 

Коди 

спеціальностей 

№ 

рядка 

Прийнято до докторантури у 

звітному році 

Фактичний випуск у звітному році 
Кількість докторантів на кінець 

звітного року Із загальної кількості 

випускників (гр.2) – жінок 
усього 

у т.ч. з захистом 

дисертації 
усього із них жінки 

А Б В 1 2 3 4 5 6 

Усього  301       

         

         

         

         

         

         

         

         

 



Розділ ІV. Розподіл аспірантів і докторантів за джерелами фінансування їх навчання 
 (осіб) 

 
№ 

рядка 

Прийнято до аспірантури (докторантури)  

у звітному році 
Фактичний випуск у звітному році Кількість аспірантів (докторантів) на кінець звітного року 

усього 

у т.ч. за рахунок коштів 

усього 

у т.ч. навчалися за рахунок коштів 

усього 

у т.ч. навчалися за рахунок коштів 

державного 

бюджету 

юридичних та 

фізичних осіб 

державного 

бюджету 

юридичних та 

фізичних осіб 

державного 

бюджету 

юридичних та 

фізичних осіб 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Усього аспірантів 401          

у тому числі: 
 

з відривом від виробництва 

 

402 
         

без відриву від виробництва 403          

Усього докторантів 404          

 

Довідково: Кількість здобувачів наукового ступеня кандидата наук, які працювали над дисертаціями поза аспірантурою та захистили дисертацію у звітному році (405)___________________________  

                з них жінок (406) _____________________________ 
 

Розділ V. Розподіл аспірантів і докторантів за віком та статтю 

(на кінець звітного року)          

                                                                                                                                                                            (осіб)                                                                                                                                                                       Продовження 

№ рядка 
№ 

рядка 

Кількість аспірантів Кількість докторантів  

 
№ 

рядка 

Кількість аспірантів Кількість докторантів 

усього з них жінок усього з них жінок  усього з них жінок усього 
з них 

жінок 

А Б 1 2 3 4  А Б 1 2 3 4 

Усього 501      29 років 512     

з них мають вік:       30 років 513     

менше 20 років 502      31 рік 514     

20 років 503      32 роки 515     

21 рік 504      33 роки 516     

22 роки 505      34 роки 517     

23 роки 506      35 - 39 років 518     

24 роки 507      40 - 44 роки 519     

25 років 508      45 - 49 років 520     

26 років 509      50 - 54 роки 521     

27 років 510      55-59 років 522     

28 років 511      59 років і старші 523     
 

______________________________________________________________________  __________________________________________________________________   
      Місце підпису керівника (власника) та/або особи,  відповідальної за достовірність наданої інформації                                                                                (ПІБ) 

_____________________________________________________________________    __________________________________________________________________ 
                (ПІБ)                  

телефон: ____________________________________ факс: _____________________________________ електронна пошта: ________________________________________________________ 

 


