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ІНДИВІДУАЛЬНА НАУКОВО-НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА АСПІРАНТА 

 

Прізвище, ім’я та по батькові _____________ ___________________________________________ 

Рік народження _________________ Громадянство ______________________________________ 

заповнюється відділом аспірантури 

Дата зарахування “____”__________ 20 ____ р., наказ № _____ від “____”__________ 20 ____ р. 

Дата закінчення “____”__________ 20 ____ р., наказ № _____ від “____”__________ 20 ____ р. 

Факультет _____________________________________________________________________________ 

Кафедра __________________________________________________________________________ 

Форма навчання __________________________________ 

Наукова спеціальність ______________________________________________________________ 

                                                                (згідно з переліком спеціальностей, за якими проводиться захист дисертацій) 

__________________________________________________________________________________ 

Тема дисертації ____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

заповнюється відділом аспірантури 

Затверджена Вченою радою університету “____”__________ 20 ____ р., протокол № _____ 

Науковий керівник _________________________________________________________________________ 
                                                                (науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я по батькові, посада) 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 



 

І рік навчання 

Завдання Заходи з реалізації завдання  
Термін 

виконання 

Теоретична 

компонента 

Відвідування лекцій, семінарів, практичних занять та 

підготовка до складання кандидатських іспитів з філософії 

та іноземної мови (англійська). 

Подання у відділ аспірантури заяв про допуск до 

складання кандидатських іспитів з філософії та іноземної 

мови (англійська) у весняну сесію. 

Складання кандидатських іспитів з філософії та іноземної 

мови 

Відвідування циклу лекцій з теоретичних дисциплін за 

темою дисертації  

Участь у наукових семінарах та конференціях.  

Грудень - 

травень 

 

1 березня - 

15 квітня 

Травень – 

червень 

Вересень 

Упродовж 

навчальног

о року 

Дослідницька 

компонента 

Постановка задачі та вибір напряму дисертаційних 

досліджень.  

Проведення літературного огляду за темою дисертації. 

Формулювання мети та задачі досліджень, вибір методів 

досліджень. Визначення новизни та обгрунтування 

актуальності досліджень.  

Розроблення та узгодження з науковим керівником 

докладного плану дисертаційних досліджень, а також 

розгорнутого плану роботи на перший рік навчання. 

Подання для затвердження на засіданні Вченої ради 

університету теми дисертаційної роботи та індивідуальної 

науково – навчальної програми.  

Подання до відділу аспірантури: 

-  обгрунтування вибору теми дисертаційної роботи та 

індивідуальної науково– навчальної програми 

затверджених Вченою радою інституту;  

-  докладного плану дисертаційних досліджень та 

розгорнутого плану роботи на перший рік навчання. 

Написання I розділу дисертації з літературним оглядом та 

аналізом існуючих методів досліджень, поглядів і думок, 

що склалися за обраним напрямком.  

Вибір методик, проведення досліджень відповідно до 

затвердженого розгорнутого плану роботи. 

Визначення шляхів впровадження результатів. 

Підготовка та подання до друку статті.  

Формування розгорнутого плану роботи на другий рік 

навчання. 

 

 

Грудень - 

лютий 

 

 

Січень - 

лютий  

 

грудень - 

березень 

 

 

До 1 квітня 

 

грудень-

березень 

 

Жовтень – 

листопад 

 

Проходження 

атестації за І рік 

роботи аспіранта 

 

 

 

 

Звітування на засіданні кафедри про хід виконання 

дисертаційної роботи згідно з розгорнутим планом роботи 

на перший рік навчання. Подання звітних документів до 

розгляду на засіданні Вченої ради університету. 

Подання до відділу аспірантури витягів з протоколу 

засідання кафедри та Вченої ради університету про хід 

виконання розгорнутого плану роботи .  

листопад-

грудень  

 

 

 

січень 

 

 

Педагогічна 

практика 

не планується  



АТЕСТАЦІЯ ЗА 1-Й РІК ПІДГОТОВКИ 

 

Теоретична компонента:_____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Дослідницька компонента:____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Кандидатські іспити складено: 

з філософії ______________________________, іноземної мови 

(англійська)________________________________,  

Опубліковано _______ статті, з них ________  у фахових виданнях (список наукових та 

науково-методичних праць додається). 

Результати дисертаційного дослідження висвітлені в матеріалах _________ науково-

практичних конференцій.  

 

 

Аспірант                        ___________________________________ 

 

Науковий керівник ___________________________________ 

 

 

 



ІІ рік навчання 

 

Теоретична 

компонента 

Відвідування циклу лекцій за темою дисертації: 

- за вибором навчального закладу – «Інноваційні 

технології викладання у вищій школі»; «Управління 

інноваційними процесами в економіці»; 

- за вільним вибором аспіранта – «Сучасні проблеми 

теорії і практики управління»; «Управління проектами»; 

«Європейська грантова система підтримки наукових 

досліджень та академічних обмінів»; «Методи 

стратегічного управління»; «Методи і моделі 

обґрунтування економічних рішень». 

Участь у наукових семінарах та конференціях. 

Відвідування лекцій запрошених провідних українських 

та закордонних вчених. 

. 

 

Упродовж 

навчального року 

Дослідницька 

компонента 

Формування основних  етапів подальшої роботи щодо 

дисертаційного дослідження,:розроблення робочого 

алгоритму моделі, завершення отримання вихідних даних 

для подальших досліджень тощо.  

Впровадження результатів проведеного дослідження.. 

Завершення теоретичної частини та початок роботи над 

експериментальною частиною дисертації. Опрацювання 

другого розділу дисертації. Подання до розгляду на 

кафедрі min 30% загального обсягу дисертаційного 

дослідження. 

Підготовка та подання до друку статей.  

Формування розгорнутого плану роботи на третій рік 

навчання. 

Упродовж 

навчального року 

 

 

Проходження 

атестації 

 

 

Звітування на засіданні кафедри про хід виконання 

дисертаційної роботи згідно з розгорнутим планом роботи 

другого року навчання. Подання звітних документів до 

розгляду на засіданні Вченої ради університету. 

Складання заліків та іспитів за дисциплінами  

навчального плану підготовки аспірантів 

 

листопад -грудень 

 

 

 

Згідно графіка 

навчального 

процесу 

Науково-

педагогічна 

практика 

Розробка та проведення циклу лекційних та практичних 

занять, пов’язаних з тематикою науково-дослідної роботи; 

Підготовка відповідних навчально-методичних 

матеріалів для проведення занять; 

Розробка методичних рекомендацій та вказівок для 

самостійної роботи студентів з відповідної дисципліни 

Згідно графіка 

навчального 

процесу 

 



АТЕСТАЦІЯ ЗА 2-Й РІК ПІДГОТОВКИ 

 

Теоретична компонента:_____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Дослідницька компонента:____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Навчально-методична та педагогічна робота___________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Участь у наукових семінарах, конференціях____________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Участь в госпдоговірних роботах за темою дисертації ___________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Опубліковано _______ статті, з них ________  у фахових виданнях (список наукових та 

науково-методичних праць додається). 

Результати дисертаційного дослідження висвітлені в матеріалах _________ науково-

практичних конференцій.  

 

Аспірант                        ___________________________________ 

 

Науковий керівник ___________________________________ 

 

 

 



ІІІ рік навчання 

 

Теоретична 

компонента 

Участь у наукових семінарах та конференціях. 

Відвідування лекцій запрошених провідних українських 

та закордонних вчених. 

Систематичне відвідування відкритих та показових 

лекцій провідних професорів університету 

Упродовж 

навчального року 

 

Дослідницька 

компонента 

Завершення експериментальної частини дисертації. 

Формулювання новизни роботи, практичної цінності та 

основних положень, які  виносяться на захист. 

Подання min 80% загального обсягу дисертаційного 

дослідження 

Складання кандидатського іспиту зі спеціальності. 

Практичне застосування отриманих результатів: надання  

підтверджувальних документів - акти, довідки про 

впровадження тощо. 

Грудень - травень 

 

Проходження 

атестації 

 

 

Доповідь на науковому семінарі кафедри про результати 

проведених досліджень за третій рік навчання. 

Оформлення та подання звітних документів до розгляду 

на засіданні Вченої ради університету. 

Подання у відділ аспірантури атестаційних документів 

щодо виконання розгорнутого плану роботи за третій рік 

навчання. 

Жовтень  

 

Жовтень - листопад 

 

Листопад 

Науково-

педагогічна 

практика 

не планується  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АТЕСТАЦІЯ ЗА 3-Й РІК ПІДГОТОВКИ 

 

Теоретична компонента:_____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Дослідницька компонента:____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Навчально-методична та педагогічна робота___________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Участь у наукових семінарах, конференціях____________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Участь в госпдоговірних роботах за темою дисертації ___________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Опубліковано _______ статті, з них ________  у фахових виданнях (список наукових та 

науково-методичних праць додається). 

Результати дисертаційного дослідження висвітлені в матеріалах _________ науково-

практичних конференцій.  

 

Аспірант                        ___________________________________ 

 

Науковий керівник ___________________________________ 

 

 



 

ІV рік навчання  

 
Теоретична 
компонента 

Участь у наукових семінарах та конференціях. 
Відвідування лекцій провідних українських та 
закордонних вчених. 

Грудень - квітень 
 
 

Дослідницька 
компонента 

 

Опублікування основних положень роботи та подання 
до друку статей, які відображають результати 
досліджень.  
Впровадження одержаних результатів та отримання 
підтверджувальних документів.  
Підготовка до захисту дисертації. Оформлення 
дисертаційної роботи 
Підготовка тексту автореферату дисертації  
Підготовка презентації та доповіді за матеріалами 
завершеної дисертаційної роботи на науковому семінарі 
кафедри. 

Березень - вересень 
 
 

Проходження 
атестації 

 

Доповідь на науковому семінарі кафедри про результати 
проведених досліджень за весь період навчання. 
Подання звітних документів до розгляду на засіданні 
Вченої ради університету. 
Подання у відділ аспірантури витягів з протоколу 
засідання вченої ради університету та наукового 
семінару кафедри про результати дисертаційних 
досліджень.  
Доповідь за матеріалами завершеної дисертаційної 
роботи на науковому меж кафедральному семінарі. 
Подання дисертаційної роботи до розгляду та  захисту у 
спеціалізованій вченій раді. 

Жовтень  

Подання 
завершеної 
дисертації до 
розгляду у 
спеціалізовану 
вчену раду. 

  
До 30 листопада 

 



АТЕСТАЦІЯ ЗА 4-Й РІК ПІДГОТОВКИ  

 

Теоретична компонента:_____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Дослідницька компонента:____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Навчально-методична та педагогічна робота___________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Участь у наукових семінарах, конференціях____________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Участь в госпдоговірних роботах за темою дисертації ___________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Опубліковано _______ статті, з них ________  у фахових виданнях (список наукових та 

науково-методичних праць додається). 

Результати дисертаційного дослідження висвітлені в матеріалах _________ науково-

практичних конференцій.  

 

Аспірант                        ___________________________________ 

 

Науковий керівник ___________________________________ 

 

 

 ___________________________________ 

 

 



ЗАГАЛЬНИЙ ЗВІТ 

 

Теоретична компонента:_____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Дослідницька компонента:____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Навчально-методична та педагогічна робота___________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Участь у наукових семінарах, конференціях____________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Участь в госпдоговірних роботах за темою дисертації ___________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Опубліковано ______ статей, з них _____  у фахових виданнях (список наукових та 

науково-методичних праць додається). 

Результати дисертаційного дослідження висвітлені в матеріалах _____ науково-

практичних конференцій.  

 

Аспірант     

  (підпис)  (прізвище та ініціали) 

 

Науковий керівник     

  (підпис)  (прізвище та ініціали) 

 

Індивідуальна науково – навчальна програма 

схвалена на засіданні кафедри 

 

 
протокол  №  від  20  р. 

 

Завідувач кафедри                                

  (підпис)  (прізвище та ініціали) 

 


