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ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН РОБОТИ АСПІРАНТА 
денної / вечірньої форми навчання 

______________________________________________________ 
прізвище, ім’я, по батькові аспіранта 

_____________________________________________________ 
шифр і назва спеціальності 

Науковий керівник_____________________________________________________ 
науковий ступінь, вчене звання, посада, прізвище, ім’я, по батькові керівника) 

 

Організаційна складова Освітня складова Наукова складова
 

Перший рік навчання 
1. Отримання доступу до системи електронного 

забезпечення навчання ЗНУ Moodle. 

2. Затвердження теми дисертації, наукового 

керівника та індивідуального плану роботи 

аспіранта на Науково-технічній раді університету. 

3. Отримання посвідчень аспірантів. 

4. Ознайомлення з нормативно-правовою базою 

підготовки та атестації здобувачів ступеня доктора 

філософії. 
 

1. Дисципліна «Філософія науки» 

2. Дисципліна «Основи дослідницько-інноваційної 

діяльності» 

3. Дисципліна «Практичний курс англійської мови» 
 

1. Розробка розгорнутого плану дисертації. 

2. Робота над основними літературними 

джерелами. 

3. Робота над першим розділом дисертації. 

4. Публікація статей. 

5. Участь у наукових конференціях. 

6. Подання заявок на здобуття грантів, участь 

у програмах академічної мобільності. 

До весняної атестації необхідно: 
1. Подати до відділу аспірантури і докторантури 

атестаційний лист і витяг з протоколу засідання 

кафедри про атестацію. 

 

1. Скласти іспит з дисципліни «Філософія науки». 

2. Скласти проміжний залік з дисципліни «Практичний курс 

англійської мови». 

3. Скласти проміжні заліки з модулів дисципліни «Основи 

дослідницько-інноваційної діяльності». 

1. Підготувати розгорнутий план дисертації  

2. Підготувати огляд літератури з  теми. 

3. Підготувати до друку або опублікувати не 

менше однієї статті за темою дисертації. 

4. Взяти участь не менше, як в одній 

всеукраїнській або міжнародній конференції 



До осінньої атестації необхідно: 
1. Атестація у проректора з наукової роботи 

(наявність атестаційного листа і витягу з протоколу 

засідання кафедри про атестацію). 

 

1. Скласти іспит з дисципліни «Основи дослідницько-

інноваційної діяльності». 

2. Скласти проміжний залік з дисципліни «Практичний курс 

англійської мови». 

1. Опублікувати не менше однієї (двох) статей 

за темою дисертації. 

2. Взяти участь не менше як в двох 

всеукраїнських або міжнародних 

конференціях. 

3. Розробити один розділ дисертації та 

обговорити його на засіданні кафедри. 

Другий рік навчання 

1. Уточнення персональних даних у відділі 

аспірантури і докторантури. 

2. Актуалізація доступу до системи електронного 

забезпечення навчання ЗНУ Moodle. 
 

 

1. Дисципліна «Критичне мислення» 

2. Дисципліна «Основи академічного письма» 

3. Дисципліна «Практичний курс англійської мови» 

3. Дисципліни вільного вибору циклу професійної підготовки 

3.1. _________________________________________________ 

3.2. _________________________________________________ 

1. Проведення наукових досліджень за темою 

дисертації доктора філософії. 

2. Розробка другого розділу дисертації. 

2. Публікація статей. 

3. Участь у наукових конференціях. 

4. Подання заявок на здобуття грантів, участь 

у програмах академічної мобільності. 

До весняної атестації необхідно: 
1. Атестація у проректора з наукової роботи 

(наявність атестаційного листа і витягу з протоколу 

засідання кафедри про атестацію). 
 

 

 

 

 

 

 

1. Скласти залік з дисципліни «Критичне мислення». 

2. Скласти проміжний залік з дисципліни «Практичний курс 

англійської мови» 

3. Скласти залік з дисципліни вільного вибору циклу 

професійної підготовки 

3.1. _________________________________________________ 
 

1. Опублікувати не менше двох (трьох) статей 

за темою дисертації. 

2. Взяти участь не менше як в трьох 

всеукраїнських або міжнародних 

конференціях. 

3. Підготувати два розділи дисертації та 

обговорити їх на засіданні кафедри. 

4. Взяти участь у конкурсах на здобуття 

грантів, програмах індивідуальної академічної 

мобільності. 

5. Завдання наукового керівника 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 
 

До осінньої атестації необхідно: 
1. Атестація у проректора з наукової роботи 

(наявність атестаційного листа і витягу з протоколу 

засідання кафедри про атестацію). 
 

1. Скласти іспит з дисципліни «Основи академічного письма» 

2. Скласти іспит з дисципліни «Практичний курс англійської 

мови». 

1. Опублікувати не менше трьох статей за 

темою дисертації. 

2. Взяти участь не менше як в чотирьох 



 

 

 

 

 

 

 

3. Скласти залік з дисципліни вільного вибору циклу 

професійної підготовки 

3.1.__________________________________________________ 
 

всеукраїнських або міжнародних 

конференціях. 

3. Підготувати два розділи дисертації та 

обговорити їх на засіданні кафедри. 

4. Взяти участь у конкурсах на здобуття 

грантів, програмах індивідуальної академічної 

мобільності. 

5. Завдання наукового керівника 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

Третій рік навчання 
1. Уточнення персональних даних у відділі 

аспірантури і докторантури. 

2. Актуалізація доступу до системи електронного 

забезпечення навчання ЗНУ Moodle. 
 

 

1. Дисципліни вільного вибору циклу професійної підготовки 

2. Педагогічна практика 

1. Проведення наукових досліджень за темою 

дисертації доктора філософії. 

2. Розробка третього розділу дисертації. 

2. Публікація статей. 

3. Участь у наукових конференціях. 

4. Подання заявок на здобуття грантів, участь 

у програмах академічної мобільності. 

До весняної атестації необхідно: 
1. Атестація у проректора з наукової роботи 

(наявність атестаційного листа і витягу з протоколу 

засідання кафедри про атестацію). 
 

1. Скласти залік з дисципліни вільного вибору циклу 

професійної підготовки 

1.1.__________________________________________________ 

 

2. Пройти педагогічну практику і отримати залік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. Опублікувати не менше трьох (чотирьох) 

статей за темою дисертації. 

2. Взяти участь не менше як в п’яти  

всеукраїнських або міжнародних 

конференціях. 

3. Підготувати три розділи дисертації та 

обговорити їх на засіданні кафедри. 

4. Взяти участь у конкурсах на здобуття 

грантів, програмах індивідуальної академічної 

мобільності. 

5. Завдання наукового керівника 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 



До осінньої атестації необхідно: 
1. Атестація у проректора з наукової роботи 

(наявність атестаційного листа і витягу з протоколу 

засідання кафедри про атестацію). 
 

 

 

 

 

 1. Опублікувати не менше чотирьох статей за 

темою дисертації, у т.ч. в зарубіжних 

виданнях. 

2. Взяти участь не менше як в шести  

всеукраїнських або міжнародних 

конференціях. 

3. Підготувати і обговорити на засіданні 

кафедри три розділи дисертації. 

4. Взяти участь у конкурсах на здобуття 

грантів, програмах індивідуальної академічної 

мобільності. 

5. Завдання наукового керівника 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

Четвертий рік навчання 
1. Уточнення персональних даних у відділі 

аспірантури і докторантури. 
 

 

 

 

 

 1. Проведення наукових досліджень за темою 

дисертації доктора філософії. 

2. Розробка четвертого розділу дисертації. 

2. Публікація статей. 

3. Участь у наукових конференціях. 

4. Участь у конкурсах на здобуття грантів, 

програмах академічної мобільності, 

зарубіжних стажуваннях. 

5. Складання міжнародного мовного тесту 

рівня B2/C1. 
 

До весняної атестації необхідно: 
1. Мати академічну довідку про опанування у 

повному обсязі освітньої складової освітньо-

наукової програми підготовки доктора філософії. 

2. Атестація у проректора з наукової роботи за 

присутності наукового керівника (наявність 

атестаційного листа і витягу з протоколу засідання 

кафедри про атестацію). 
 

 1. Опублікувати не менше п’яти статей за 

темою дисертації, у т.ч. у зарубіжних 

виданнях. 

2. Взяти участь не менше як в семи  

всеукраїнських і міжнародних конференціях. 

3. Підготувати чотири (п’ять) розділів 

дисертації та обговорити їх на засіданні 

кафедри. 

4. Взяти участь у конкурсах на здобуття 



грантів, програмах індивідуальної академічної 

мобільності, зарубіжних стажуваннях. 

5.Скласти міжнародний мовний тест рівня 

B2/С1. 

6. Завдання наукового керівника 

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

 

До осінньої атестації необхідно: 
1. За результатами обговорення мати витяг з 

протоколу засідання кафедри щодо рекомендації 

дисертації до захисту у спеціалізованій вченій раді 

(подати дисертацію до спеціалізованої вченої 

ради). 

2. Мати академічну довідку про опанування у 

повному обсязі освітньої складової освітньо-

наукової програми підготовки доктора філософії. 

3. Мати документ щодо складання міжнародного 

мовного тесту рівня B2/С1. 

4. Атестація у проректора з наукової роботи за 

присутності наукового керівника (наявність 

атестаційного листа і витягу з протоколу засідання 

кафедри про атестацію). 

 1. Опублікувати не менше шести статей за 

темою дисертації, у т.ч. не менше 1 статті у 

виданні, що включене до бази Scopus або Web 

of Science. 

2. Взяти участь не менше як в семи  

всеукраїнських і міжнародних конференціях. 

3. Завершити роботу над текстом дисертації, 

виконати вимоги щодо оформлення дисертації. 

 

 

Науковий керівник      __________________________       ______________________
 

                                                                                          підпис                                                                                                                  П.І.Б. 

 

 Аспірант                       __________________________        ______________________ 
                                                                                         підпис                                                                                                                 П.І.Б.

 

 

 

 

 
Прим.: за погодженням з науковим керівником дозволяється вносити корегування тільки у зміст наукової складової індивідуального плану 


