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ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН
НАУКОВОЇ РОБОТИ АСПІРАНТА

Прізвище, ім’я, по-батькові аспіранта
___________________________________________________________________________________
Код та найменування спеціальності, за якою здійснюється підготовка аспіранта
___________
Факультет _________________________________________________________________________
Кафедра
Тема

дисертації

_____
_________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Прізвище, ім’я, по батькові наукового керівника, науковий ступінь, вчене
звання та посада ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

ОБҐРУНТУВАННЯ
вибору теми дисертаційної роботи аспіранта

Аспірант

_____________

___________________________
(ініціали прізвище)

( підпис)

Науковий керівник

_____________

___________________________

( підпис)

№

(ініціали прізвище)

Перелік та обсяг робіт

Форма
контролю

1. Перший рік навчання
Затвердження теми дисертаційної роботи та Індивідуального плану
наукової роботи аспіранта (упродовж 2-х місяців після зарахування)
1.2 Аналіз літератури за темою дослідження, ідентифікація проблеми,
визначення об’єкта та предмета дослідження; формулювання мети і
1.1

напіврічна та
річна атестації

завдань дослідження; розробка плану-проспекту дисертації
1.3 Участь у наукових семінарах (PhD-колоквіумах) (не менше одного)
1.4 Участь у наукових конференціях (не менше однієї)
Написання першого розділу дисертації (або не менше 50 стор. основного
1.5
тексту дисертації)
2. Другий рік навчання
2.1

Проведення теоретичних та експериментальних досліджень за темою
дисертації

2.2

Представлення отриманих наукових результатів на наукових семінарах
(PhD-колоквіумах) (не менше одного)

2.3

Апробація результатів дисертаційного дослідженнях на міжнародних та
вітчизняних наукових конференціях (не менше однієї)

Публікація наукових статей у фахових виданнях України, періодичних
наукових виданнях, проіндексованих у базах даних Web of Science Core
2.4 Collection та/або Scopus (крім видань держави, визнаної Верховною
Радою України державою-агресором), одноосібних
розділів у
колективних монографіях (не менше однієї публікації)
Написання другого розділу дисертації (або не менше 50 стор. основного
2.5
тексту дисертації)
2.6

Стажування у закордонних
(рекомендовано)

та

вітчизняних

наукових

2.7

Участь у розробці та реалізації дослідницьких та інноваційних проєктів
(рекомендовано)

напіврічна та
річна атестації

центрах

3.Третій рік навчання
3.1

Проведення теоретичних та експериментальних досліджень за темою
дисертації

3.2

Представлення отриманих наукових результатів на наукових семінарах
(PhD-колоквіумах) (не менше одного)

3.3

Апробація результатів дисертаційного дослідженнях на міжнародних та
вітчизняних наукових конференціях (не менше однієї)

Публікація наукових статей у фахових виданнях України, періодичних
наукових виданнях, проіндексованих у базах даних Web of Science Core
3.4 Collection та/або Scopus (крім видань держави, визнаної Верховною
Радою України державою-агресором), одноосібних
розділів у
колективних монографіях (не менше однієї публікації)
Написання третього розділу дисертації (або не менше 50 стор. основного
3.5
тексту дисертації)
3.6

Стажування у закордонних
(рекомендовано)

та

вітчизняних

наукових

центрах

3.7 Участь у розробці та реалізації дослідницьких та інноваційних проєктів

напіврічна та
річна атестації

(рекомендовано)
4.Четвертий рік навчання
4.1 Завершення роботи над дисертацією
Публікація наукових статей у фахових виданнях України, періодичних
наукових виданнях, проіндексованих у базах даних Web of Science Core
4.2 Collection та/або Scopus (крім видань держави, визнаної Верховною
Радою України державою-агресором), одноосібних
розділів у напіврічна та
колективних монографіях (не менше однієї публікації)
річна атестації;
4.3 Оформлення дисертаційної роботи
попередня
4.4 Отримання висновку наукового керівника
експертиза
дисертації
4.4 Публічна презентація результатів дисертації та її обговорення
висновку
про
наукову
новизну,
теоретичне
4.5 Отримання
та практичне значення результатів дисертації
4.6 Подання документів до разової спеціалізованої вченої ради
(рекомендовано)
4.5 Публічний захист дисертації (рекомендовано)

Аспірант

___________________
(підпис)

Науковий керівник ___________________
(підпис)

_______________________
(ініціали прізвище)

________________________
(ініціали прізвище)

За період навчання з «____»________________20___р. по «____»__________________ 20___ р.
аспірант

___________
(прізвище, ім’я, по-батькові)

повністю (не повністю) виконав індивідуальний план наукової роботи аспіранта.
(непотрібне викреслити)

Кількість публікацій та апробація результатів наукових досліджень
Кількість наукових публікацій за темою дисертації всього,
у тому числі:
статті в періодичних наукових виданнях, проіндексованих у базах даних Web of
Science Core Collection та/або Scopus
статті у наукових фахових виданнях України
одноосібні монографії або одноосібні розділи в колективних монографіях
патенти на винахід
опубліковані тези конференцій
інші публікації

Участь
у
програмах
академічної
мобільності

Назва закладу вищої освіти, наукової установи
(місто, країна)

Терміни
проходження
стажування

Аспірант _________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові аспіранта)

пройшов попередню експертизу дисертації ____________________________________________
__________________________________________________________________________________
(назва структурного підрозділу, де відбулась публічна презентація результатів дисертації )

та отримав висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів
дисертації від «____»________________ 20____ р.
(дата затвердження висновку)

Захистив дисертацію у разовій спеціалізованій вченій раді (за умови захисту)
«____»________________ 20____ р.

(дата захисту)

Відрахований з аспірантури Запорізького національного університету
«____»_______________20____ р. наказом ректора від «____» ______________ 20____ р. №___
(дата відрахування)

___________________________________________________________________________________
(причина відрахування)

Науковий керівник __________________

_____________________________________________

(підпис)

(ініціали прізвище)

Завідувач кафедри __________________________________________________________________
(назва кафедри, на якій здійснювалась підготовка)

__________________

______________________________________________________________

(підпис)

(ініціали прізвище)

Декан факультету (директор інституту) ________________________________________________
(назва факультету, інституту)

__________________

______________________________________________________________

(підпис)

Завідувач аспірантури і докторантури

(ініціали прізвище)

__________________
(підпис)

«_____» _______________ 20_____ р.

___________________________

(ініціали прізвище)

