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ІІ семестр - _______ кредитів ЄКТС 

1. ЦИКЛ  ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
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___ семестр - ________ кредитів ЄКТС 

3. ЦИКЛ  ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

3.1. Обов'язкові дисципліни 

4. ЦИКЛ  ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

4.1. Обов'язкові дисципліни 

__ семестр - _______ кредитів ЄКТС 

4. ЦИКЛ  ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

4.1. Обов'язкові дисципліни 

5. ЦИКЛ  ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

5.1. Обов'язкові дисципліни 

6. ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИБОРОМ ЗДОБУВАЧА

_______________/_______________     ______________/__________________ 
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Зміни до індивідуального навчального плану аспіранта 

№ 

з/п 
Суть зміни Підстава Примітка 

 семестр 

_______________/_______________     ______________/__________________ 
 (підпис аспіранта)                          (прізвище та ініціали)                  (підпис наук.керівника)                 (прізвище та ініціали) 

______________/_______________ 
(підпис зав.кафедри)                         (прізвище та ініціали) 



 

НАУКОВИЙ   ПЛАН   АСПІРАНТА 

Робочий  план  1-го року  підготовки  аспіранта

Вид 

роботи Об’єм  та  короткий  зміст  роботи 

Наукова 

робота 
Теоретична: 

Експериментальна:

ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ 
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. 

Атестація за 1 рік навчання 
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.



 

Термін виконання і форма звітності 
Відмітка про виконання, оцінка чи рішення 

кафедри або наукового керівника 

_______________/_______________     ______________/__________________ 
 (підпис аспіранта)                          (прізвище та ініціали)                  (підпис наук.керівника)                 (прізвище та ініціали) 



 

Робочий  план  2-го року  підготовки  аспіранта

Вид 

роботи Об’єм  та  короткий  зміст  роботи 

Наукова 

робота 
Теоретична: 

Експериментальна:

ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ 
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. 

Атестація за 2 рік навчання 
1. Опублікувати не менше трьох статей за темою дисертації.

2. Взяти участь не менше як в чотирьох

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. 



 

Термін виконання і форма звітності 
Відмітка про виконання, оцінка чи рішення 

кафедри або наукового керівника 

_______________/_______________     ______________/__________________ 
 (підпис аспіранта)                          (прізвище та ініціали)                  (підпис наук.керівника)                 (прізвище та ініціали) 



 

Робочий  план  3-го року  підготовки  аспіранта

Вид 

роботи Об’єм  та  короткий  зміст  роботи 

Наукова 

робота 
Теоретична: 

Експериментальна:

ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ 
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. 

Атестація за 3 рік навчання 
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. 



 

Термін виконання і форма звітності 
Відмітка про виконання, оцінка чи рішення 

кафедри або наукового керівника 

_______________/_______________     ______________/__________________ 
 (підпис аспіранта)                          (прізвище та ініціали)                  (підпис наук.керівника)                 (прізвище та ініціали) 



 

Робочий  план  4-го року  підготовки  аспіранта

Вид 

роботи Об’єм  та  короткий  зміст  роботи 

Наукова 

робота 
Теоретична: 

Експериментальна:

ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ 

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. 

Атестація за 4 рік навчання 
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.



 

Термін виконання і форма звітності 
Відмітка про виконання, оцінка чи рішення 

кафедри або наукового керівника 

_______________/_______________     ______________/__________________ 
 (підпис аспіранта)                          (прізвище та ініціали)                  (підпис наук.керівника)                 (прізвище та ініціали) 

Примітка: за погодженням з науковим 

керівником, дозволяється вносити 

корегування  індивідуального плану. 



 

Інформація  

щодо переведення на наступний рік навчання та відрахування 

За підсумками підготовки в аспірантурі ТДАТУ аспіранта: 

1. Переведено на ___ рік навчання

Атестація аспіранта науковим керівником ________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Аспірант атестований рішенням на засіданні кафедри ________________________________ 
(назва кафедри) 

«____» __________________ 20___ р. протокол № ____ 

Науковий керівник _________________     ___________________________ «____» ____ 20___р. 
  (підпис)                                               (прізвище та ініціали) 

Атестацію затверджую ___________________     ____________________________ 
 (підпис декана факультету)                                        (прізвище та ініціали) 

2. Переведено на ___ рік навчання

Атестація аспіранта науковим керівником ________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Аспірант атестований рішенням на засіданні кафедри ________________________________ 
(назва кафедри) 

«____» __________________ 20___ р. протокол № ____ 

Науковий керівник _________________     ___________________________ «____» ____ 20___р. 
  (підпис)                                               (прізвище та ініціали) 

Атестацію затверджую ___________________     ____________________________ 
 (підпис декана факультету)                                        (прізвище та ініціали) 

3. Переведено на ___ рік навчання

Атестація аспіранта науковим керівником ________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Аспірант атестований рішенням на засіданні кафедри ________________________________ 
(назва кафедри) 

«____» __________________ 20___ р. протокол № ____ 

Науковий керівник _________________     ___________________________ «____» ____ 20___р. 
  (підпис)                                               (прізвище та ініціали) 

Атестацію затверджую ___________________     ____________________________ 
 (підпис декана факультету)                                        (прізвище та ініціали) 



 

Результати навчання в аспірантурі 

Аспірант _____________________________________________________________________ 

Повністю виконав індивідуальний навчальний план, згідно з яким завершив підготовку 

дисертаційної роботи на тему: ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Попередній захист дисертаційної роботи призначено на «____»____________20___р. 

Відраховано наказом №_______ від «____»________20__р. 

Підстава/причина відрахування 

Завідувач кафедри _____________  ________________ 
(підпис)   (ім’я та прізвище) 

Завідувач відділу аспірантури 

і докторантури _____________  ________________ 
(підпис)   (ім’я та прізвище) 

Декан факультету _____________  ________________ 
(підпис)   (ім’я та прізвище) 

Проректор з наукової роботи _____________  ________________ 
(підпис)      (ім’я та прізвище) 


