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ІНДИВІДУАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНІЙ ПЛАН АСПІРАНТА 
 

Прізвище, ім’я та по батькові _____________Прізвище, ім’я, по-батькові ___ 
________________________________________у називному відмінку________ 
Рік народження _________________ Громадянство ___________назва країни 
заповнюється відділом аспірантури (ад’юнктури) 
Дата зарахування “____”__________ 20 ____ р., наказ № _____ від 
“____”__________ 20 ____ р. 
Дата закінчення “____”__________ 20 ____ р., наказ № _____ від 
“____”__________ 20 ____ р. 
Кафедра назва кафедри 
Форма навчання _________________________ 
Наукова спеціальність _________________шифр та назва спеціальності 
                                                                (згідно з переліком спеціальностей, за 
якими проводиться захист дисертацій) 
__________________________________________________________________
___________ 
Тема дисертації Тема власної роботи, яка вказана у протоколі та поданих 
документах 

заповнюється відділом аспірантури (ад’юнктури)  
Затверджена Вченою радою університету “____”__________ 20 ____ р., 
протокол № _____ 
Науковий керівник _____________________Прізвище, ім’я, по-батькові 
                                                                (науковий ступінь, вчене звання, 
прізвище, ім’я по батькові, посада) 
______науковий ступінь та вчене звання; назва посади за основним місцем 
роботи 
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Індивідуальний план 
роботи ад’юнкта (аспіранта) денної (заочної) форми навчання  

кафедри (наукової лабораторії) _____________________ 
П.І.Б. на 20__-20__ рр. 

  

№ 
з/п Заходи Термін  

виконання 

Відмітка 
про 

виконання 
1 2 3 4 

1 рік навчання 

1.  
Вибір і обґрунтування теми дисертаційного 
дослідження та наукового керівника 

протягом 
чотирьох місяців 
з дня зарахування 

 

2.  
Затвердження теми дисертаційного 
дослідження  

протягом 
чотирьох місяців 
з дня зарахування 

 

3.  
Складання бібліографічного каталогу за 
тематикою наукового дослідження  

не пізніше 
чотирьох місяців 
після зарахування 

 

4.  Підготовка та опублікування не менше  
2-х наукових фахових статей  

не пізніше 
першого півріччя  

5.  Відвідування лекцій та семінарів відповідно до 
освітньої програми  

протягом 
навчального року  

6.  

Апробація результатів дисертаційного 
дослідження на науково-практичних 
конференціях та круглих столах, семінарах 
(публікація 2-3 тез) 

протягом 
навчального року  

7.  Вивчення нормативно-правової бази, що 
стосується теми дисертаційного дослідження 

не пізніше 
другого півріччя  

8.  Відвідування засідань спеціалізованих вчених 
рад відповідно до обраної спеціальності 

протягом 
навчального року  

9.  
Підготовка та складання кандидатських іспитів 
з філософії та іноземної мови, заліків та 
екзаменів згідно навчального плану  

кінець другого 
півріччя  

10.  Обговорення першого розділу дисертації на 
засіданні кафедри (наукової лабораторії) 

кінець другого 
півріччя  

11.  
Звіт про виконання індивідуального плану 
роботи по підготовці дисертаційного 
дослідження за 1-ий рік навчання 

кінець другого 
півріччя  

12.  Внесення коректив в план науково-дослідної 
роботи протягом першого року навчання 

кінець другого 
півріччя  

2 рік навчання 

13.  Відвідування лекцій та семінарів відповідно до 
освітньої програми 

протягом 
навчального року  

14.  Відвідування засідань спеціалізованих вчених протягом  
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рад відповідно до обраної спеціальності навчального року 

15.  Проходження педагогічної практики протягом 
навчального року  

16.  

Апробація результатів дисертаційного 
дослідження на науково-практичних 
конференціях та круглих столах, семінарах 
(публікація 2-3 тез) 

протягом 
навчального року  

17.  Підготовка та опублікування не менше  
2-х наукових фахових статей 

не пізніше 
другого півріччя  

18.  
Підготовка та складання кандидатських іспитів 
з філософії та іноземної мови, заліків та 
екзаменів згідно навчального плану  

кінець другого 
півріччя  

19.  Обговорення другого розділу дисертації на 
засіданні кафедри (наукової лабораторії) 

кінець другого 
півріччя  

20.  
Звіт про виконання індивідуального плану 
роботи по підготовці дисертаційного 
дослідження за 2-ий рік навчання 

кінець другого 
півріччя  

21.  Внесення коректив в план науково-дослідної 
роботи протягом другого року навчання 

кінець другого 
півріччя  

3 рік навчання 

22.  Обговорення третього розділу дисертації на 
засіданні кафедри (наукової лабораторії) 

кінець другого 
півріччя  

23.  Відвідування лекцій та семінарів відповідно до 
освітньої програми 

протягом 
навчального року  

24.  Відвідування засідань спеціалізованих вчених 
рад відповідно до обраної спеціальності 

протягом 
навчального року  

25.  Підготовка та опублікування не менше  
1-ї фахової наукової статті 

протягом 
навчального року  

26.  Підготовка та складання кандидатського іспиту 
зі спеціальності 

кінець другого 
півріччя  

27.  

Апробація результатів дисертаційного 
дослідження на науково-практичних 
конференціях та круглих столах, семінарах 
(публікація 2-3 тез) 

протягом 
навчального року  

28.  
Впровадження результатів дослідження в 
практичну, законотворчу діяльність та 
навчальну практику. 

кінець другого 
півріччя  

29.  Подання науковому керівнику 1-го варіанту 
дисертаційного дослідження 

кінець першого 
півріччя  

30.  Написання автореферату кінець першого 
півріччя  

31.  
Обговорення остаточного варіанту дисертації 
та автореферату на засіданні кафедри (наукової 
лабораторії) 

кінець другого 
півріччя  

32.  Врахування зауважень за темою 
дисертаційного дослідження та їх 

кінець другого 
півріччя  
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доопрацювання 

33.  Звіт про результати виконання дисертаційного 
дослідження за 3-ий рік навчання 

кінець другого 
півріччя  

34.  Внесення коректив в план науково-дослідної 
роботи протягом третього року навчання 

кінець другого 
півріччя  

4 рік навчання 

35.  Підготовка до захисту дисертаційного 
дослідження 

кінець другого 
півріччя  

36.  Захист дисертації кінець другого 
півріччя  

 
 

Ад’юнкт 
(аспірант)___________________________ 

Науковий керівник 
________________________ 

                                          (підпис)                                                     (підпис) 
 

Обговорено і схвалено кафедрою (науковою лабораторією) 
_____________________________________________________________________  
 
«___» ___. ____. р., протокол №  ____ 
 
Завідувач кафедри (наукової лабораторії) 
____________________                                                                               
_____________________ 
            (підпис) 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішенням Вченої ради ЛДУВС ім. Е.О.Дідоренка від «___» __________20__ р., 
протокол № ____ 
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