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1. Прізвище, ім’я, по-батькові  

 

2. Факультет ______________________________________________ 

3. Спеціальність (за якою навчається)  

 

4.Форма навчання:  

 

5. Тема дисертації  

 

Затверджена вченою радою Хмельницького університету управління та права 

імені Леоніда Юзькова __ _________ 20___ р., протокол № _, рішення № ___. 

 

6. Науковий керівник (прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь та вчене 

звання)  

 

7. Термін навчання  

Наказ про зарахування до аспірантури № -______ від __________.   

 

 

Індивідуальний план наукової роботи аспіранта розглянуто на засіданні 

кафедри _____________________________________________________________ 

протокол № __ від ______________. 

 

Завідувач кафедри __________       _________________ 
(підпис)                            (ПІП) 

 
 

 

 

Аспірант __________       ______________________ 
  (підпис)                              (ПІП) 

 

 

Науковий керівник __________       __________________ 
(підпис)                                  (ПІП) 

 

 
 

 

 
 

 

 



ЗМІСТ ТА ОБСЯГ НАУКОВОЇ РОБОТИ АСПІРАНТА 
 

№ 

з/п  

 

Види робіт 

 

Термін виконання 

 

1 Вибір та затвердження теми дисертаційного 

дослідження  

Упродовж 2-х місяців 

після  зарахування 

2 Проведення науково-дослідницької роботи за темою 

дослідження.  

Виконання дисертації доктора філософії  

 

І-ІV роки навчання  

 

3 Публікація статей за темою дисертації доктора 

філософії: 

не менше 3 публікацій: 

- 1 стаття у періодичних наукових виданнях 

інших держав, які входять до Організації 

економічного співробітництва та розвитку та/або 

Європейського Союзу, з наукового напряму, за яким 

підготовлено дисертацію здобувача; 

- 3 статті у наукових, зокрема електронних, 

фахових виданнях України, перелік яких 

затверджується МОН 

 

 

 

 

 

 

І-ІV роки навчання  

 

4 Апробація результатів дисертаційного дослідження 

доктора філософії: 

 участь у роботі міжнародних та вітчизняних 

наукових конференціях; 

 публікація не менше 3-х тез за результатами участі 

у роботі наукових конференцій 

І-ІV роки навчання 

5 Впровадження одержаних результатів та отримання 

підтверджувальних документів. 
III-ІV роки навчання 

6 Завершення роботи над дисертацією ІV рік навчання 

 

Погоджено: 

 

Завідувач кафедри __________       _______________  
(підпис)                   (ПІП) 

 

 

Аспірант                __________       ________________ 
                          (підпис)                                      (ПІП) 

 

 

Науковий керівник __________       _______________. 
(підпис)                                  (ПІП) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАН РОБОТИ 

НА 1-Й РІК ПІДГОТОВКИ 

 

Зміст, обсяг наукової роботи 
Строки 

виконання 

Вибір напряму та методів досліджень, формулювання мети та завдань 

роботи. Розроблення та узгодження з науковим керівником 

індивідуального плану наукової роботи, загального плану 

дисертаційного дослідження. 

 

Затвердження індивідуального навчального плану, плану наукової 

роботи вченою радою  
 

Проведення літературного огляду за обраним напрямом 

дисертаційного дослідження.  

 

Публікація основних результатів наукової роботи у вигляді: 

статей у наукових, зокрема електронних, фахових виданнях України, 

перелік яких затверджується МОН (одна стаття) 

тез конференцій (не менше двох тез) 

Участь у наукових конференціях, круглих столах (не менше двох 

наукових заходів) 

Доповідь на засіданні кафедри про результати проведених досліджень 

за І рік підготовки.  
 

Подання у Відділ аспірантури та докторантури звітних документів 

про хід виконання дисертаційного дослідження.  

 

ПЛАН РОБОТИ 

НА 2-Й РІК ПІДГОТОВКИ 

 

Зміст, обсяг наукової роботи 
Строки 

виконання 

Завершення теоретичної частини та початок роботи над 

експериментальною частиною дисертації, визначення основних етапів 

подальших дисертаційних досліджень, написання І розділу дисертації  

 

Публікація основних результатів наукової роботи у вигляді: 

статей у наукових, зокрема електронних, фахових виданнях 

України, перелік яких затверджується МОН (дві статті) 

тез конференцій (не менше чотирьох тез) 

Участь у наукових конференціях, круглих столах (не менше одного 

наукового заходу) 

Доповідь на засіданні кафедри про результати проведених досліджень 

за ІІ рік підготовки.  
 

Подання у Відділ аспірантури та докторантури звітних кафедри про 

хід виконання дисертаційного дослідження. 
 

 

 

ПЛАН 

роботи на 3-й рік підготовки 
 

Зміст, обсяг наукової роботи Строки виконання 

Завершення експериментальної частини дисертаційного дослідження. 

Остаточне формулювання наукової новизни, практичної цінності та 
 



основних положень, які  виносяться на захист. Написання ІІ та ІІІ 

розділу дисертації.  

Публікація основних результатів наукової роботи у вигляді: 

статей у наукових, зокрема електронних, фахових виданнях 

України, перелік яких затверджується МОН (одна стаття) 

статей у періодичних наукових виданнях інших держав, які входять 

до Організації економічного співробітництва та розвитку та/або 

Європейського Союзу (одна стаття) 

статей у інших наукових виданнях (одна стаття) 

тез конференцій (не менше одних тез) 

Участь у наукових семінарах та конференціях (не менше одного 

наукового заходу) 

Впровадження одержаних результатів та отримання 

підтверджувальних документів 

Доповідь на засіданні кафедри про результати проведених досліджень 

за ІІІ рік підготовки.  
 

Подання у Відділ аспірантури та докторантури  звітних документів 

про хід виконання дисертаційних досліджень. 
 

 

 

ПЛАН 

роботи на 4-й рік підготовки 

Зміст, обсяг наукової роботи Строки виконання 

Закінчення роботи над дисертацією та оформлення усіх розділів. 

 
 

Подання дисертації доктора філософії науковому керівнику для 

оцінювання, проведення експертизи та рекомендації до захисту  
 

Доповідь на науковому семінарі (засіданні) кафедри за матеріалами 

дисертації (попередній розгляд). 
 

Подання у Відділ аспірантури та докторантури звіту та витягів з 

протоколів засідання кафедри про виконання індивідуального плану 

наукової роботи, висновку про наукову та практичну цінність 

дисертації. 

 

Оформлення дисертації та всіх інших супровідних документів.  

Подання дисертації до розгляду у спеціалізовану вчену раду.  

Захист дисертації у спеціалізованій вченій раді.  

 

Погоджено: 

 

Завідувач кафедри __________       ________________          
(підпис)                             (ПІП) 

 
 

Аспірант __________       _______________ 
 (підпис)                                (ПІП) 

 
 

Науковий керівник __________       ______________  
(підпис)                                  (ПІП) 

 

 

 



ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА ВИКОНАННЯ 

ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПЛАНУ НАУКОВОЇ РОБОТИ АСПІРАНТА 

 

 

 

За період навчання з “___”__________ 20___ р. по “___”__________ 20___ р. 

 

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

повністю (не повністю) виконав індивідуальний план наукової роботи. 

(потрібне підкреслити) 

 

Тема дисертаційної роботи доктора філософії: 

             

              

   

Публікація статей та апробація результатів наукових досліджень 

 

Кількість статей у наукових, зокрема електронних, фахових виданнях 

України, перелік яких затверджується МОН  
 

Кількість статей в рецензованих фахових виданнях, включених до 

міжнародних наукометричних баз Scopus чи Web of Science Core 

Collection або інших баз, затверджених Національним агентством за 

поданням відповідної Галузевої експертної ради Національного 

агентства 

 

Кількість статей у періодичних наукових виданнях інших держав, які 

входять до Організації економічного співробітництва та розвитку та/або 

Європейського Союзу 

 

Кількість статей у інших наукових виданнях  

Кількість монографій  

Кількість конференцій, в яких брав участь аспірант   

Кількість опублікованих тез  

Кількість впроваджень одержаних результатів та підтверджувальних 

документів 
 

Кількість охоронних документів  

 

Дисертація (прийнята до захисту, захищена у спецраді, не подавалася до 

захисту) 
(необхідне підкреслити, за наявності захисту вказати шифр спецради) 

 

 

Науковий керівник  ___________ ________________   
              (підпис)       (ініціали та прізвище) 

Завідувач відділу аспірантури  

та докторантури   ___________ ________________  
                   (підпис)   (ініціали та прізвище) 


