
 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ «ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ» 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН 

виконання освітньо-наукової програми 

підготовки здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії 

 

 

 

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії 

              

              

 

Шифр та назва спеціальності (за якою навчається) 

              

              

 

Форма навчання _________________________________________________________________________ 

 

Факультет/інститут          

              

 

Кафедра            

              

 

Тема дисертаційного дослідження 
(вказати дату, № протоколу затвердження вченою  радою факультету/інституту) 

              

              

              

 

Науковий керівник (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь та вчене звання) 

             

              

 

Термін навчання з «____» _______________ по «____» ____________________ 

 

Наказ про зарахування до аспірантури 

 

№     від «____»      20__ р. 

 



ОБҐРУНТУВАННЯ 

вибору теми дисертаційної роботи 

 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

              



  
                                                         ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                   Проректор з навчальної, науково-інноваційної та 

                                                  міжнародної діяльності  ______________Оксана БЯЛКОВСЬКА                                                                        

                                                                                                  „____”___________________ 20__ р.  

  

Здача сесії за 1 семестр  

№   

з/п  

Назва предмета  

та форма 

контролю  

  

  

Прізвище та ініціали 

викладача  

Оцінка   

Дата  
Підпис 

викладача  
за  

національною 
шкалою  

кількість  
балів за 
100 
бальною 
шкалою  

 
   
 ECTS  

                

                

Здача сесії за 2 семестр 

№   

з/п  

Назва предмета  

та форма 

контролю  

  

  

Прізвище та ініціали 

викладача  

Оцінка   

Дата  
Підпис 

викладача  
за  

національною 
шкалою  

кількість  
балів за 
100 
бальною 
шкалою  

 
   
 ECTS  

                

                

                

                

                

                

 Здача сесії за 3 семестр  

№   

з/п  

Назва предмета  

та форма 

контролю  

  

  

Прізвище та ініціали 

викладача  

Оцінка   

Дата  
Підпис 

викладача  
за  

національною 
шкалою  

кількість  
балів за 
100 
бальною 
шкалою  

 
   
 ECTS  

                

                

                

                

Педагогічна практика 

№   

з/п  

Назва предмета  

та форма 

контролю  

  

  

Прізвище та ініціали 

викладача  

Оцінка   

Дата  
Підпис 

викладача  
за  

національною 
шкалою  

кількість  
балів за 
100 
бальною 
шкалою  

 
   
 ECTS  

                

 

Аспірант ____________________ „_____” ___________________ 20__р.  

Науковий керівник _____________________________________ 

„____”___________________________ 20__р.  

 

 



 

ІІ. Індивідуальний план наукової роботи 
(науково-дослідницька робота здобувача наукового ступеня доктора філософії 

розпочинається від дня зарахування і триває впродовж всього терміну підготовки) 

№ 

з/п 

Зміст та обсяг  

науково-дослідницької діяльності 

Термін 

виконання  

1. 

Затвердження вченою радою факультету/інституту теми 

дисертації здобувача наукового ступеня доктора 

філософії* 

 

2. 

Проведення науково-дослідницької роботи за темою 

дослідження здобувача наукового ступеня доктора 

філософії. 

Виконання дисертації доктора філософії 

І–ІV роки навчання 

3. 

Публікація статей за темою дисертації здобувача 

наукового ступеня доктора філософії: не менше 3 

статей у наукових фахових виданнях з обраної 

спеціальності. 

І–ІV роки навчання 

4. 

Апробація результатів дисертаційного дослідження 

здобувача наукового ступеня доктора філософії: 

– участь у роботі міжнародних та вітчизняних наукових 

конференціях; 

– публікація не менше трьох тез за результатами участі 

у роботі наукових конференцій 

І–ІV роки навчання 

5. 
Стажування у провідних закордонних та вітчизняних 

університетах (наукових установах) 

І–ІV роки навчання 

(за необхідності) 

Примітка. *упродовж двох місяців після зарахування 

 

 

ІІІ. Підсумкова атестація 
(завершується захистом дисертаційного дослідження здобувача наукового ступеня доктора 

філософії в постійно діючій або разовій спеціалізованій вченій раді) 

№ 

з/п 

Форма підсумкової атестації 

здобувача наукового ступеня доктора філософії 

Термін 

виконання 

1. 
Захист дисертаційного дослідження здобувача 

наукового ступеня доктора філософії 
ІV рік навчання 

 

 

Здобувач наукового ступеня 

доктора філософії       «___» _________ 20__ р. 

 

Науковий керівник      «___» _________ 20__ р. 

 

Завідувач кафедри      «___» _________ 20__ р. 

 

Гарант ОНП   _______________  «___» _________ 20__ р. 

 

Декан факультету /інституту     «___» _________ 20__ р. 



І РІК НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧА НАУКОВОГО СТУПЕНЯ 

ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ 

 

І. Індивідуальний навчальний план 

Блок 

дисциплін 

Сума 

балів 

Кількість 

кредитів 

ЄКТС 

Форма контролю 
(екзамен)* 

Обов’язкові навчальні дисципліни 

Цикл дисциплін загальної підготовки 

1.    
 

 

2.    
 

 

3.    
 

 

4.    
 

 

5.    
 

 

6.    
 

 

Цикл дисциплін професійної підготовки 
(вказати назви дисциплін з навчального плану та прописати кількість кредитів ЄКТС) 

1.    
 

 

2.    
 

 

3.    
 

 

4.    
 

 

Вибіркові навчальні дисципліни 

Цикл дисциплін професійної підготовки 
(вказати назви дисциплін з навчального плану та прописати кількість кредитів ЄКТС) 

1.    
 

 

2.    
 

 

3.    
 

 

4.    
 

 

Загальна сума кредитів ЄКТС  

Примітка. *вказати дату проведення іспиту/заліку 



ІІ. Індивідуальний план наукової роботи 

№ 

з/п 

Зміст та обсяг  

науково-дослідницької діяльності 

Термін 

виконання 

Оцінка виконання 

роботи науковим 

керівником 

1. 

Затвердження вченою радою 

факультету/інституту теми дисертації 

здобувача наукового ступеня доктора 

філософії* 

  

2. 

Підготовка плану-проспекту дисертації 

здобувача наукового ступеня доктора 

філософії 

  

3. 

Проведення наукових досліджень за 

темою дисертації здобувача наукового 

ступеня доктора філософії 

  

4. 

Завершення І-го розділу дисертації 

здобувача наукового ступеня доктора 

філософії 

  

Примітка. *упродовж двох місяців після зарахування 

 

 

Здобувач наукового ступеня 

доктора філософії       «___» _________ 20__ р. 

 

Науковий керівник      «___» _________ 20__ р. 

 

Завідувач кафедри      «___» _________ 20__ р. 

 

Гарант ОНП   _______________  «___» _________ 20__ р.

  

Декан факультету/інституту     «___» _________ 20__ р. 



Атестація здобувача наукового ступеня доктора філософії 

науковим керівником за І рік навчання 

             

             

             

             

             

             

             

             

              

Висновок кафедри 

             

             

             

             

             

             

             

              

Протокол №______    «___» ____________ 20___ р. 

Висновок вченої ради факультету/інституту 

             

             

             

             

             

             

             

             

              

Протокол №______    «___» ____________ 20___ р. 

Науковий керівник      «___» _________ 20__ р. 

 

Завідувач кафедри      «___» _________ 20__ р. 

 

Гарант ОНП       «___» _________ 20__ р. 

 

Декан факультету/інституту     «___» _________ 20__ р. 



ІІ РІК НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧА НАУКОВОГО СТУПЕНЯ 

ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ 

 

І. Індивідуальний навчальний план 

Блок 

дисциплін 

Сума 

балів 

Кількість 

кредитів 

ЄКТС 

Форма контролю 
(екзамен)* 

Обов’язкові навчальні дисципліни 

Цикл дисциплін загальної підготовки 

1.    
 

 

2.    
 

 

3.    
 

 

4.    
 

 

Цикл дисциплін професійної підготовки 
(вказати назви дисциплін з навчального плану та прописати кількість кредитів ЄКТС) 

1.    
 

 

2.    
 

 

3.    
 

 

4.    
 

 

Вибіркові навчальні дисципліни 

Цикл дисциплін професійної підготовки 
(вказати назви дисциплін з навчального плану та прописати кількість кредитів ЄКТС) 

1.    
 

 

2.    
 

 

3.    
 

 

4.    
 

 

Загальна сума кредитів ЄКТС  

Примітка. *вказати дату проведення іспиту/заліку 



ІІ. Індивідуальний план наукової роботи 

№ 

з/п 

Зміст та обсяг  

науково-дослідницької діяльності 

Термін 

виконання 

Оцінка виконання 

роботи науковим 

керівником 

1. 

Проведення наукових досліджень за темою 

дисертації здобувача наукового ступеня 

доктора філософії 

  

2. 

Проведення наукових досліджень за темою 

дисертації здобувача наукового ступеня 

доктора філософії 

  

3. 

Завершення ІІ-го розділу дисертації 

здобувача наукового ступеня доктора 

філософії 

  

4. 

Підготовка матеріалів для ІІІ-го та 

наступних розділів дисертації здобувача 

наукового ступеня доктора філософії 

  

5. 

Підготовка та подання у видавництво не 

менше ___-х статей за темою дисертації 

здобувача наукового ступеня доктора 

філософії 

  

6. 

Публікація не менше ___-х тез наукових 

доповідей за результатами участі у роботі 

наукових закордонних/вітчизняних 

конференціях 

  

7. 

Стажування у провідних закордонних та 

вітчизняних університетах (наукових 

установах) 

за необхідності  

 
Публікація статей та апробація результатів наукових досліджень 

Зміст та обсяг публікаційної активності 

здобувача наукового ступеня доктора філософії 
План Факт 

Кількість статей у вітчизняних наукових фахових виданнях 

за обраною спеціальністю 
  

Кількість статей в наукових виданнях, включених 

до міжнародних наукометричних баз даних, рекомендованих 

МОН України (у тому числі Scopus або Web of Science Core Collection) 

  

Кількість конференцій, в яких брав участь здобувача наукового 

ступеня доктора філософії 
  

Кількість опублікованих тез   

 

Здобувач наукового ступеня 

доктора філософії       «___» _________ 20__ р. 

 

Науковий керівник      «___» _________ 20__ р. 

 

Завідувач кафедри      «___» _________ 20__ р. 

 

Гарант ОНП   _______________           «___» _________ 20 __ р. 

 

Декан факультету       «___» _________ 20__ р. 



Атестація здобувача наукового ступеня доктора філософії 

науковим керівником за ІІ рік навчання 

             

             

             

             

             

             

             

             

              

Висновок кафедри 

             

             

             

             

             

             

             

              

Протокол №______    «___» ____________ 20___ р. 

Висновок вченої ради факультету/інституту 

             

             

             

             

             

             

             

             

              

Протокол №______    «___» ____________ 20___ р. 

 

Науковий керівник      «___» _________ 20__ р. 

 

Завідувач кафедри      «___» _________ 20__ р. 

 

Гарант ОНП       «___» _________ 20__ р. 

 

Декан факультету       «___» _________ 20__ р. 



ІІІ РІК НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧА НАУКОВОГО СТУПЕНЯ 

ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ 

 

І. Індивідуальний навчальний план 

Зміст роботи 
Термін 

виконання 
Результат 

Педагогічна практика (не менше 50 годин 

лабораторних, семінарських, практичних занять) 
  

1.   

2.   

3.   

4.   

 

 

ІІ. Індивідуальний план наукової роботи 

№ 

з/п 

Зміст та обсяг  

науково-дослідницької діяльності 

Термін 

виконання 

Оцінка виконання 

роботи науковим 

керівником 

1. 

Проведення наукових досліджень за темою 

дисертації здобувача наукового ступеня 

доктора філософії 

  

2. 

Завершення ІІІ-го та наступних розділів 

дисертації здобувача наукового ступеня 

доктора філософії 

  

3. 

Підготовка та подання у видавництво не 

менше ___-х статей за темою дисертації 

здобувача наукового ступеня доктора 

філософії 

  

4. 

Публікація не менше ___-х тез наукових 

доповідей за результатами участі у роботі 

наукових закордонних/вітчизняних 

конференціях 

  

5. 

Стажування у провідних закордонних та 

вітчизняних університетах (наукових 

установах) 

за необхідності  

 



Публікація статей та апробація результатів наукових досліджень 

Зміст та обсяг публікаційної активності 

здобувача наукового ступеня доктора філософії 
План Факт 

Кількість статей у вітчизняних наукових фахових виданнях 

за обраною спеціальністю 
  

Кількість статей в наукових виданнях, включених 

до міжнародних наукометричних баз даних, рекомендованих 

МОН України (у тому числі Scopus або Web of Science Core Collection) 

  

Кількість конференцій, в яких брав участь здобувач наукового ступеня 

доктора філософії 
  

Кількість опублікованих тез   

 

 

Здобувач наукового ступеня 

доктора філософії       «___» _________ 20__ р. 

 

Науковий керівник      «___» _________ 20__ р. 

 

Завідувач кафедри      «___» _________ 20__ р. 

 

Гарант ОНП   _______________  «___» _________ 20__ р. 

 

Декан факультету       «___» _________ 20__ р. 



Атестація здобувача наукового ступеня доктора філософії 

науковим керівником за ІІІ рік навчання 

             

             

             

             

             

             

             

             

              

Висновок кафедри 

             

             

             

             

             

             

             

              

Протокол №______    «___» ____________ 20___ р. 

Висновок вченої ради факультету/інституту 

             

             

             

             

             

             

             

             

              

Протокол №______    «___» ____________ 20___ р. 

 

Науковий керівник      «___» _________ 20__ р. 

 

Завідувач кафедри      «___» _________ 20__ р. 

 

Гарант ОНП       «___» _________ 20__ р. 

 

Декан факультету       «___» _________ 20__ р. 



ІV РІК НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧА НАУКОВОГО СТУПЕНЯ 

ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ 

 

ІІ. Індивідуальний план наукової роботи 

№ 

з/п 

Зміст та обсяг  

науково-дослідницької діяльності 

Термін 

виконання 

Оцінка виконання 

роботи науковим 

керівником 

1. 

Завершення наукових досліджень за темою 

дисертації здобувача ступеня доктора 

філософії 

  

2. 

Подання дисертації здобувача ступеня 

доктора філософії науковому керівнику для 

оцінювання, отримання академічної довідки, 

проведення експертизи на фаховому 

семінарі наукової ради та отримання 

рекомендації до захисту 

  

3. 

Подання дисертації здобувача ступеня 

доктора філософії до разової спеціалізованої 

вченої ради 

  

 

Публікація статей та апробація результатів наукових досліджень 

Зміст та обсяг публікаційної активності 

здобувача ступеня доктора філософії 
План Факт 

Кількість статей у вітчизняних наукових фахових виданнях 

за обраною спеціальністю 
  

Кількість статей в наукових виданнях, включених 

до міжнародних наукометричних баз даних, рекомендованих 

МОН України (у тому числі Scopus або Web of Science Core Collection) 

  

Кількість конференцій, в яких брав участь здобувач наукового ступеня 

доктора філософії 
  

Кількість опублікованих тез   

 

ІІ. Підсумкова атестація 

Зміст діяльності здобувача ступеня доктора 

філософії 

Термін 

виконання 

Результат 

підсумкової атестації 

Захист дисертації здобувача ступеня 

доктора філософії в разовій спеціалізованій 

вченій раді* 

 
 

 
(вказати дату захисту) 

Примітка. *до закінчення терміну навчання 
Здобувач наукового ступеня 

доктора філософії       «___» _________ 20__ р. 

 

Науковий керівник       «___» _________ 20__ р. 

 

Завідувач кафедри       «___» _________ 20__ р. 

 

Гарант ОНП   _____     «___» _________ 20__ р. 

 
Декан факультету/інституту     «___» _________ 20__ р. 



Атестація здобувача наукового ступеня доктора філософії 

науковим керівником за ІV рік навчання 

             

             

             

             

             

             

             

             

              

Висновок кафедри 

             

             

             

             

             

             

             

              

Протокол №______    «___» ____________ 20___ р. 

Висновок вченої ради факультету/інституту 

             

             

             

             

             

             

             

             

              

Протокол №______    «___» ____________ 20___ р. 

 

Науковий керівник      «___» _________ 20__ р. 

 

Завідувач кафедри      «___» _________ 20__ р. 

 

Гарант ОНП       «___» _________ 20__ р. 

 

Декан факультету /інституту     «___» _________ 20__ р. 



ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА ВИКОНАННЯ 

ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ 

ЗДОБУВАЧА НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ 

 

За період навчання з «      » __________ 20___ р. по «    » ___________ 20___ р. 

здобувач наукового ступеня доктора філософії      

              
(прізвище, ім’я, по батькові) 

повністю (не повністю) виконав індивідуальний план роботи. 

 

І. Виконання освітньої складової підготовки 

здобувача наукового ступня доктора філософії 

Блок 

дисциплін 

Кількість 
кредитів 

ЄКТС 

Сума 

балів 

Форма 

контролю 
(екзамен) 

Дата 

складання 

Обов’язкові навчальні дисципліни 

Цикл дисциплін загальної підготовки 

(вказати назви дисциплін з навчального плану та прописати кількість кредитів ЄКТС) 

1.      

2.   
 

  

3.      

4.      

5.   
 

  

6.   
 

  

Цикл дисциплін професійної підготовки 

(вказати назви дисциплін з навчального плану та прописати кількість кредитів ЄКТС) 

1.      

2.      

3.      

4.      

Сума кредитів ЄКТС   

Вибіркові навчальні дисципліни 

Цикл дисциплін професійної підготовки 

(вказати назви дисциплін з навчального плану та прописати кількість кредитів ЄКТС) 

1.      

2.      

3.      

4.      

Сума кредитів ЄКТС   

Загальна сума кредитів ЄКТС   

 

 

 

 

 



ІІ. Виконання наукової складової підготовки 

здобувача наукового ступня доктора філософії 

Публікація статей та апробація результатів наукових досліджень 

Кількість статей у вітчизняних наукових фахових виданнях 

за обраною спеціальністю 
 

Кількість статей в наукових виданнях, включених 

до міжнародних наукометричних баз даних, рекомендованих 

МОН України (у тому числі Scopus або Web of Science Core Collection) 

 

Кількість конференцій, в яких брав участь здобувач наукового ступеня 

доктора філософії 
 

Кількість опублікованих тез  

 

Інформація 

про стажування 
_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

 

Тема дисертаційної роботи здобувача наукового ступня доктора філософії: 

             

             

              

Дисертацію захищено у спеціалізованій вченій раді ___________________  
(вказати шифр спецради) 

«____» ____________ 20____ р. 

 

Здобувач наукового ступеня 

доктора філософії       «___» _________ 20__ р. 

 

Науковий керівник      «___» _________ 20__ р. 

 

Завідувач кафедри      «___» _________ 20__ р. 

 

Гарант ОНП       «___» _________ 20__ р. 

 

Декан факультету /інституту     «___» _________ 20__ р. 


