
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО 

 

Індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти 

 

Прізвище, ім’я, по-батькові студента _____________________________________________ 

Факультет (Інститут; Заочний відділ) _____________________________________________ 

Спеціальність __________________________________________________________________ 

Освітня програма _______________________________________________________________ 

Освітній ступінь ________________________________________________________________ 

 

Мною вже прослухані: 

1. Обов`язкові освітні компоненти ____________ кредитів 

2. Вибіркові освітні компоненти           _________ кредитів 

 

202__ - 202__ н.р. 
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І РОЗДІЛ 

1. Обов’язкові освітні компоненти 

 

       

       

       

       

Разом:      

2. Вибіркові освітні компоненти 

       

       

       

Разом:      

Всього:      

 



 

Прізвище, ім’я, по-батькові студента _____________________________________________ 
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ІІ. РОЗДІЛ.  Перезараховані освітні компоненти 

(визнані і перезараховані залікові кредити, опановані під час навчання в інших закладах 

освіти України або за кордоном, та складання академічної різниці). 

 

1. Обов’язкові освітні компоненти 

 

       

       

Разом:      

2. Вибіркові освітні компоненти 

       

       

       

       

Разом:      

Всього:      

 

 

Примітка: 

1. Зміни в плані погоджено з гарантом освітньої програми, деканом /директором/ 

проректором із заочної форми навчання ______________________________ 

 

 

 
Здобувач вищої освіти 

___________________ 

Гарант освітньої 

програми________________ 

Декан факультету/Директор 

інституту/Проректор із 

заочної форми навчання 

_________________________ 

 

         М.П. 

 



МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

імені БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО 

 

 

 

І Н Д И В І Д УА Л Ь Н И Й  П Л А Н  

о с в і т н ь о - н а у к о в о ї  р о б о т и  а с п і р а н т а  

 

 

 

 

Прізвище, ім’я, по-батькові аспіранта  

              

              

 

Шифр та назва спеціальності (за якою навчається) 

              

 

Назва освітньо-наукової програми_____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Форма навчання (підкреслити, за якою навчається): 

денна/заочна 

 

Факультет (інститут)          

              

 

Кафедра            

              

 

Тема дисертаційного дослідження 
(вказати дату, № протоколу затвердження Вченою радою університету) 

              

              

              

 

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

             

              

 

5. Термін навчання з “____”_________________ по “____”___________________ 

 

Наказ про зарахування до аспірантури  

№     від “____”      20___ р. 



ОБҐРУНТУВАННЯ  

вибору теми дисертаційної роботи доктора філософії 

 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

              

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

              

 

Аспірант _____________ ___________________________ 
                   (прізвище, ім’я, по батькові) 

 

Науковий керівник _____________ ___________________________ 
                   (прізвище, ім’я, по батькові) 



ЗАТВЕРДЖУЮ: 

Голова Вченої Ради 

      
(вказати назву факультету/інституту) 

      
(підпис) 

“_____”_____________ 20____ р. 

Протокол____________ 

 

ЗАГАЛЬНИЙ ПЛАН 

виконання освітньо-наукової програми  

підготовки доктора філософії 
 

І. Індивідуальний навчальний план 
 

Освітня складова (42 кредити ЄКТС) 
 

Освітні компоненти 
Кредитів 

ЄКТС 

Форма 

контролю 

Рік 

навчання 

Блок обов’язкових освітніх компонентів 

1.      

2.      

  

 

1.      

2.      

3.      

  

 

1.      

2.      

Сума кредитів ЄКТС 31 

 

Блок вибіркових освітніх компонентів 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

Сума кредитів ЄКТС 12 

 

Загальна сума кредитів ЄКТС 
43 

Зміни до індивідуального навчального плану 

     

   

     

   

 

 Виробнича педагогічна практика 

 

 
Форма контролю Рік 

навчання 

1 Виробнича педагогічна практика  залік 3 



ІІ. Індивідуальний план наукової роботи 
(науково-дослідницька робота аспіранта  розпочинається з 1 жовтня і триває впродовж 

всього терміну навчання) 

 
№ 

п/п 

Зміст та обсяг  

науково-дослідницької діяльності аспіранта 
Термін виконання  

1.  
Затвердження Вченою радою університету теми дисертації 

доктора філософії 

до 01 грудня 
поточного року 
(упродовж 2-х місяців 

після зарахування) 

2.  
Проведення науково-дослідницької роботи за темою 

дисертаційного дослідження  доктора філософії 
І-ІV роки навчання 

3.  
Публікація статей за темою дисертації доктора філософії: не 

менше 3 статей у фахових виданнях з обраної спеціальності.  
І-ІV роки навчання 

4.  

Апробація результатів дисертаційного дослідження доктора 

філософії: 

 участь у роботі міжнародних та вітчизняних наукових 

конференціях; 

 публікація не менше 4-х тез за результатами участі у роботі 

наукових конференцій 

І-ІV роки навчання 

5.  
Стажування у провідних закордонних та вітчизняних 

університетах (наукових установах) 

ІІ-ІV роки навчання 

(за необхідності) 

 

 

6. 

 

 

 

Інші види робіт 
І-ІV роки навчання 

(за необхідності) 

 

ІІІ. Попередня експертиза дисертації 

 
№ 

п/п 
Форми підсумкової атестації Термін виконання 

1.  Представлення дисертаційної роботи на фаховому семінарі 
ІV рік навчання 

(7 семестр) 

2.  
Отримання висновку про наукову новизну, теоретичне та 

практичне значення результатів дисертації 

ІV рік навчання 

(8 семестр) 

 

Аспірант       “___”__________ 20____ рік 

 

Науковий керівник     “___”__________ 20____ рік 

 

 



РОБОЧИЙ  ПЛАН  І-ГО РОКУ  НАВЧАННЯ АСПІРАНТА 

 
І. Індивідуальний навчальний план 
 

Блок обов’язкових освітніх компонентів 
Кредитів 

ЄКТС  

Сума 

балів 

Форма 

контролю 

 

1.      

2.      

3.     

4.     

  

 

ІІ. Індивідуальний план наукової роботи 
(науково-дослідницька робота аспіранта розпочинається з 1 жовтня і триває впродовж всього терміну навчання) 

 

№ 

п/п 

Зміст та обсяг 

науково-дослідницької діяльності аспіранта 
Термін виконання 

Оцінка виконання 

роботи науковим 

керівником 

1.  
Затвердження Вченою радою теми дисертації 

доктора філософії 

до 01.12.20   р. 

(упродовж 2-х місяців 

після зарахування) 

 

2.  
Підготовка плану-проспекту дисертації доктора 

філософії 
до 01.02.20    р.  

3.  

Проведення наукових досліджень за темою 

дисертації доктора філософії: 

- 

- 

- 

 

 

 

 

до 30 10.20    р.  

4.     

5.     

6.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аспірант         “_____”__________ 

20_____ рік 

 

Науковий керівник        “_____”__________ 

20_____ рік 



Атестація аспіранта ( за семестр) 

 
1. Робота над дисертацією 

Які розділи розроблені (за весь період аспірантської підготовки) _______________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Наявність відставання, причини відставання ________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

2. Виконання педагогічної практики ____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

3. Участь у роботі конференцій та семінарів ______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

4. Кількість публікацій за період перебування в аспірантурі за темою дисертації: 

Всього___________________ 

в тому числі:  

друкованих статей _________________________________  

статей відправлених у видавництво ___________________  

позитивних рішень про видачу авторських свідоцтв _____  

заявок, що знаходяться на стадії розгляду _____________  

тез доповідей на конференціях _______________________ 

 



Перелік статей 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

5. Атестація аспіранта науковим керівником: ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Науковий керівник ______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

6. Рішення кафедри з питання атестації: _________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 



 

Атестація аспіранта  (річна) 

 
1. Робота над дисертацією 

Які розділи розроблені (за весь період аспірантської підготовки) _______________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Наявність відставання, причини відставання _________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

2. Виконання педагогічної практики ____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

3. Участь у роботі конференцій та семінарів ______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

4. Кількість публікацій за період перебування в аспірантурі за темою дисертації: 

Всього___________________ 

в тому числі:  

друкованих статей _________________________________  

статей відправлених у видавництво ___________________  

позитивних рішень про видачу авторських свідоцтв _____  

заявок, що знаходяться на стадії розгляду _____________  

тез доповідей на конференціях _______________________ 



Перелік статей 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

5. Атестація аспіранта науковим керівником: ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Науковий керівник _______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

6. Рішення кафедри з питання атестації: _________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

7. Висновок ради факультету з питання атестації аспіранта:________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Протокол засідання ради №______ від "______" ____________ 200__ р. 

 

Голова ради факультету _________________________________________________ 

 

 



РОБОЧИЙ  ПЛАН  ІІ-ГО РОКУ  НАВЧАННЯ АСПІРАНТА 

 
 

І. Індивідуальний навчальний план 
 

Блоки освітніх компонентів 
Сума 

балів 

Кредитів 

ЄКТС 

Форма контролю 

Блок обов’язкових компонентів 

1.      

2.      

3.      

Блок освітніх компонентів за вибором аспіранта 

 

1.      

2.      

3.      

  

 

ІІ. Індивідуальний план наукової роботи 
(науково-дослідницька робота аспіранта розпочинається з 1 жовтня і триває впродовж всього терміну навчання) 

 

№ 

п/п 

Зміст та обсяг 

науково-дослідницької діяльності аспіранта 

Термін 

виконання 

Оцінка виконання роботи 

науковим керівником 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

 

 

 

 

 

 

 

 

Аспірант         “_____”__________ 

20_____ рік 

 

Науковий керівник        “_____”__________ 

20_____ рік 



Атестація аспіранта ( за семестр) 

 
1. Робота над дисертацією 

Які розділи розроблені (за весь період аспірантської підготовки) _______________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Наявність відставання, причини відставання ________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

2. Виконання педагогічної практики ____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

3. Участь у роботі конференцій та семінарів ______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

4. Кількість публікацій за період перебування в аспірантурі за темою дисертації: 

Всього___________________ 

в тому числі:  

друкованих статей _________________________________  

статей відправлених у видавництво ___________________  

позитивних рішень про видачу авторських свідоцтв _____  

заявок, що знаходяться на стадії розгляду _____________  

тез доповідей на конференціях _______________________ 

 



Перелік статей 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

5. Атестація аспіранта науковим керівником: ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Науковий керівник _______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

6. Рішення кафедри з питання атестації: _________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 



 

Атестація аспіранта  (річна) 

 
1. Робота над дисертацією 

Які розділи розроблені (за весь період аспірантської підготовки) _______________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Наявність відставання, причини відставання _________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

2. Виконання педагогічної практики ____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

3. Участь у роботі конференцій та семінарів ______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

4. Кількість публікацій за період перебування в аспірантурі за темою дисертації: 

Всього___________________ 

в тому числі:  

друкованих статей _________________________________  

статей відправлених у видавництво ___________________  

позитивних рішень про видачу авторських свідоцтв _____  

заявок, що знаходяться на стадії розгляду _____________  

тез доповідей на конференціях _______________________ 

 



Перелік статей 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

5. Атестація аспіранта науковим керівником: ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Науковий керівник _______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

6. Рішення кафедри з питання атестації: _________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

7. Висновок ради факультету з питання атестації аспіранта:________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Протокол засідання ради №______ від "______" ____________ 200__ р. 

 

Голова ради факультету _________________________________________________ 



РОБОЧИЙ  ПЛАН  ІІІ-ГО РОКУ  НАВЧАННЯ АСПІРАНТА 

 
 

І. Індивідуальний навчальний план 
 

Блоки освітніх компонентів 
Сума 

балів 

Кредитів 

ЄКТС 

Форма контролю 

Блок обов’язкових компонентів 

     

     

Блок освітніх компонентів за вибором аспіранта 

 

     

     

  

 
  

Виробнича педагогічна практика 

(упродовж 6 семестру) 
 

  

 

ІІ. Індивідуальний план наукової роботи 
(науково-дослідницька робота аспіранта розпочинається з 1 жовтня і триває впродовж всього терміну навчання) 

 

№ 

п/п 

Зміст та обсяг 

науково-дослідницької діяльності аспіранта 

Термін 

виконання 

Оцінка виконання роботи 

науковим керівником 

1.  
Проведення наукових досліджень за темою 

дисертації доктора філософії 
  

2.     

3.     

4.     

5.     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аспірант         “_____”__________ 

20_____ рік 

 

Науковий керівник        “_____”__________ 

20_____ рік 



Атестація аспіранта ( за семестр) 

 
1. Робота над дисертацією 

Які розділи розроблені (за весь період аспірантської підготовки) _______________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Наявність відставання, причини відставання _________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

2. Виконання педагогічної практики ____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

3. Участь у роботі конференцій та семінарів ______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

4. Кількість публікацій за період перебування в аспірантурі за темою дисертації: 

Всього___________________ 

в тому числі:  

друкованих статей _________________________________  

статей відправлених у видавництво ___________________  

позитивних рішень про видачу авторських свідоцтв _____  

заявок, що знаходяться на стадії розгляду _____________  

тез доповідей на конференціях _______________________ 

 



Перелік статей 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

5. Атестація аспіранта науковим керівником: ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Науковий керівник _______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

6. Рішення кафедри з питання атестації: _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 



 

Атестація аспіранта  (річна) 

 
1. Робота над дисертацією 

Які розділи розроблені (за весь період аспірантської підготовки) _______________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Наявність відставання, причини відставання _________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

2. Виконання педагогічної практики ____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

3. Участь у роботі конференцій та семінарів ______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

4. Кількість публікацій за період перебування в аспірантурі за темою дисертації: 

Всього___________________ 

в тому числі:  

друкованих статей _________________________________  

статей відправлених у видавництво ___________________  

позитивних рішень про видачу авторських свідоцтв _____  

заявок, що знаходяться на стадії розгляду _____________  

тез доповідей на конференціях _______________________ 



Перелік статей 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

5. Атестація аспіранта науковим керівником: ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Науковий керівник _______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

6. Рішення кафедри з питання атестації: _________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

7. Висновок ради факультету з питання атестації аспіранта:________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Протокол засідання ради №______ від "______" ____________ 200__ р. 

 

Голова ради факультету _________________________________________________ 



І V  Р І К  Н А ВЧ А Н Н Я  

 
І. Індивідуальний план наукової роботи 
 

№ 

п/п 

Зміст та обсяг 

науково-дослідницької діяльності аспіранта 

Термін 

виконання 

Оцінка виконання роботи 

науковим керівником 

1.  
Проведення наукових досліджень за темою 

дисертації доктора філософії 
  

2.  Оформлення дисертаційної роботи.   

3.  

Подання дисертації доктора філософії 

науковому керівнику для оцінювання та 

надання висновку щодо готовності 

дисертації до захисту 

  

4.  
Представлення дисертаційної роботи на 

фаховому семінарі 
  

5.  

Отримання висновку про наукову новизну, 

теоретичне та практичне значення 

результатів дисертації 

  

6.     

7.     

8.     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аспірант         “_____”__________ 

20_____ рік 

 

Науковий керівник        “_____”__________ 

20_____ рік 



 

Атестація аспіранта  (семестрова) 

 
1. Робота над дисертацією 

Які розділи розроблені (за весь період аспірантської підготовки) _______________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Наявність відставання, причини відставання ________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

2. Виконання педагогічної практики ____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

3. Участь у роботі конференцій та семінарів ______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

4. Кількість публікацій за період перебування в аспірантурі за темою дисертації: 

Всього___________________ 

в тому числі:  

друкованих статей _________________________________  

статей відправлених у видавництво ___________________  

позитивних рішень про видачу авторських свідоцтв _____  

заявок, що знаходяться на стадії розгляду _____________  

тез доповідей на конференціях _______________________ 



 

Перелік статей 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

5. Атестація аспіранта науковим керівником: ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Науковий керівник _______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

6. Рішення кафедри з питання атестації: _________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

7. Висновок ради факультету з питання атестації аспіранта:________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Протокол засідання ради №______ від "______" ____________ 200__ р. 

 

Голова ради факультету _________________________________________________ 



ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА ВИКОНАННЯ 

ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ  

ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ 
 

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

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

повністю (не повністю) виконав індивідуальний план роботи. 
(потрібне підкреслити) 

І. Виконання наукової складової підготовки доктора філософії: 

Тема дисертаційної роботи доктора філософії: 

             

              

Фаховий семінар ______________________________________________________проведено 

«___»___________202 р. з наданням (не наданням) висновку про наукову новизну, 

теоретичне та практичне значення результатів дисертації 
   

Публікація статей та апробація результатів наукових досліджень 
 

Кількість статей у вітчизняних фахових виданнях за обраною спеціальністю  

Кількість статей у міжнародних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах  

Кількість міжнародних  конференцій, в яких брав участь аспірант   

Кількість вітчизняних  конференцій, в яких брав участь аспірант  

Кількість опублікованих тез  
 

Інформація про 

стажування 
 

 

ІІ. Виконання освітньої складової підготовки доктора філософії: 

Освітні компоненти 
Кредитів 

ЄКТС 

Сума 

балів 

Форма 

контролю 

Дата 

складання 

  

1.       

2.       

   

 

1.       

2.       

3.       

   

 

1.       

2.       

   

 

1.       

2.       

3.       

4.       

   

   

 

1.       

2.       

3.       

Науковий керівник          

Завідувач кафедри          

Декан факультету (директор інституту)       

Зав. аспірантурою і докторантурою                                                 ___________     

“_____”_______________ 20_____  р. 



Додаток 2 до Положення про вільний вибір 

освітніх компонентів здобувачами вищої освіти 

Мелітопольського державного педагогічного 

університету імені Богдана Хмельницького 
 

 

Директорові інституту/Декану факультету/ 

Проректору із заочної форми навчання/ 

Завідувачу відділом аспірантури та 

докторантури  

_____________________________________ 

Студент(а/ки) 

Аспірант(а/ки)_____________________________ 
                            (прізвище, ім’я та по батькові) 

__________________________________________ 
(групи, спеціальності, освітньої програми) 

 

 

ЗАЯВА 

Прошу Вас включити до мого індивідуального навчального плану (або 

індивідуального плану освітньо-наукової роботи) на 20____/20______ навчальний рік 

наступні вибіркові освітні компоненти (або блок освітніх компонентів з сертифікаційної 

освітньої програми «,,,» або блок освітніх компонентів з програми major, minor тощо) 

20___/20____ навчальний рік 

 
___-й семестр ___-й семестр 

Вибіркові освітні компоненти 

Назва освітнього компоненту (або 

назва освітніх компонентів з 

сертифікаційної програми або 

назва освітніх компонентів з 

програми major, minor тощо) 

К-ть 

кредитів 

ЄКТС 

Назва освітнього компоненту (або 

назва освітніх компонентів з 

сертифікаційної програми або назва 

освітніх компонентів з програми 

major, minor тощо) 

К-ть 

кредитів 

ЄКТС 

    

      

      

      

    

      

      

      

 

 

 
 

 

                  ____________________________                                                         __________ 

                (підпис здобувача вищої освіти)                                                                   (дата) 

 

 



Додаток 3 до Положення про вільний вибір 

освітніх компонентів здобувачами вищої освіти 

Мелітопольського державного педагогічного 

університету імені Богдана Хмельницького 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО 

 

НАКАЗ 

_________________                      м. Мелітополь              № _____________ 

     
Про затвердження персонального складу  

груп для вивчення вибіркових освітніх компонентів 

здобувачами вищої освіти інституту/факультету  

 (заочного відділу, відділу аспірантури та докторантури) 

 

З метою реалізації права здобувачів вищої освіти на вільний вибір освітніх 

компонентів та на підставі поданих заяв 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити списки здобувачів вищої освіти, які обрали для включення до 

індивідуального навчального плану (індивідуального плану освітньо-наукової роботи 

аспіранта) на 20__/20___ навчальний рік наступні вибіркові освітні компоненти (або 

наступний блок освітніх компонентів з сертифікаційної програми «…» або наступний блок 

освітніх компонентів з програми major, minor)  

__ семестр: освітній (і) компонент (и) (або блок освітніх компонентів з сертифікаційної 

програми «,,,» або блок освітніх компонентів з програми major, minor): 

_________________________ 

Спеціальність:_________________  

Освітня програми ____________________ 

Група_____ 
 

1. Бондаренко  Тетяна Ігорівна 

2. Войтенко Петро Володимирович 

15. …..   

2. Директору інституту/декану факультету (проректору із заочної форми навчання, 

завідувачу відділу аспірантури та докторантури) спільно з кураторами ЄКТС організувати 

внесення відповідних вибіркових освітніх компонентів до індивідуальних навчальних планів 

здобувачів вищої освіти (індивідуальних планів освітньо-наукової роботи аспіранта). 

 

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого проректора          

Мальцеву І.А. 

 

Ректор        ______________ 

Виконавець 


