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ІНДИВІДУАЛЬНИЙ
ПЛАН РОБОТИ АСПІРАНТА

Ка ф едра ^7/7/777'7т7^
/іґІЇ/я

Прізвище, ім’я, по батькові аспіранта

Шифр, спеціальність

Форма навчання yW#

Наказ про зарахування до аспірантури № /? У/’-/СВІд « ■"'У » 20/У р.

Тема дисертаційної роботи г7іг^/^г
(заповнюється після затвердження теми дисертації Вченою радрю із зазначенням

17777777 ЩМме/М*/ j/7^7^77^77^J^ 77с^ /777^/77 _
с номера їдати протоколу) х г-

Науковий(і) керівник(и) 1.
(науковий ступінь, вчене звання, ПІБ)

2.
(науковий ступінь, вчене звання, ПІБ)

Підпис(и) наукового(их) керівника(ів

2.________

План розглянуто на засіданні кафедри 77/7/777^77707 /77777?г

Протокол № X від_« Ж » /f/7///4 20 // року

Завідувач. кафедрй1^^"'^^^ J/T^/77 Jo. /^-___

(підпис) (ПІБ)



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО ВИБОРУ ТЕМИ

20./^ р.

20_ р.

Примітки: У пояснювальній записці вказується актуальність, передбачувана наукова новизна, 
зв'язок із НДР кафедри, зачин за тематикою дисертації (статті, авторські свідоцтва, видані 
тези, участь у науково-практичних заходах та інше), очікувані наукові та практичні 
результати, можливе місце впровадження.
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ЗАТВЕРДЖУЮ:
З а відувачукаф е д р и

---- > САЮ’ Аз о
« »20__р.

ЗАГАЛЬНИЙ ПЛАН ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПІДГОТОВКИ АСПІРАНТА

Форма 
підготовки Зміст підготовки

обсяг 
підготовки Форма 

звітності Термін виконаннякредитів
ECTS

годин

1. Цикл загальної підготовки 27 810
1.1 Гуманітарна підготовка 13 390

1.1.1 Прикладна педагогіка та психологія вищої школи 3 90 залік 35-18 грудня 2016р
1.1.2 Іноземна мова професійного спрямування 6 180 іспит 05-18 грудня 2016р
1.1.3 Філософія науки та професійна етика 4 120 іспит 1 0-23 квітня 2017 р

1.2 Загальнонаукова підготовка 6 180
1.2.1 Математичне модулювання з використанням 
обчислювальної техніки у наукових дослідженнях 3 90 і спит грудень

2017 р.

1. Освітня

1.2.2 Винахідництво та реєстрація прав на 
інтелектуальну власність, оцінка економічної 
ефективності інноваційних розробок

3 90 залік грудень
2017 р.

1.3 Практична підготовка 8 240
• 1.3.1 Презентація наукових досліджень 3 90 залік 10-23 квітня 201 7 р

1.3.2 Підготовка наукових праць 3 90 залік
залік

10-23 кип ня 201 і'
1.3.3 Викладацька практика 2 60 квітень 2018 р.

2 Цикл професійної підготовки 13 390
2.1 Нормативні дисципліни 3 90 іспи т грудень 201 7 р.

2.2 Дисципліни вільного вибору аспірантів 10 300 заліки квітень 2018 р.

Загалом 40 1200 жовтень 2016 р.
квітень 2018 р.

1 Теоретична робота звіт 2 рази на рік: 
грудень; травень

2 Експериментальна робота звіт 2 рази на рік: 
грудень; іранець

І. Наукова 3 Публікація статей ста ті я ЗГІДНО II 1,11 IV
4 Апробація роботи на конференціях тези згідно плану
5 Оформлення і представлення дисертаційної роботи звіт 01.02 31.08.2020 р
6 Захист дисертаційної роботи захист 01.09-18.09.2020 р.

Аспірант
(підпис) (ПІБ)

(підпис) (ПІБ)



РОБОЧИЙ план 1-ГО року навчання аспіранта

Найменування 
роботи Зміст роботи

Обсяг 
роботи 
(годин)

Форма 
звітності Термін виконання

Відмітка 
про 

виконавня

Підготов ка 
та (. кладання 

заліків та 
ІЄНИ гів

І. НАВЧАЛЬНА РОБОТА
1.Прикладна педагогіка та психологія вищої школи 90 залік 05-18 грудня 2016р
2. Іноземна мова професійного спрямування 180 іспит 05-18 грудня 2016р
3. Філософія науки та професійна етика 120 іспит 10-23 квітня. 2017 р мм?)
4. Презентація наукових досліджень
5. Підготовка наукових праць

90
90

залік
залік

10-23 квітня 2017 р 
10-23 квітня 2017 р

Робота над 
дисертацією

II. НАУКОВА РОБОТА
1 .Теоретична робота

і Л/йі/Мігшії ЛаЯЛІ Л
/ії _____

, V <7 <?’ <7 1 fl^fl с/
flA

___  „ _ _/ 7

2.Експериментальна робо та

3.Публікація статей
ґЧ/Ач г/ММ/п/С’

4.Апробація роботи на конференціях

__________s'?__________________________________________________

Аспіратfl? fl «,5^ » у* .
(підпис) (ПІБ)

20^р.

20__р.

'С 20/%р.Науковий(і) ксрівниіфАЕ^--^
(підпис) 

2________________
(підпис) (ПІБ)

Аспірант атес тований / не атестований (зайве закреслити) рішенням карафи 
___ No Z ' 20//р.

Готовыеть дисертації -%.

(ПІБ)
20_. р.

Зав. кафедр^!
(підпис)



робочий план іі-го року навчання аспіранта

Аспірант; «Z/ » $ЛЖЛ 20у^р.

Найменуван 
ня роботи Зміст роботи Обсяг 

роботи
Форма 

звітності Термін виконання
F3 ід мітка 

про 
виконання

І. НАВЧАЛЬНА РОБОТА
1.Математичне модулювання з використанням 

обчислювальної техніки у наукових дослідженнях 90 годин іспит грудень 2017 р.

Підготовка 
та складання

2.Винахідництво та реєстрація прав на 
інтелектуальну власність, оцінка економічної 
ефективності інноваційних розробок

90 годин залік грудень 2017 р.

заліків та 
іспитів 3. Викладацька практика 60 годин залік квітень 2018 р.

4. Нормативні дисципліни (назва) 90 годин іспит грудень 2017 р.
5. Дисципліни вільного вибору аспірантів (назви) 300 годин заліки квітень 2018 р.

II. НАУКОВА РОБОТА
1.Теоретична робота

. ..

2.Експериментальна робота
Робота над

дисертацією •
<7 / ' сЛ

- • -

3.Публікація статей

"■ few4. Апробація роботи на конференціях

------------- —------------- ... -

(підпис) (ПІБ)

Науковий(і) керівник(и) 1 /Л » $/іе(7сА 20/Хр.
(підпис) (ПІБ)
2« »20_... р.

(підпис) (ПІБ)

Атестація аспіранта науковим(и) керівником(ами) за II рік навчання ■'z/*
л<? Л>-с^.^.о/<у Асу ’ /юхзУ'' егЛ~ А> ,_________ ______

Науковий(і) керівник(и)! . ^ЛЛсЛ 20_г^р.
(підпис) (ПІБ)
2« »20__р.

(підпис) (ПІБ)

Аспірант атестований / не атестований (зайве закреслити) рішенням кафедри 
тЛЛ'ШїЛ-Л ,/іСС}сЛі№ дГ від «Д/» 2 О#9 р.

Готовність дисертації -  %.

Зав. кафедри ~ </?. /ґ 
(підпис) (ПІБ)



робочий план ш-го року навчання аспіранта

Найменував 
ня робо ти Зміст роботи

. . . _____ . _ ________

Обсяг 
роботи

Форма 
звітності Термін виконання

Відмітка 
про 

виконання

Вивчення 
додаткових 
дисциплін

І. НАВЧАЛЬНА РОБОТА

Робо та над 
дисертацією

11. НАУКОВА РОБОТА
І.Теоретичиа робота

A’atzdi

2.Експериментальна робота

3.Публікація статей
a^r __________

4.Апробація роботи на конференціях
—

J У^с'/У^ # Y________
1 ________________________

_ tO/jfL ----------

Аспірант «Л* » 20Z£ р.
(підпис) (ПІБ)

1 Іауковий(і) керівникСиУ1^---^~;'' /^^2? «Л>» 204^р.

(підпис) (ПІБ)
2« »20__р.

(підпис) (ПІБ)

(ПІБ)
« »

2C)Jf р.

/

Атестація аспіранта науковим(и) керівникрм(ами) за III рік навчання

Науковий(і) керівник(<ї)1
(підпис) 

2________________
(підпис) (ПІБ)

Аспірант атестований / ти^атестоватгий (зайве закреслити) рішенням кафедри 
ftcdi'm No Р від <^» 20 /Zp.

20_р.

Готовність дисертації -____ %.

Зав. кафедри /?.
(підпис) (ПІБ)



РОБОЧИЙ ПЛАН IV-TO РОКУ НАВЧАННЯ АСПІРАНТА

Найменуван
ня роботи Зміст роботи

І. НАВЧАЛЬНУ

Обсяг 
роботи

А РОБОТ/

Форма 
звітності

\

Термін виконання 
....................................  

.........

ІЗідмітка 
про 

виконання

Вивчення
додаікових 
дисциплін

II. НАУКОВА РОБОТА
1.Теоретична робота

МО- /ттмш е-Ш 
'2-е ((v а^шя-яа/х/гивrr

—
...

2.Експериментальна робота

? Ам^г-хш/г^. я ляг 2м /гм* //амхгг/яяг/2/2Ах
—— £№/>■

г#^еагм^яа.
3.Публікація статей

Робота над
дисертацією

4,Апробація роботи на конференціях_________

5.Оформления дисертаційної роботи_______________________
—

________

------------ -------------

01.02-31. Ой. 2020 р.

. . . ... . . ..

6.Представлення дисертаційної роботи на кафедрі
——

01.05-15.05.2020 р.
- —....... — -

—— ------------ -------------

7,Захист дисертаційної роботи 01.09-18.09.2020 р

Аспірант fl « & » _____ 20/У р.
(підпис) (ПІБ)

Науковий(і) керівник(и) 1 f ------- fl. /fl. «20 » _ 20/Ур.
(підпис) (ГИБ)
2__________ « »2О.__ р.

(підпис) (ПІБ)

Попередній захист наукового дослідження (дисер таційної роботи) аспіранта на тему

Слухали: аспіранта „fl fl._____________________

Наукового(их) керівника(ів)

В и сту п и л и: /г.М f 90ц. </f „fl /г,/К, г г, , ,?/>&/ flfl

Ухвалили: Аспірант fl- /• завершив/не—■завершив (зайве
дисертаційну роботу та може/не може бути допущений до її захисту у спецраді 
Протокол засідання кафедри Ns 5 від «#Л> 20/^р.

закреслити)

(ПІБ)
Зав. кафедри______________

(підпис)


