
                                                                                                                   
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ 

імені адмірала Макарова 

 

 
                                                                                                          

 

                                                                                                   Кафедра______________________ 

               __________________________ 
     Очне  

     Заочне                                    Інститут_______________________ 

               _______________________________ 
 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН РОБОТИ АСПІРАНТА 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.Прізвище, ім’я, по-батькові    _______________________________________________________ 

 

2.Спеціальність   ___________________________________________________________________ 
(по якій проходить підготовку) 

 

3.Тема дисертації    _________________________________________________________________ 

(заповнюється після затвердження теми дисертації на раді з зазначенням номера та дати протоколу)                                                                         

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

4.Науковий керівник  ________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по-батькові, вчена ступень та звання)     

_____________________________________________________________________________ 



 

 

Обґрунтування теми дисертації 



         “ЗАТВЕРДЖУЮ” 

                              

          ректор__________Є.І. Трушляков 

                                                                                   “______”__________________20___  р. 

 

ЗАГАЛЬНИЙ  ПЛАН РОБОТИ 

 

Найменування  роботи Обсяг та стислий зміст роботи Термін  виконання та 

 форма звітності 

1.  Освітня складова 1.    Філософія  

2.    _______________________ 
        Спец. дисципліна 

 

3.   _______________________ 
          Іноземна мова 

 

4.    _______________________ 

           

 

 
 

 

 
 

 

2. Учбово-методична та 

педагогічна практика 

  

3.Наукова складова 

(Робота над дисертацією) 

1.  Теоретична робота  

2.  Експериментальна робота  

3.  Оформлення дисертації  

4.  Представлення та захист 

дисертації 

 

 

    Аспірант  ______________________________      “_____”________________20     р. 

 

    Науковий керівник  ______________________       “_____”________________20     р. 



Робочий план 1-го року підготовки 

Найменування  

роботи 

Обсяг       та      стислий     зміст      

1. Освітня складова  

2. Наукова складова 1.Теоретична робота 

2.Експериментальна робота 

3.Публікація статей 

3. Учбово-методична 

та практика 

 

 

 

 

 

   Аспірант______________________________                       “_____”________________20     р. 

 

   Науковий керівник______________________                           “_____”________________20     р. 



 

Атестація аспіранта науковим керівником_______________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Науковий керівник _________________ 

                                                                             

      Атестацію затверджую:   

                                                                                                          Ректор ________________________  

     “_____”__________________20    р. 

  роботи Термін виконання та 

 форма звітності 

Відмітка про виконання, 

оцінка або висновок кафедри або наукового 

керівника 

   

   

   

   

   



Робочий план 2-го року навчання 

(заповнюється по закінченні першого року підготовки) 

Найменування  

роботи 

Обсяг       та      стислий     зміст      

1 Освітня складова  

2. Наукова складова 1.Теоретична робота 

2.Експериментальна робота 

3.Публікація статей 

3. Учбово-методична 

та практика 

 

 

 

 

 

   Аспірант______________________________                       “_____”________________20     р. 

 

   Науковий керівник______________________                           “_____”________________20     р. 
 

 

 

 



 

 

     роботи Термін виконання та 

 форма звітності 

Відмітка про виконання, 

оцінка або висновок кафедри або наукового 

керівника 

   

   

   

   

   

Атестація аспіранта науковим керівником_______________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Науковий керівник _________________ 

                                                                             

      Атестацію затверджую:   

                                                                                                          Ректор ________________________  

     “_____”__________________20    р. 



Робочий план 3-го року навчання 

(заповнюється по закінченні другого року підготовки) 

Найменування  

роботи 

Обсяг       та      стислий     зміст      

1. Наукова складова 1.Теоретична робота 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Експериментальна робота 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Публікація статей 

 

 

 

 

   Аспірант______________________________                       “_____”________________20     р. 

 

   Науковий керівник______________________                           “_____”________________20     р 

 
 

 

 



 

 

      роботи Термін виконання 

та 

 форма звітності 

Відмітка про виконання, 

оцінка або висновок кафедри або наукового 

керівника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

Атестація аспіранта науковим керівником_______________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Науковий керівник _________________ 

                                                                             

      Атестацію затверджую:   

                                                                                                          Ректор ________________________  

     “_____”__________________20     р. 



 

Робочий план 4-го року навчання 

(заповнюється по закінченні третього року підготовки) 

Найменування  

роботи 

Обсяг       та      стислий     зміст      

1.Наукова складова 1.Теоретична робота 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Експериментальна робота 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.публікація статей 

 

 

 

 

   Аспірант______________________________                          “_____”________________20     р. 

 

   Науковий керівник______________________                       “_____”________________20     р 
 

 

 



 

 

     роботи Термін виконання 

та 

 форма звітності 

Відмітка про виконання, 

оцінка або висновок кафедри або наукового 

керівника 

   

   

   

 

 

Атестація аспіранта науковим керівником_______________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Науковий керівник _________________ 

                                                                             

      Атестацію затверджую:   

                                                                                                         Ректор ________________________  

    “_____”__________________20     р. 

 

 

 

 

 



 

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

 

захистив (подав до захисту)  дисертацію  ступеня доктора філософіїна тему:  

 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

На Раді______________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

“   _____”______________ 20      р.                                                   Ректор ____________________ 

 

 



Індивідуальний план наукової роботи аспіранта (докторанта) 

(рекомендації до оформлення) 

____________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові аспіранта)  

    Кафедри ________________________________________________________   Інституту або факультету ___________________________________________________ 

          Спеціальність _____________________________________________________________________________________________________________________ 
(код та найменування спеціальності) 

   Тема дисертації ____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Зміст, обсяг наукової роботи 
Строки виконання 

 

І рік 

Вибір напряму та методів досліджень, формулювання мети та завдань (вказати напрям, методи, мету та завдання дисертаційних 

досліджень). Розроблення та узгодження з науковим керівником індивідуального плану наукової роботи, загального плану дисертаційного 

дослідження. 

 

Подання у відділ аспірантури та докторантури: індивідуального плану наукової роботи, розглянутого на засіданні кафедри, затвердженого 

вченою радою інституту або факультету та вченою радою університету. 
 

Проведення літературного огляду за обраним напрямом дисертаційного дослідження, обґрунтування актуальності досліджень та визначення 

новизни.  Написання І розділу дисертації (вказати назву розділу) - літературний огляд та аналіз існуючих поглядів та думок, що розвинулися в 

сучасній науці за обраним напрямом. Підготовка та подання до друку ___ статей, участь у наукових семінарах та конференціях, опублікування   

____ тез конференцій. 

 

Звітування про виконання «Індивідуального плану наукової роботи» на засіданні кафедри та подання звітних документів для розгляду та 

затвердження на засіданні вченої ради інституту або факультету. 
 

Подання у відділ аспірантури та докторантури звітних документів: витягу з протоколу засідання кафедри про виконання дисертаційних 

досліджень та витягу з протоколу вченої ради інституту або факультету про заслуховування результатів виконання індивідуального плану 

наукової роботи. 

 

ІІ рік 

Виконання теоретичної частини досліджень, визначення основних етапів подальших дисертаційних досліджень (вибрати із переліку або 

вказати інші етапи дисертаційних досліджень): одержання аналітичних залежностей, розроблення робочого алгоритму математичної моделі, 

отримання вихідних даних для подальших досліджень тощо. Написання розділів дисертації (вказати назви розділів). Підготовка та подання до 

друку ___ статей, опублікування ____ статей у наукових фахових виданнях України, ____ статей у наукових періодичних виданнях інших 

держав, ___ статей у наукових виданнях, що включені до наукометричних баз даних. Участь у наукових семінарах та конференціях, 

опублікування ____ тез конференцій. 

  

               

             Розглянуто на засіданні кафедри 
              _________________________________ 
                                                              (назва кафедри)

 

             протокол №____ від  _______________ 201  р. 
 

             Завідувач кафедри_________________________ 
                                                                                        ( підпис, ПІП) 

                                                                                                                  Додаток до інд.плану аспіранта. 

                                                                          Затверджено на засіданні вченої ради                      
                                                                          Інституту або факультету____________             

                                                                          протокол №____ від  _________20   р.                                                                        

                                                                                  
                                                                          Голова вченої ради______________                                                                

                                                                                                                   
( підпис, ПІП)

                           

                                                                                                                          
                                                                                                                                     

 



Звітування про виконання «Індивідуального плану наукової роботи» на засіданні кафедри та подання звітних документів для розгляду та 

затвердження на засіданні вченої ради інституту або факультету. 

 

 

Подання у відділ аспірантури та докторантури звітних документів за ІІ рік навчання: витягу з протоколу засідання кафедри про виконання 

дисертаційних досліджень та витягу з протоколу вченої ради інституту або факультету про заслуховування результатів виконання 

індивідуального плану наукової роботи. 

 

                                                                                                                                      ІІІ рік 

Виконання теоретичної частини досліджень, визначення основних етапів подальших дисертаційних досліджень (вибрати із переліку або 

вказати інші етапи дисертаційних досліджень): одержання аналітичних залежностей, розроблення робочого алгоритму математичної моделі, 

отримання вихідних даних для подальших досліджень тощо. Написання розділів дисертації (вказати назви розділів). Підготовка та подання до 

друку ___ статей, опублікування ____ статей у наукових фахових виданнях України, ____ статей у наукових періодичних виданнях інших 

держав, ___ статей у наукових виданнях, що включені до наукометричних баз даних. Участь у наукових семінарах та конференціях, 

опублікування ____ тез конференцій.  

 

Звітування за кожний семестр про виконання «Індивідуального плану наукової роботи» на засіданнях кафедри та подання звітних документів 

для розгляду та затвердження на засіданні вченої ради інституту або факультету. 
 

Подання у відділ аспірантури та докторантури звітних документів за кожний семестр ІІІ року навчання: витягів з протоколу засідання кафедри 

про виконання дисертаційних досліджень та витягів з протоколу вченої ради інституту або факультету про заслуховування результатів 

виконання індивідуального плану наукової роботи. 

 

IV рік 

Завершення роботи над дисертацією та оформлення усіх розділів.  Остаточне формулювання наукової новизни, практичної цінності та 

основних положень, які  виносяться на захист. Впровадження одержаних результатів та отримання підтверджувальних документів. 

Підготовка та подання до друку ___ статей, опублікування ____ статей у наукових фахових виданнях України, ___ статей у наукових 

періодичних виданнях інших держав, ___ статей у наукових виданнях, що включені до наукометричних баз даних. Участь у наукових семінарах 

та конференціях, опублікування ___ тез конференцій. 

 

Звітування за кожний семестр про виконання «Індивідуального плану наукової роботи» на засіданнях кафедри та подання звітних документів 

для розгляду та затвердження на засіданні вченої ради інституту або факультету. 
 

Подання у відділ аспірантури та докторантури звітних документів за кожний семестр ІV року навчання: витягів з протоколу засідання кафедри 

про виконання дисертаційних досліджень та витягів з протоколу вченої ради інституту або факультету про заслуховування результатів 

виконання індивідуального плану наукової роботи. 

 

Оформлення дисертації. . 

Доповідь на засіданні кафедри за матеріалами дисертації (попередній розгляд).   

Подання у відділ аспірантури та докторантури звіт про хід виконання дисертаційних досліджень; витягів з протоколів засідання кафедри та 

вченої ради Інституту або факультету про виконання «Індивідуального плану наукової роботи». 
 

Подання дисертації до розгляду у спеціалізовану вчену раду.  

 

Науковий керівник (консультант)  ____________________                          ________________                          ________________                           
                                                                                                                                                       (вказати науковий ступінь, вчене звання)                                                                 (підпис)                                                  (прізвище, ініціали) 

 

 

Аспірант (докторант)                                            ______________                          ________________________ 
                                                                        (підпис)                                                                                        (прізвище, ініціали) 


