
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ 

 

 

Фото  

 

 

Індивідуальний план  

освітньо-наукової роботи аспіранта 
 

 

Прізвище, ім’я, по батькові  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Дата зарахування в аспірантуру____________________________________________________ 

 

Форма навчання (підкреслити, за якою навчається): денна/вечірня/заочна__________________________ 

 

Спеціальність ___________________________________________________________________ 

 

Випускова кафедра _______________________________________________________________ 

 

Освітньо-наукова програма ________________________________________________________ 

 

Тема наукового дослідження   ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Затверджена на засіданні вченої ради СНУ імені Лесі Українки _________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Затверджена на засіданні Міжвідомчої ради з координації наукових досліджень у  

галузі педагогіки та психології НАПН України________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Науковий керівник _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Підпис наукового керівника _______________________________________________________ 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  

ДО ВИБОРУ ТЕМИ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Науковий керівник______________________ 



ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректор з_____________________ 

____________________ 

«____»_________________20___р. 

 

ЗАГАЛЬНИЙ ПЛАН ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ РОБОТИ АСПІРАНТА  

 

І. Освітня складова (49 кредитів ЄКТС) 

Навчальна дисципліна 
Кредити 
ЄКТС 

Форма 

контролю 

Семестр 

Цикл нормативних обов’язкових навчальних дисциплін 

1.  Філософія та методологія науки 6 Залік/екзам 1, 2 

2.  Іноземна мова  8 Залік/екзам 1, 2, 3 

3. Промоція наукового продукту 3 Залік  3 

4. Сучасні методи викладання у вищій школі 3 Залік  2 

5. Планування та стандарти наукової роботи  3 Залік  1 

Цикл нормативних вибіркових навчальних дисциплін 

1. 

Інформаційний пошук і робота з бібліотечними 

ресурсами 3 Залік  3 

Академічна риторика 

2. 
Сучасні інформаційні технології  

3 Залік 1 
Реєстрація прав інтелектуальної власності 

 Сума кредитів ЄКТС 29   

3.  Педагогічна практика 2 Залік  4 

Цикл з професійної наукової підготовки обов’язкових навчальних дисциплін  

1. 
 

 
4/6   

2. 
 

 
4/6   

3. 
 

 
4   

Цикл з професійної наукової підготовки вибіркових навчальних дисциплін 

1. 
 

 
3 Залік   

2.  
Теоретичний курс з магістерської програми  

 
3 Залік   

 Сума кредитів ЄКТС 18   

Загальна сума кредитів ЄКТС 49 



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 теми дисертації доктора філософії  

до 01 грудня 

поточного року 

(упродовж 2-х 

місяців після 

зарахування) 

2.  

Проведення науково-дослідницької роботи за темою 

дослідження. 

Виконання дисертації доктора філософії 

І-ІV роки навчання 

3.  

Публікація статей за темою дисертації доктора філософії: не 

менше 5 статей у фахових виданнях з обраної спеціальності, 

серед яких 1 стаття в міжнародних реферованих журналах, 

індексованих в наукометричних базах 

І-ІV роки навчання 

4.  

Апробація результатів дисертаційного дослідження доктора 

філософії: 

 участь у роботі міжнародних та вітчизняних наукових 

конференціях; 

 публікація не менше 3-х тез за результатами участі у роботі 

наукових конференцій 

І-ІV роки навчання 

5.  
Стажування у провідних закордонних та вітчизняних 

університетах (наукових установах) 

І-ІV роки навчання 

(за необхідності) 

  

Публікація статей та апробація результатів наукового дослідження 

Кількість статей у вітчизняних фахових виданнях за обраною спеціальністю   

Кількість статей у міжнародних реферованих журналах, індексованих в 

наукометричних базах 
 

Кількість конференцій, в яких брав участь аспірант   

Кількість опублікованих тез  

 

 Підсумкова атестація 

№ 

п/п 
Форми підсумкової атестації 

Термін 

виконання 

1. 1. Фаховий семінар ІV рік навчання 

2. 2. 
Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора 

філософії 
ІV рік навчання 

 

Аспірант      _________________________ 

 

«_____»________________20__р. 

 

Науковий керівник       _________________________ 

 

«_____»________________20__р.



НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 1-го РОКУ ПІДГОТОВКИ АСПІРАНТА 

 

І. Освітня складова ( 39/35 кредитів ЄКТС) 

 

Навчальна дисципліна 
Кредити 
ЄКТС 

Форма 

контролю 

Відмітка 

про 

виконання 

Цикл нормативних обов’язкових навчальних дисциплін 

1. Філософія та методологія науки 6 Залік/залік  

2. Іноземна мова  6 Залік/залік  

3. Сучасні методи викладання у вищій школі 3 Залік   

4. Планування та стандарти наукової роботи 3 Залік   

Цикл нормативних вибіркових навчальних дисциплін 

1. 
Сучасні інформаційні технології  

3 Залік  
Реєстрація прав інтелектуальної власності 

 Сума кредитів ЄКТС 21   

Цикл з професійної наукової підготовки обов’язкових навчальних дисциплін  

1. 
 

 
6/4   

2. 
 

 
6/4   

Цикл з професійної наукової підготовки вибіркових навчальних дисциплін 

1. 
 

 
3 Залік   

2.  
Теоретичний курс з магістерської програми  

 
3 Залік   

 Сума кредитів ЄКТС 18/14   

Загальна сума кредитів ЄКТС 35/39 

 

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.  Підготовка наукової пропозиції   
до 15.11.20__ р. 

 
 

2.  
Затвердження Вченою радою університету 

теми дисертації доктора філософії 
до 20.11.20___ р.  

3.  
Проведення наукових досліджень за темою 

дисертації доктора філософії 
до 01.10.20___ р.  

4.  
Завершення І-го розділу дисертації доктора 

філософії 
до 01.10.20___ р.  

5.  
Підготовка та подання у видавництво 1 

статті за темою дисертації 
до 01.10.20___ р.  

6.  

Публікація 1 тези за результатами участі у 

роботі наукової закордонної/вітчизняної 

конференції 

до 01.10.20____ р.  



7.  

Подання звітів про стан та хід виконання 

індивідуального плану освітньо-наукової 

роботи аспіранта  

З 15 по 30 березня 

20_____ р. 

З 15 по 30 вересня 

20_____ р. 

 

 

ІІІ. Публікація статей та апробація результатів дисертаційного дослідження  

 

Кількість статей у вітчизняних фахових виданнях за обраною спеціальністю   

Кількість статей у міжнародних реферованих журналах, індексованих в 

наукометричних базах 
 

Кількість конференцій, в яких брав участь аспірант   

Кількість опублікованих тез  

 

Аспірант       “___”__________ 20____ рік 

 

Науковий керівник  -   ______ “___”__________ 20____ рік 

 

Висновок кафедри______________________________________________________ 

 

Зав. кафедри               ______________________              “___”__________ 20____ рік 

 

Атестацію затверджую:  

 

Проректор з _____________________ ____________        “___”________ 20____ рік 

 

 



НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 2-го РОКУ ПІДГОТОВКИ АСПІРАНТА 

І. Освітня складова ( 14/10  кредитів ЄКТС) 

 

Навчальна дисципліна 
Кредити 

ЄКТС 

Форма 

контро 

лю 

Відмітка про 

виконання 

Цикл нормативних обов’язкових навчальних дисциплін 

1. Іноземна мова  2 екзам  

2. Промоція наукового продукту 3 Залік   

Цикл нормативних вибіркових навчальних дисциплін 

1. 

Інформаційний пошук і робота з бібліотечними 

ресурсами 3 Залік   

Академічна риторика 

 Сума кредитів ЄКТС 8   

4.  Педагогічна практика 2 Залік   

Цикл з професійної наукової підготовки обов’язкових навчальних дисциплін  

1. 
 

 
4/0   

 
 

   

 Сума кредитів ЄКТС 4/0   

Загальна сума кредитів ЄКТС 14/10 

 

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 
до 01.10.20___ р.  

2.  
Завершення ІІ-го та ІІІ-го розділів 

дисертації доктора філософії 
до 01.10.20___ р.  

3.  
Підготовка матеріалів для ІІІ-го та ІV-го 

розділів дисертації 
до 01.10.20___ р.  

4.  
Підготовка та подання у видавництво не 

менше 2-х статей за темою дисертації 
до 01.10.20___ р.  

5.  

Публікація не менше 2-х тез за 

результатами участі у роботі наукових 

закордонних/вітчизняних конференціях 

до 01.10.20___  р.  

6.  

Стажування у провідних закордонних 

та вітчизняних університетах (наукових 

установах) 

за необхідності  

7.  

Подання звітів про стан та хід 

виконання індивідуального плану 

освітньо-наукової роботи аспіранта  

З 15 по 30 березня 

20____ р. 

З 15 по 30 вересня 

20____ р. 

 

 

ІІІ. Публікація статей та апробація результатів дисертаційного дослідження  



Кількість статей у вітчизняних фахових виданнях за обраною спеціальністю   

Кількість статей у міжнародних реферованих журналах, індексованих в 

наукометричних базах 
 

Кількість конференцій, в яких брав участь аспірант   

Кількість опублікованих тез  

 

ІV/ Підсумкова атестація 

 

№ 

п/п 
Форми підсумкової атестації 

Термін 

виконання 

Відмітка про 

виконання  

3. 1. Складання комплексного іспиту з фаху   

 

Аспірант       “___”__________ 20____ рік 

 

Науковий керівник  -   ______ “___”__________ 20____ рік 

 

Висновок кафедри______________________________________________________ 

 

Зав. кафедри               ______________________              “___”__________ 20____ рік 

 

Атестацію затверджую:  

 

Проректор _____________________ __________________           “___”__________ 20____ рік 



НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 3-го РОКУ ПІДГОТОВКИ АСПІРАНТА 

 

I. 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 
до 01.10.20___ р.  

2.  
Завершення ІV-го розділу дисертації 

доктора філософії 
до 01.10.20___ р.  

3.  
Підготовка та подання у видавництво не 

менше 2-х статей за темою дисертації 
до 01.10.20___ р.  

4.  

Публікація не менше 2-х тез за 

результатами участі у роботі наукових 

закордонних/вітчизняних конференціях 

до 01.10.20___ р.  

5.  

Стажування у провідних закордонних та 

вітчизняних університетах (наукових 

установах) 

за необхідності  

6.  

Подання звітів про стан та хід 

виконання індивідуального плану 

освітньо-наукової роботи аспіранта  

З 15 по 30 

березня 20__ р. 

З 15 по 30 

вересня 20___ р. 

 

 

II/ Публікація статей та апробація результатів дисертаційного дослідження  

 

Кількість статей у вітчизняних фахових виданнях за обраною спеціальністю   

Кількість статей у міжнародних реферованих журналах, індексованих в 

наукометричних базах 
 

Кількість конференцій, в яких брав участь аспірант   

Кількість опублікованих тез  

 

Аспірант       “___”__________ 20____ рік 

 

Науковий керівник  -   ______ “___”__________ 20____ рік 

 

Висновок кафедри______________________________________________________ 

 

Зав. кафедри               ______________________              “___”__________ 20____ рік 

 

Атестацію затверджую:  

Проректор ________________________ ____________        “___”______ 20____ рік 

 



НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 4-го РОКУ ПІДГОТОВКИ АСПІРАНТА 

 

І. 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 
до 01.10.202__ р.  

2.  

Подання дисертації доктора філософії 

науковому керівнику для оцінювання, 

проведення експертизи та рекомендації до 

захисту 

до 01.11.202__ р.  

3.  Фаховий семінар до 01.06.202___ р.  

4.  
Подання дисертації до спеціалізованої вченої 

ради 
до 01.10.202___ р.  

 

ІІ. Публікація статей та апробація результатів дисертаційного дослідження  

 

Кількість статей у вітчизняних фахових виданнях за обраною спеціальністю  

Кількість статей у міжнародних реферованих журналах, індексованих в 

наукометричних базах 
 

Кількість конференцій, в яких брав участь аспірант   

Кількість опублікованих тез  

 

ІІІ. Підсумкова атестація 

 

№ п/п Форми підсумкової атестації Термін виконання 

4. 1. Захист дисертації доктора філософії  

 

Аспірант       “___”__________ 20____ рік 

 

Науковий керівник  -   ______ “___”__________ 20____ рік 

 

 

Висновок кафедри______________________________________________________ 

 

Зав. кафедри               ______________________              “___”__________ 20____ рік 

 

 

Атестацію затверджую:  

Проректор ____________________________ __________        “___”______ 20____ рік 



 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 освітньо-наукової роботи. 

(потрібне підкреслити) 

 

І. Виконання наукової складової підготовки доктора філософії: 

Тема дисертаційної роботи доктора філософії: 

             

              

Дисертація захищена у спецраді ___________________ “____”__________ 20____ р.  

(вказати шифр спецради) 

   

II/ 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 конференцій, в яких брав участь аспірант   

Кількість опублікованих тез  

 

Інформація 

про 

стажування 

 

 

ІIІ. Виконання освітньої складової підготовки доктора філософії:  

 

Навчальна дисципліна 
Кредит

и ЄКТС 

Форма 

контролю 

Оцінка Дата 

складан 

 Цикл нормативних обов’язкових навчальних дисциплін 

1 Філософія та методологія науки 6 Залік/екзам   

2 Іноземна мова  8 Залік/екзам   

3. Промоція наукового продукту 3 Залік    

4. Сучасні методи викладання у вищій школі 3 Залік    

5. Планування та стандарти наукової роботи  3 Залік    

 Цикл нормативних вибіркових навчальних дисциплін 

1. 

Інформаційний пошук і робота з бібліотечними 

ресурсами 3 Залік  

 
 

Академічна риторика   

2. 
Сучасні інформаційні технології  

3 Залік 
  

Реєстрація прав інтелектуальної власності   

 Сума кредитів ЄКТС 29    

5.  Педагогічна практика 2 Залік    

 Цикл з професійної наукової підготовки обов’язкових навчальних дисциплін  

1. 
 

 
4/6  

 
 



2. 
 

 
4/6  

 
 

3. 
 

 
4  

 
 

 Цикл з професійної наукової підготовки вибіркових навчальних дисциплін 

1. 
 

 
3 Залік  

 
 

2.  
Теоретичний курс з магістерської програми  

 
3 Залік  

 
 

 Сума кредитів ЄКТС 18    

 Загальна сума кредитів ЄКТС 49    

   

   

 

 

Науковий керівник          
(підпис) 

Гарант науково-освітньої програми       
(підпис) 

Завідувач відділу аспірантури та докторантури       
(підпис) 

“_____”_______________ 20_____  р. 



Підготовка в аспірантурі передбачає виконання особою відповідної 

освітньо-наукової програми вищого навчального закладу за певною 

спеціальністю та проведення власного наукового дослідження. Невід’ємною 
складовою освітньо-наукової програми аспірантури є підготовка та публікація 

наукових статей. 

Аспіранти проводять наукові дослідження згідно з індивідуальним 

планом освітньо-наукової роботи, в якому визначаються зміст, строки 
виконання та обсяг наукових робіт, а також запланований строк захисту 

дисертації протягом строку підготовки в аспірантурі. 

Індивідуальний план освітньо-наукової роботи погоджується аспірантом з 
його науковим керівником та затверджується вченою радою університету 

протягом двох місяців з дня зарахування. 

Індивідуальний план освітньо-наукової роботи є обов’язковим до 

виконання аспірантом і використовується для оцінювання успішності 
запланованої наукової роботи. 

Порушення строків виконання індивідуального плану освітньо-наукової 

роботи без поважних причин, передбачених законодавством, може бути 
підставою для ухвалення вченою радою університету рішення про відрахування 

аспіранта. 

Особа, яка раніше навчалася в аспірантурі за державним замовленням і не 

захистилася або була відрахована з неї достроково, має право на повторний 
вступ до аспірантури за державним замовленням лише за умови відшкодування 

коштів, витрачених на її підготовку, у визначеному Кабінетом Міністрів 

України порядку. 
Підготовка в аспірантурі завершується захистом наукових досягнень 

аспіранта у спеціалізованій вченій раді. Здобувачі мають право на вибір 

спеціалізованої вченої ради. 

Аспірант, який захистився до закінчення строку підготовки в аспірантурі, 
має право за власним вибором: 

отримати одноразову виплату в сумі залишку стипендії, передбаченої у 

бюджеті університету на відповідний календарний рік, та за власною заявою 
бути відрахованим з аспірантури; 

отримати за власною заявою оплачувану академічну відпустку на строк, 

що залишився до завершення нормативного строку підготовки в аспірантурі. 

Якщо аспірант захистив дисертацію на другому чи третьому році 
підготовки в аспірантурі та був обраний за конкурсом на відповідну посаду 

наукового (науково-педагогічного) працівника університету, то загальна сума 

залишку стипендії нараховується йому як щомісячна надбавка до заробітної 

плати. 
Координацію підготовки науково-педагогічних і наукових 

кадрів вищої кваліфікації у формі аспірантури у Східноєвропейському 

національному університеті імені Лесі Українки здійснює відділ аспірантури та 
докторантури (заснований 1991 р.), що є навчально-дослідницьким підрозділом 

і має на меті створення навчального середовища,  сприятливого для  набуття 

докторантами  фахової зрілості, спроможності до творчої ініціативи та 



самостійних наукових досліджень,  навичок  і досвіду комунікації у  рамках 

міжнародної академічної спільноти.  

Графік освітнього процессу (Академічний календар) має на меті 
забезпечити час для збалансованої і планомірної роботи аспірантів над 

розвитком фахових і загальних компетентностей (під час навчальної роботи у 

семестрах) та індивідуальну дослідницьку діяльність (під час дослідницьких 

періодів). 
Модель навчального року для першого та другого року навчання в 

аспірантурі передбачає: 

Семестр 1 /3 (26 тижнів) – 1 жовтня – 1 квітня  
Настановча сесія – 1 жовтня – 14 жовтня: загальні збори; реєстраційний 

період для аспірантів, викладачів, наукових керівників. 

Дослідницький період – 14 жовтня – 15 листопада: затвердження 

індивідуальних планів, тем наукових досліджень, розробка обгрунтування та 
планів проспектів дисертаційних проектів, апробація результатів наукових 

досліджень на засіданнях кафедр; 

Навчання – 20 листопада – 23 грудня – викладання загальних і 
спеціальних курсів освітньо-наукових программ; 

Різдвяні канікули – 24 грудня – 07 січня.  

Навчання – 08 січня – 14 березня – викладання загальних і спеціальних 

курсів освітньо-наукових програм; 
Сесія 1  

15 – 31 березня – заліково-екзаменаційна сесія 

15 – 31 березня – атестація науково-дослідної роботи 
 

Семестр 2 /4 (16 тижнів) 1 квітня – 30 вересня 

Дослідницький період – 1 квітня – 14 квітня – збір матеріал, проведення 

експериментів, участь у конференціях, публікація 1 фахової статті; 
Навчання – 15 квітня – 30 червня – викладання загальних і спеціальних 

курсів освітньо-наукових программ, проходження педагогічної практики; 

Літні канікули – 1 липня – 31 серпня 
Дослідницький період – 1 вересня – 14 вересня 

Сесія 2  

15 – 30 вересня – заліково-екзаменаційна сесія 

15 – 30 вересня – атестація науково-дослідної роботи 
 

 Модель навчального року для третього і четвертого року 

навчання передбачає лише дослідницькі періоди, в межах яких відбуваються 

регулярні зустрічі з науковим керівником і індивідуальна дослідницька робота, 
а також участь у конференціях, публікація наукових статей у фахових 

виданнях, фаховий семінар і подання до спеціалізованої вченої ради 

дисертаційної роботи аспірантів, канікули: 
Семестр 5 /7 (26 тижнів) – 1 жовтня – 1 квітня  

Дослідницький період – 1 жовтня – 23 грудня; 

Різдвяні канікули – 24 грудня – 07 січня 



Дослідницький період / попередній захист – 07 січня – 14 березня  

Атестація – 15 березня – 31 березня 

Семестр 6 /8 (16 тижнів) – 1 квітня – 1 жовтня   
Дослідницький період – 1 квітня – 30 червня 

Літні канікули – 1 липня – 31 серпня  

Дослідницький період / захист – 1 вересня – 14 вересня 

Атестація – 15 вересня – 30 вересня 
 

Кожна освітньо-наукова програма містить  три цикли – нормативної, 

професійної та практичної підготовки. 
Цикл нормативної підготовки (29 кредитів ЄКТС) складається з  

 

обов’язкових нормативних дисциплін (23 кредити ЄКТС): 

Іноземна мова – 8 кредитів (2 заліки/екзамен) 
Планування та стандарти наукової діяльності – 3 кредити (залік) 

Філософія та методологія науки – 6 кредитів (залік/екзамен) 

Промоція наукового продукту та управління проектами – 3 кредити 
(залік) 

Сучасні методи викладаня у вищій школі – 3 кредити (залік) 

 

вибіркових нормативних дисциплін (6 кредитів ЄКТС) 
Інформаційний пошук і робота з бібліотечними ресурсами/ Сучасні 

інформаційні технології – 3 кредити (залік) 

Реєстрація прав інтелектуальної власності/Академічна риторика – 3 
кредити (залік) 

 

Цикл професійної підготовки (18 кредитів ЄКТС) складається з 

обов’язкових та вибіркових складових: 
 

обов’язкові дисципліни (12 кредитів ЄКТС): 

Належать базові курси, що мають на меті поглиблене вивчення предмету 
дисертації та методології проведення наукових досліджень у відповідній галузі, 

а також інші курси передбачені розробниками освітньо-наукових програм. 

(залік/екзамен) 

 

вибіркові дисципліни (6 кредитів ЄКТС) 

Блок вибіркових дисциплін забезпечує опанування певними 

спеціалізаціями. (залік) 

 

Цикл практичної підготовки (2 кредити ЄКТС)– проходження 

педагогічної практики на кафедрі до якої прикріплений аспірант. (залік) 

 

Аспірант не має права самостійно переносити складання іспитів 

(перенесення оформлюється у відділі аспірантури та докторантури до початку 



сесії при наявності медичної довідки або заяви аспіранта узгодженої з науковим 

керівником). 

 
Наукові спецкурси для вивчення визначаються науковим керівником та 

відділом аспірантури та докторантури. Звітність семестрова оформлюється 

витягом з протоколу засідання кафедри, а звітність річна оформляється витягос 

з протоколів засідання кафедри та вченої ради факультету та подаються у відділ 
аспірантури та докторантури відповідно до встановленого графіку семестрова з 

15 по 30 березня та річна з 15 по 30 вересня. 

 

Аспіранти мають право на: 

Користування навчальною, науковою, культурно-спортивною базою 

вищих навчальних закладів.  

Отримання всіх видів відкритої, наукової інформації й наукового 
консультування.  

Участь у науковій діяльності кафедри.  

Аспірантам можуть бути призначені у встановленому порядку іменні 
стипендії, засновані на честь видатних діячів науки, культури, освіти, 

громадських діячів. 

Переривання навчання з поважних причин з подальшим його 

продовженням. Тривалість і кількість переривань навчання, а також поважність 
причин визначаються вченою радою Університету.  

Участь у виборах до органів самоврядування вищого навчального 

закладу.  
Роботу за сумісництвом відповідно до законодавства України.  

Безпечні та нешкідливі умови навчання і праці.  

Забезпечення гуртожитком.  

Покладання на аспіранта обов’язків не пов’язаних з написанням 
дисертації забороняється. 

 

Аспіранти зобов'язані: 

Дотримуватися вимог законодавства, етичних норм поведінки.  

Глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками, професійною  

майстерністю, підвищувати загальний культурний рівень.  

Опанувати методологію проведення наукових досліджень.  
Виконувати індивідуальний план освітньо-наукової роботи над 

дисертацією.  

Звітувати про хід виконання дисертації.  

У встановлений термін захистити дисертацію або подати її до 
спеціалізованої вченої ради.  

Дотримуватися статуту і правил внутрішнього розпорядку університету.  
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