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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до складання індивідуального плану наукової роботи аспіранта
Аспіранти(здобувачі) проводять наукові дослідження згідно з індивідуальним
планом наукової роботи, в якому визначаються зміст, строки виконання та обсяг наукових
робіт, запланований строк захисту дисертації протягом строку підготовки. Індивідуальний
план наукової роботи затверджується вченою радою ІФНМУ протягом двох місяців з дня
зарахування здобувача до вищого навчального закладу. Порушення строків виконання
індивідуального плану наукової роботи без поважних причин, передбачених
законодавством, може бути підставою для ухвалення вченою радою ІФНМУ рішення про
відрахування.
Етапи індивідуального плану наукової роботи
І-й етап: Визначення та формулювання теми дисертації. Виступ з обґрунтуванням
актуальності обраної теми дослідження та затвердження її на засіданні кафедри
_______________________________________________________. Виступ з обґрунтуванням
актуальності обраної теми дослідження та затвердження її на засіданні вченої ради
ІФНМУ. Опрацювання та аналіз доробків з проблеми дослідження, що складатиме
концептуальну основу дисертаційної роботи. Участь у конференціях, семінарах.
Підготовка до обговорення першого варіанту першого розділу дослідження на кафедрі.
ІІ етап: Виступ на предмет звітування про результати дослідження. Обговорення
першого варіанту першого розділу дисертаційної роботи на засіданні кафедри.
Продовження розробки теоретичних та методичних аспектів дослідження, висунення
робочих гіпотез дослідження та їхня дослідно-експериментальна перевірка, корекція
експериментальних методик. Підготовка статей до друку у фахових виданнях України та
виданнях, включених до наукометричних баз. Участь у науково-практичних конференціях
та семінарах. Підготовка до обговорення на засіданні кафедри першого варіанту другого
розділу дисертаційного дослідження.
ІІІ етап: Виступ на предмет звітування про результати дослідження. Обговорення
варіанту другого розділу дисертаційної роботи на засіданні кафедри. Дослідноекспериментальна перевірка висунутих гіпотез та концептуальних положень дослідження.
Підготовка статей за результатами досліджень у фахових виданнях України та виданнях,
включених до наукометричних баз. Участь у науково-практичних конференціях,
семінарах. Підготовка до обговорення на засіданні кафедри першого варіанту третього
розділу дисертаційного дослідження.
IV етап: Виступ на предмет звітування про результати дисертаційного дослідження.
Обговорення варіанту третього розділу дисертаційної роботи на засіданні кафедри. Аналіз
результатів експериментального дослідження, перевірка одержаних результатів щодо
їхньої статистичної значущості, корегування змісту концептуальних положень. Апробація
результатів та висновків дослідження на науково-практичних конференціях та семінарах
різного рівня. Обговорення та затвердження остаточного варіанту дисертаційної роботи на
засіданні кафедри. Підготовка автореферату дисертаційної роботи. Оформлення
дисертаційного дослідження згідно з вимогами ДАК України. Подання дисертації до
захисту в спеціалізованій вченій раді.
Індивідуальний план наукової роботи аспіранта(здобувача) зберігається у відділі
докторантури, аспірантури впродовж усього терміну навчання.
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ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН
ВИКОНАННЯ ДИСЕРТАЦІЙНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Найменування роботи

Обсяг і короткий зміст роботи

Термін
виконання і
форма звітності

І. Підготовка і складання
заліків та іспиту
ІІ. Робота над дисертацією
ІІІ. Науково-педагогічна
практика
ІV. Апробація результатів
дисертаційного дослідження

Аспірант (здобувач)_____________ «____» ________________ 20

р.

Науковий керівник ______________ (___________) «____» __________ 20 р.
Затверджено на засіданні кафедри __________________________________
Протокол № ____ від «____» _________________ 20

р.

Зав. кафедри _________________________ (____________________)
Робочий план аспіранта (здобувача) 1 року навчання
Найменування роботи

Обсяг і короткий зміст роботи

І. Підготовка і складання
заліків
ІІ. Робота над дисертацією
ІІІ. Науково-педагогічна
практика
ІV. Апробація результатів
дисертаційного дослідження

Аспірант (здобувач)____________________ «____» ________________ 20

р.

Науковий керівник _________________ (_____) «____» __________ 20 р.
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Звіт про роботу аспіранта (здобувача) 1 року навчання
Найменування роботи

Відмітка про виконання
(Термін виконання і форма звітності)

І. Підготовка і складання
заліків
ІІ. Робота над дисертацією
ІІІ. Науково-педагогічна
практика
ІV. Апробація результатів
дисертаційного дослідження

Аспірант (здобувач)___________________ «____» ________________ 20

р.

Науковий керівник __________ (______________) «____» __________ 20 р.
Атестацію затверджено рішенням кафедри _____________________
Протокол № ____ від «____» _____________ 20

р.

Зав. кафедри ____________________ (_________________)
За результатами атестації аспіранта (здобувача) переведено на 2 рік навчання.
Робочий план аспіранта (здобувача)2 року навчання
Найменування роботи

Обсяг і короткий зміст роботи

І. Підготовка і складання
заліків
ІІ. Робота над дисертацією
ІІІ. Науково-педагогічна
практика
ІV. Апробація результатів
дисертаційного дослідження

Аспірант(здобувача)_________________ «____» ________________ 20

р.

Науковий керівник _________________ (_______) «____» __________ 20 р.
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Звіт про роботу аспіранта(здобувача) 2 року навчання
Найменування роботи

Відмітка про виконання
(Термін виконання і форма звітності)

І. Підготовка і складання
заліків
ІІ. Робота над дисертацією
ІІІ. Науково-педагогічна
практика
ІV. Апробація результатів
дисертаційного дослідження

Аспірант (здобувач)___________________ «____» ________________ 20

р.

Науковий керівник _________________ (_______) «____» __________ 20 р.
Атестацію аспіранта затверджено рішенням кафедри _____________________
Протокол № ____ від «____» _________________ 20

р.

Зав. кафедри _________________________ (________)
За результатами атестації аспіранта(здобувача) переведено на 3 рік навчання.
Робочий план аспіранта (здобувача) 3 року навчання
Найменування роботи

Обсяг і короткий зміст роботи

І. Підготовка і складання
заліків та іспиту
ІІ. Робота над дисертацією
ІІІ. Науково-педагогічна
практика
ІV. Апробація результатів
дисертаційного дослідження

Аспірант (здобувач)__________________ «____» ________________ 20

р.

Науковий керівник _____________ (____________) «____» __________ 20 р.
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Звіт про роботу аспіранта (здобувача)3 року навчання
Найменування роботи

Відмітка про виконання
(Термін виконання і форма звітності)

І. Підготовка і складання
заліків та іспиту
ІІ. Робота над дисертацією
ІІІ. Науково-педагогічна
практика
ІV. Апробація результатів
дисертаційного дослідження

Аспірант (здобувача)__________________ «____» ________________ 20

р.

Науковий керівник _________________ (_______) «____» __________ 20 р.
Атестацію

аспіранта(здобувача)

затверджено

рішенням

кафедри

_________________ Протокол № ____ від «____» _________________ 20

р.

Зав. кафедри _________________________ (________)
За результатами атестації аспіранта (здобувача)переведено на 4 рік навчання.
Робочий план аспіранта(здобувача) 4 року навчання
Найменування роботи

Обсяг і короткий зміст роботи

ІІ. Робота над дисертацією
ІV. Апробація результатів
дисертаційного дослідження

Аспірант (здобувача)_______________ «____» ________________ 20

р.

Науковий керівник _________________ (_______) «____» __________ 20 р.
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Звіт про роботу аспіранта(здобувача) 4 року навчання
Відмітка про виконання

Найменування роботи

(Термін виконання і форма звітності)

ІІ. Робота над дисертацією
ІV. Апробація результатів
дисертаційного дослідження

Аспірант (здобувач)__________________ «____» ________________ 20

р.

Науковий керівник ______________ (___________) «____» __________ 20 р.
Атестацію

аспіранта(здобувача)

затверджено

рішенням

____________ Протокол № ____ від «____» _________________ 20

кафедри
р.

Зав. кафедри _________________________ (______________)
Підсумки наукової складової навчання в аспірантурі (поза
аспірантурою)
Аспірант (здобувач)___________________________________________
__________________________________________________________________
(повністю виконав, виконав частково, не виконав індивідуальний план наукової роботи)

Наукове дослідження _______________________________________________
(завершено, не завершено)

Апробація наукового дослідження відбулася на спільному засіданні кафедри
_______________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________________________
«____» _________________ 20 р.
з рекомендацією ___________________________________________________
(доопрацювати, в спеціалізовану вчену раду)

Зав. кафедри _____________ (__________) «____» ________________ 20 р.
Захист дисертаційної роботи на здобуття вищої освіти ступеня доктора
філософії у галузі знань 22 «Охорона здоров’я», за спеціальністю 222
«Медицина» відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради ___________
______________________________________________________________
«____» _________________ 20 р.
Завідувач докторантури,
аспірантури

________

______________________
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