
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Міністерство освіти і науки України 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ 

ПЛАН 
ЗДОБУВАЧА ВИЩОЇ ОСВІТИ СТУПЕНЯ 

 «ДОКТОР НАУК» 

 

 

 

 

 

 

 
 

Умань  



УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ  

 

 

 

 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН 

виконання наукової програми підготовки доктора наук 
 

Прізвище, ім’я, по-батькові докторанта  

              

              

 

Шифр та назва спеціальності 

              

              

 

Очна (денна) форма підготовки 

 

Факультет/Інститут            

              

              

 

Кафедра             
              

 

Форма захисту результатів наукових досягнень для отримання ступеня доктора наук  

 Дисертація            

              

              

              
 (тема, дата, № протоколу її затвердження Вченою радою університету) 

 Монографія            

              

              
(назва, дата, № протоколу затвердження її назви Вченою радою університету) 

 

 Наукова доповідь за сукупністю статей        

              

 

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

             

              

              

 

5. Термін перебування в докторантурі університету з «____»________________ по 

«____»__________________ 

 

Наказ про зарахування до докторантури Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини №     від «____»     20___ р. 



ОБҐРУНТУВАННЯ  

вибору теми дисертаційної роботи доктора наук 

 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

              

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              

 
 



 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

              

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              

             
             
              

 



 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

              

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              

             
             
             



Структура дисертації 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

              

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              
 

Науковий консультант    ___________   _______________________________ 

 



Затверджую 

Проректор з наукової роботи та 

міжнародного співробітництва 

«__» __________ ____________ 

 

 

ЗАГАЛЬНИЙ  ПЛАН 

виконання наукової програми  

підготовки доктора наук 

 
№ 

п/п 

Форма та зміст 

науково-дослідницької діяльності докторанта 

(відібрати потрібне) 

Термін 

виконання 

1 Затвердження вченою радою університету теми дослідження. 

упродовж 

місяця після 

зарахування 

2 

Підготувати 20 статей у фахових періодичних виданнях з обраної 

спеціальності, з них 4 статті – у міжнародних реферованих 

журналах, індексованих у наукометричних базах даних Scopus 

або Web of Science 

1-2 роки 

перебування 

3 
Презентувати наукові досягнення на вітчизняних та міжнародних 

наукових конференціях. 

1-2 роки 

перебування 

4 
Опублікувати тези за результатами участі у роботі наукових 

конференцій. 

1-2 роки 

перебування 

5 Впроваджувати результати дослідження у практику. 
1-2 роки 

перебування 

6 

Завершити науково-дослідницьку роботу з обраної спеціальності, 

оформити та захистити наукові досягнення у вигляді дисертації в 

спеціалізованій вченій раді 

1-2 роки 

перебування 

7 
Стажування у провідних закордонних та вітчизняних 

університетах (наукових установах) 

1-2 роки 

перебування 

 
 

Докторант       «___»__________ 20____ рік 

 

 

Науковий консультант     «___»__________ 20____ рік 

 

 

 



1 - Й  Р І К   

виконання наукової програми підготовки доктора наук  

(термін виконання до 01.09.2018 року) 

Зміст та обсяг науково-дослідницької діяльності докторанта (вказати стан готовності 

виконання дисертації, монографії, кількість опублікованих статей та тез, участь у роботі 

наукових конференцій тощо):         

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

              

 

Публікація статей та презентація результатів наукових досягнень 

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 докторант  

Кількість опублікованих тез  

 

Інформація  

про стажування 
 

 

 

 

Докторант       «___»__________ 20____ рік 

 

 

 

Науковий консультант     «___»__________ 20____ рік 

 

 

 

 

 



Оцінка виконання науково-дослідницької діяльності науковим консультантом за 1-й  рік 

підготовки            

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

              
 

Висновок кафедри ____________________________________________________________ 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

              

 
Протокол №______     «___»____________ 20____ р. 

 

Висновок спеціалізованої вченої ради 

             

              

 
Протокол №______     «___»____________ 20____ р. 

 

Проректор з наукової роботи та  

міжнародного співробітництва ______________                ____________________________ 

 

 



2 - Й  Р І К  

виконання наукової програми підготовки доктора наук  

(термін виконання до 01.09.2019 року) 

Зміст та обсяг науково-дослідницької діяльності докторанта (вказати стан готовності 

виконання дисертації, монографії, кількість опублікованих статей та тез, участь у роботі 

наукових конференцій тощо):         

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

              

 

Публікація статей та презентація результатів наукових досягнень 

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 докторант  

Кількість опублікованих тез  

 

Інформація  

про стажування 
 

 

Докторант       «___»__________ 20____ рік 

 

Науковий консультант     «___»__________ 20____ рік 

Оцінка виконання науково-дослідницької діяльності науковим консультантом за 2-й  рік 

підготовки             

             

             

             

             

             

             

             



             

             

              
Висновок кафедри            

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             
              

 
Протокол №______     «___»____________ 20____ р. 

 

Висновок спеціалізованої вченої ради 

             

              

 
Протокол №______     «___»____________ 20____ р. 

 

Проректор з наукової роботи та  

міжнародного співробітництва ______________                ____________________________ 

 

 

 

 



ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА ВИКОНАННЯ 

НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ 

ДОКТОРА НАУК 

 

За період підготовки з «____»___________ 20____ р. по «____»___________ 20____ р. 

 

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

повністю (не повністю) виконав індивідуальний план науково-дослідницької роботи. 

(потрібне прописати) 

 

Захист результатів наукових досягнень: 

 

Дисертація на тему:           

             

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

захищена у спецраді ___________________ «____» __________ 20____ р.  

(вказати шифр спецради) 

 

 

 

Публікація статей та презентація результатів наукових досягнень 

 

 

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 докторант  

Кількість опублікованих тез  

 

 

Інформація  

про стажування 
 

 

 

Науковий консультант   ______________                 __________________________________ 
                                                (підпис)                                                                     (ПІП) 
 

Завідувач кафедри        ______________                  ___________________________________ 
                                                (підпис)                                                                     (ПІП) 
 

Проректор з наукової  

роботи та міжнародного  

співробітництва             _____________                    __________________________________ 
                                              (підпис)                                                                       (ПІП) 

 



ДЛЯ НОТАТОК 
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