
Індивідуальний план
наукової роботи докторанта кафедри (наукової лабораторії)

________________________________________________________________НАВС
__________________________________________________. на 20__-20__ рр.

       (П.І.Б.)

№
з/п

Заходи
Термін

виконання

Відмітка
про

виконання
1 2 3 4

1 рік навчання

1.

Вибір, обґрунтування та затвердження теми
дисертації (у разі, якщо докторант працює 
на дисертаційним дослідженням, тема якого
не затверджена)

протягом двох
місяців з дня
зарахування

2.

Підготовка та опублікування наукових 
статей у фахових виданнях України та 
наукових періодичних виданнях інших 
держав

протягом
навчального

року

3.

Апробація результатів дисертаційного 
дослідження на науково-практичних 
конференціях і круглих столах, семінарах з 
опублікуванням тез доповідей та 
повідомлень

протягом
навчального

року

4.
Відвідування засідань кафедри 
(наукової лабораторії)та спеціалізованої 
вченої ради за профілем дисертації

протягом
навчального

року

5.
Обговорення першого, другого та третього
розділів  дисертації  на  засіданні  кафедри
(наукової лабораторії)

кінець другого
півріччя

6.
Звіт про виконання індивідуального плану 
роботи за 1-ий рік навчання

кінець другого
півріччя

7.
За необхідності, внесення змін та 
доповнень до індивідуального плану роботи
за результатами першого року навчання 

кінець другого
півріччя

8.
Підготовка  проекту  монографії  та
передання її на рецензування

кінець другого
півріччя

2 рік навчання

9.
Відвідування засідань кафедри 
(наукової лабораторії) та спеціалізованої 
вченої ради за профілем дисертації

протягом
навчального

року

10.

Апробація результатів дисертаційного 
дослідження на науково-практичних 
конференціях і круглих столах, семінарах з 
опублікуванням тез доповідей та 
повідомлень

протягом
навчального

року

11. Підготовка та опублікування наукових протягом



статей у фахових виданнях України та 
наукових періодичних виданнях інших 
держав

навчального
року

12.

Узагальнення результатів наукового 
дослідження за темою дисертації та 
подання науковому консультанту робочого 
варіанту дисертації 

перше півріччя

13. Впровадження результатів дослідження 
кінець першого

півріччя

14.
Підготовка проекту автореферату кінець першого

півріччя

15.
Обговорення дисертації на засіданні 
кафедри (наукової лабораторії)

кінець першого
півріччя

16.
Доопрацювання дисертації та автореферату 
з урахуванням висловлених зауважень

кінець першого
півріччя

17. Підготовка та розсилка монографії перше півріччя

18.

Внесення дисертації на розгляд 
розширеного засідання профільної кафедри 
(наукової лабораторії) або між 
кафедрального семінару

кінець другого
півріччя

19.
Підготовка до захисту дисертації кінець другого

півріччя

20.
Захист дисертації кінець другого

півріччя

Докторант
______________________________

Науковий консультант 
___________________________________

                           (підпис)                            (підпис)

Обговорено і схвалено на засіданні кафедри (наукової лабораторії)
_____________________________________________________________________ 

«___» ___. 20____. р., протокол № ______

Завідувач кафедри (наукової лабораторії)

_____________________                                                                               
_____________________                                                                
_____________________
             (підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Вченої ради НАВС від «___» __________20__ р., протокол № ____
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