
Індивідуальний план наукової роботи докторанта  
кафедри (наукової лабораторії) __________________________ 

П.І.Б. на 20__-20__ рр. 
 

№ 
з/п 

Заходи 
Термін 

виконання 

Відмітка 
про 

виконан
ня 

1 2 3 4 
1 рік навчання 

1.  
Вибір і обґрунтування теми дисертаційного 
дослідження та наукового консультанта 

не пізніше двох 
місяців після дня 

зарахування 
 

2.  
Затвердження теми дисертаційного 
дослідження та наукового консультанта 

не пізніше двох  
місяців після 
зарахування 

 

3.  
Складання бібліографічного каталогу за темою 
дисертації 

не пізніше трьох 
місяців після 
зарахування 

 

4.  
Підготовка та опублікування не менше  
10 наукових фахових статей 

не пізніше 
першого 
півріччя 

 

5.  
Участь у науково-практичних конференціях протягом 

навчального 
року 

 

6.  
Апробація результатів дисертаційного 
дослідження на науково-практичних 
конференціях (з публікацією тез) 

протягом 
навчального 

року 
 

7.  
Вивчення нормативно-правової 
(методологічної) бази, що стосується теми 
дисертаційного дослідження 

не пізніше 
першого 
півріччя 

 

8.  
Відвідування засідань кафедри  
(наукової лабораторії) 

протягом 
навчального 

року 
 

9.  
Обговорення першого та другого розділів 
дисертації на засіданні кафедри 

кінець другого 
півріччя 

 

10.  
Звіт про виконання індивідуального плану 
роботи по підготовці дисертаційного 
дослідження за 1-ий рік навчання 

кінець другого 
півріччя  

11.  

Внесення коректив в план науково-
дослідницької роботи за результатами 
теоретичної роботи протягом першого року 
навчання 

кінець другого 
півріччя 

 

2 рік навчання 

12.  
Відвідування засідань кафедри  
(наукової лабораторії) 

протягом 
навчального 

року 
 

13.  Участь у науково-практичних конференціях 
протягом 

навчального 
року 

 

14.  Апробація результатів дисертаційного протягом  



 2 

дослідження на науково-практичних 
конференціях (з публікацією тез) 

навчального 
року 

15.  
Підготовка та опублікування не менше  
10-ти наукових фахових статей у тому числі на 
іноземній мові 

не пізніше 
другого півріччя  

16.  
Обговорення третього, четвертого та п’ятого 
розділів дисертації на засіданні кафедри 
(наукової лабораторії) 

кінець першого 
півріччя  

17.  
Впровадження результатів дослідження в 
практичну (законотворчу) діяльність та 
освітній процес 

кінець першого 
півріччя  

18.  
Підготовка монографії та винесення її на 
розгляд Вченої ради академії 

кінець першого 
півріччя 

 

19.  
Опублікування рецензій на монографію кінець першого 

півріччя 
 

20.  
Підготовка проекту автореферату кінець першого 

півріччя 
 

21.  

Узагальнення результатів науково-теоретичної 
роботи за темою дисертаційного дослідження 
та подання науковому керівнику 1-го варіанту 
дисертаційного дослідження 

кінець першого 
півріччя 

 

22.  
Обговорення на засіданні кафедри остаточного 
варіанту дисертації 

кінець першого 
півріччя 

 

23.  
Врахування зауважень за темою 
дисертаційного дослідження та їх 
доопрацювання 

кінець першого 
півріччя  

24.  
Подання дисертаційного дослідження на 
розгляд міжкафедрального семінару 

кінець другого 
півріччя 

 

25.  
Врахування зауважень за темою 
дисертаційного дослідження та їх 
доопрацювання 

кінець другого 
півріччя  

26.  
Проведення попередньої експертизи дисертації 
та прийняття до попереднього розгляду та 
захисту у спеціалізованій вченій раді 

кінець другого 
півріччя  

27.  
Захист дисертації у спеціалізованій вченій раді кінець другого 

півріччя 
 

 
Докторант 

___________________________ 
Науковий консультант 

________________________ 
(підпис) (підпис) 

Обговорено і схвалено на засіданні кафедри (наукової лабораторії) 
_________________________________________________________  
«___» ___. ____. р., протокол №  ____ 
 
Завідувач кафедри (наукової лабораторії) 
___________________________________ 

(підпис) 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

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


