
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ ЮРІЯ КОНДРАТЮКА 

  

 

ЗАТВЕРДЖУЮ: 

 

Проректор з наукової та 

міжнародної роботи, доцент 

 

      Світлана СІВІЦЬКА 

 «_____»_____________ 2019 р. 

 

 

І Н Д И В І Д УА Л Ь Н И Й  Н А В Ч А Л Ь Н И Й  П Л А Н  
 

п і д г о т о в к и  з д о б у в а ч а  в и щ о ї  о с в і т и  с т у п е н я   
д о к т о р а  ф і л о с о ф і ї  

 

Прізвище, ім’я, по батькові аспіранта  

                         

 

Шифр та назва спеціальності (за якою навчається) 

                         

 

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

Інститут (факультет)            

_______________________________________________________________________          

 

Кафедра               

_______________________________________________________________________ 

 

Тема дисертаційного дослідження _________________________________________ 
      (вказати дату, № протоколу затвердження Вченою радою університету) 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

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

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Термін навчання з «____»____________________ по «____» ___________________ 
 

         



Навчальний план на 1 рік (20___ / 20__ н. рік) 
 

№ 

з/п 

Навчальні 

дисципліни 

Обсяг 

годин, 

кредитів 

ЄКТС 

Обсяг аудиторних годин 

Сам. 

роб. 

Сем. 

контр. 
Викладач 

Код 

кафедри 
лекції 

практ., 

лаб. 

мод. 

контр. 

Обов’язкові дисципліни 

1  
Іноземна мова для 

академічних цілей 
6    90     90       

 2 
Філософія та 

наукове мислення  
 4 12  12     96       

 3 

Сучасні 

інформаційні 

технології в 

науковій 

діяльності   

 3 30      60        

 

 

 

 

 

        

 

 Дисципліни за вибором аспіранта 
(не менше 25 % загальної кількості кредитів ЄКТС) 

                    

                    

                    

          

Педагогічна практика 

Вид практики 
Кредитів 

ЄКТС 

Місце 

проходження 
Керівник Строк Примітка 

            

            

 

ПОЗНАЧЕННЯ: 
  

 
     

З- залік;  КР- курсова робота;   

       

Е- екзамен;  ДЗ- диференційований залік   

          

 

Завідувач кафедри  ______________________            __________________________ 
    (підпис)                                      (прізвище, ініціали) 

«_____»__________ 20_____ р. 

 

Науковий керівник  ______________________            __________________________ 
    (підпис)                                      (прізвище, ініціали) 

 

«_____»__________ 20_____ р. 

 

Аспірант _______________________                            __________________________   
  (підпис)                                        (прізвище, ініціали) 

        

 «_____»__________ 20_____ р.  

 



 

Навчальний план на 2 рік (20___ / 20___ н. рік) 
 

№ 

з/п 

Навчальні 

дисципліни 

Обсяг 

годин, 

кредитів 

ЄКТС 

Обсяг аудиторних годин 

Сам. 

роб. 

Сем. 

контр. 
Викладач 

Код 

кафедри 
лекції 

практ., 

лаб. 

мод. 

контр. 

Обов’язкові дисципліни 
                    

                    

                    

                    

                    

          

          

 Дисципліни за вибором аспіранта 
(не менше 25 % загальної кількості кредитів ЄКТС) 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

          

Педагогічна практика 

Вид практики 
Кредитів 

ЄКТС 

Місце 

проходження 
Керівник Строк Примітка 

            

            

 

ПОЗНАЧЕННЯ: 
  

 
     

З- залік;  КР- курсова робота;   

       

Е- екзамен;  ДЗ- диференційований залік   

          

 

 

 

Завідувач кафедри  ______________________            __________________________ 
    (підпис)                                      (прізвище, ініціали) 

«_____»__________ 20_____ р. 

 

Науковий керівник  ______________________            __________________________ 
    (підпис)                                      (прізвище, ініціали) 

 

«_____»__________ 20_____ р. 

 

Аспірант _______________________                            __________________________   
  (підпис)                                        (прізвище, ініціали) 

        

 «_____»__________ 20_____ р.  

 



 

Навчальний план на 3 рік (20___ / 20___ н. рік) 
 

№ 

з/п 
Навчальні дисципліни 

Обсяг 

годин, 

кредитів 

ЄКТС 

Обсяг аудиторних годин 

Сам. 

роб. 

Сем. 

контр. 
Викладач 

Код 

кафедри 
лекції 

практ., 

лаб. 

мод. 

контр. 

Обов’язкові дисципліни 
                    

                    

                    

                    

                    

          

          

 Дисципліни за вибором аспіранта 
(не менше 25 % загальної кількості кредитів ЄКТС) 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

          

Педагогічна практика 

Вид практики 
Кредитів 

ЄКТС 

Місце 

проходження 
Керівник Строк Примітка 

            

            

 

ПОЗНАЧЕННЯ: 
  

 
     

З- залік;  КР- курсова робота;   

       

Е- екзамен;  ДЗ- диференційований залік   

          

 

 

 

 

Завідувач кафедри  ______________________            __________________________ 
    (підпис)                                      (прізвище, ініціали) 

«_____»__________ 20_____ р. 

 

Науковий керівник  ______________________            __________________________ 
    (підпис)                                      (прізвище, ініціали) 

 

«_____»__________ 20_____ р. 

 

Аспірант _______________________                            __________________________   
  (підпис)                                        (прізвище, ініціали) 

        

 «_____»__________ 20_____ р.  

 



 
Навчальний план на 4 рік (20___ / 20___ н. рік) 

 

№ 

з/п 
Навчальні дисципліни 

Обсяг 

годин, 

кредитів 

ЄКТС 

Обсяг аудиторних годин 

Сам. 

роб. 

Сем. 

контр. 
Викладач 

Код 

кафедри 
лекції 

практ., 

лаб. 

мод. 

контр. 

Обов’язкові дисципліни 
                    

                    

                    

                    

                    

          

          

 Дисципліни за вибором аспіранта 
(не менше 25 % загальної кількості кредитів ЄКТС) 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

          

Педагогічна практика 

Вид практики 
Кредитів 

ЄКТС 

Місце 

проходження 
Керівник Строк Примітка 

            

            

 

ПОЗНАЧЕННЯ: 
  

 
     

З- залік;  КР- курсова робота;   

       

Е- екзамен;  ДЗ- диференційований залік   

          

 

 

 

 

Завідувач кафедри  ______________________            __________________________ 
    (підпис)                                      (прізвище, ініціали) 

«_____»__________ 20_____ р. 

 

Науковий керівник  ______________________            __________________________ 
    (підпис)                                      (прізвище, ініціали) 

 

«_____»__________ 20_____ р. 

 

Аспірант _______________________                            __________________________   
  (підпис)                                        (прізвище, ініціали) 

        

 «_____»__________ 20_____ р.  



 
         

Атестація здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії 
 

№№ Назва Строк 

    

    

     

     

   

   

   

   
 
 
 

Завідувач кафедри  ______________________            __________________________ 
    (підпис)                                      (прізвище, ініціали) 

«_____»__________ 20_____ р. 

 

Науковий керівник  ______________________            __________________________ 
    (підпис)                                      (прізвище, ініціали) 

 

«_____»__________ 20_____ р. 

 

Аспірант _______________________                            __________________________   
  (підпис)                                        (прізвище, ініціали) 

        

 «_____»__________ 20_____ р.  

 
 
 
 
 
Примітки: 
1. Зазначена форма є робочим документом аспіранта, що містить інформацію про перелік і послідовність 

вивчення навчальних дисциплін, обсяг навчального навантаження аспіранта (усі види навчальної діяльності), 

типи індивідуальних завдань, види контролю (поточний та підсумковий контроль знань, атестацію здобувача 

вищої освіти).  

2. В індивідуальному навчальному плані аспіранта зазначаються обов’язкові навчальні дисципліни, навчальні 

дисципліни за вільним вибором аспіранта та практики.  

3. Індивідуальний навчальний план аспіранта формується за відповідною освітньо-науковою програмою і 

складається аспірантом на кожний навчальний рік.  

4. Формат бланка – А4 (210х297 мм), брошура. 

 

 

 


