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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО ВИБОРУ ТЕМИ ДИСЕРТАЦІЇ 

(актуальність теми, стан розробки даної проблематики, зв’язок вибраної теми 

із пріоритетними державними програмами і напрямками, загально-

університетською та загально-кафедральною темами наукових досліджень, 

гіпотеза щодо можливих кількісних та якісних результатів розробки теми, 

наукова новизна й практична значимість дослідження) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аспірант                    _____________________  _____________________  

                                                                               (підпис)
                            

(ім’я прізвище) 

Науковий керівник     ____________________    _____________________ 

                                                           (підпис)
               

(ім’я прізвище) 

 

Гарант освітньо-наукової програми «Менеджмент морської галузі» 

підготовки доктора філософії за спеціальністю 073 Менеджмент, 

                                      ____________________   ____________________
                           

                             (підпис)
              

(ім’я прізвище) 
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I. ІНДИВІДУАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН РОБОТИ АСПІРАНТА 

 

Найменування роботи 
Термін 

вивчення 

Обсяг 

(кредитів 

ЄКТС) 

Форма 

поточного та 

підсумкового 

контролю 

Примітки 

1. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ 

ПІДГОТОВКИ 
 14  

 

Філософія науки 1 семестр 2 екзамен  

Соціальна відповідальність та 

етика науковця  
1 семестр 2 екзамен 

 

Викладання і навчання в 

сучасній вищій освіті      

Європейські стандарти вищої 

освіти  

1 семестр 2 залік 

 

Аналітичний інструментарій 

економічних досліджень 
1 семестр 2 екзамен 

 

Методологія антикризового 

управління 
1 семестр 2  

 

Наукова комунікація 2 семестр 2 залік 
 

Англійська. мова в наукових 

дослідженнях 
1 семестр 2 залік 

 

2. ЦИКЛ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ 

ПІДГОТОВКИ 
 24  

 

Методологія досліджень  

річкових та морських систем 
1 семестр 2 екзамен 

 

Управління стійкім розвитком 

морської транспортної 

індустрії 

1 семестр 2 екзамен 

 

Практична підготовка 

науково-педагогічного 

працівника 

2-8 

семестри 
20 залік 

 

3. ВИБІРКОВА ЧАСТИНА   12  
 

 2 семестр 3 залік 
 

 2 семестр 3 залік 
 

 2 семестр 3 залік 
 

 2 семестр 3 залік 
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2. ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА 

 

2.1. Відвідування лекцій, 

семінарських та практичних 

занять провідних фахівців 

 

2 семестр 2 залік 

 

2.2. Розробка лекцій, 

семінарських та практичних 

занять. 

Розробка та підготовка 

планів конспектів практичних 

та семінарських занять 

 

3 - 4 

семестр 
10 залік 

 

2.3. Участь у проведенні 

лекцій, семінарських та 

практичних занять 

 

5 - 6 

семестр 
8 залік 

 

 

 

 

Аспірант _______________  ________________             «___» ____________ 20__ р. 

                                          (підпис)
       

 (ім’я прізвище) 

 

Науковий керівник ________   _________________              «___» ____________ 20__ р. 

                                                   (підпис)
        ( 

ім’я прізвище) 
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II. ЗАГАЛЬНИЙ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН НАУКОВОЇ РОБОТИ АСПІРАНТА 

Найменування роботи 
Термін 

виконання 
Форма звіту 

1 Науково-дослідна робота та виконання 

дисертації для здобуття наукового ступеня 

доктора філософії 

  

1.1 Робота над дисертацією   

1.1.1 Після затвердження теми наукового 

дослідження подати для затвердження на 

засіданні кафедри розгорнутий план 

дисертаційного дослідження, узгоджений з 

науковим керівником 

  

1.1.2 Аналіз літературних джерел   

1.1.3 Порівняльний аналіз існуючих наукових 

підходів з розв’язання досліджуваної проблеми у 

наукових працях вітчизняних та зарубіжних 

дослідників  

  

1.1.4 Збір статистичних та експериментальних 

даних  
  

1.1.5 Написання тексту дисертації   

1.1.5.1 Вступ   

1.1.5.2 Розділ 1   

1.1.5.3 Розділ 2   

1.1.5.4 Розділ 3   

1.1.5.5 Висновки   

1.2 Графічне оформлення результатів 

дослідження (малюнки, графіки, схеми, діаграми, 

презентації і т.д.) 

  

1.3 Підготовка наукових публікацій з теми 

дисертації  
  

1.3.1 Публікація наукових статей у фахових 

виданнях України 

 
 

1.3.2 Публікація наукових статей у міжнародних 

виданнях  

 
 

1.3.3 Публікація наукових статей у фахових 

інтернет-виданнях 

 
 

1.3.4 Підготовка та видання наукової монографії 

(участь у підготовці колективної монографії) 
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2 Апробація результатів   

2.1 Участь у наукових та науково-практичних 

конференціях 

 
 

2.2 Підготовка тез виступів на конференціях 
 

 

2.3 Виступи на конференціях  з науковими 

доповідями 

 
 

   

3 Експериментальна частина   

   

4 Практичне втілення   

4.1 Запровадження результатів дослідження на 

практиці 
  

4.2 Отримання відзивів навчальних, наукових 

установ та організацій за результатами 

наукового дослідження  

  

   

5 Підготовка дисертації до захисту   

5.1 Надання повного тексту дисертаційного 

дослідження для обговорення на засіданні 

кафедри 

  

5.2 Проведення обговорення завершеного 

дисертаційного дослідження на кафедрі 
  

5.3 Отримання рецензій рецензентів та відзивів 

офіційних опонентів 
  

6 Захист у спеціалізованій вченій раді із 

здобуття ступеня вищої освіти  доктора 

філософії (вказати шифр ради)  

  

 

 

Аспірант _______________           _________________               «___» ____________ 20__ р. 

                                          (підпис)
       

 (ім’я прізвище) 

 

Науковий керівник ________     ___________________        «___» ____________ 20__  р. 

                                                          (підпис)
         

(ім’я прізвище) 
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ІНДИВІДУАЛЬНИЙ  ПЛАН  НАУКОВОЇ  РОБОТИ  АСПИРАНТА 

на 1-ий РІК НАВЧАННЯ (__.20__ р. – __.20__ р.) 

Найменування 

роботи 
Короткий зміст роботи 

Термін 

виконання 

Відмітка про 

виконання 

1. Науково-дослідна робота та виконання дисертації для здобуття наукового ступеня 

доктора філософії 

1.1. Робота 

над 

дисертацією 

 
  

 
  

 
  

 
  

2. Апробація результатів 

    

 

 

 

 

Аспірант _______________  ________________         «___» ____________ 20__ р. 

                                          (підпис)
       

 (ім’я прізвище) 

 

Науковий керівник ___________ _________________     «___» ____________ 20__ р. 

                                                        (підпис)
           

(ім’я прізвище) 

Рішення:  

1. Вважати індивідуальний план роботи за 1-ий рік навчання аспірантом 

___________________ виконаним в повному обсязі (виконаним частково, невиконаним).  

 

2. Заслуговує переведення на наступний рік навчання. 

«___»__________20___р., протокол №____ 

 

 

Зав. відділу докторантури  

та аспірантури              _____________    __________________  
                                                                                    (підпис)

            
(ім’я прізвище) 
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ІНДИВІДУАЛЬНИЙ  ПЛАН  НАУКОВОЇ  РОБОТИ  АСПІРАНТА 

на 2-ий РІК НАВЧАННЯ (  ___.20__ р. – ___.20__ р.) 

Найменування 

роботи 
Короткий зміст роботи 

Термін 

виконання 

Відмітка про 

виконання 

1. Науково-дослідна робота та виконання дисертації для здобуття наукового ступеня 

доктора філософії 

Робота над 

дисертацією 

 
  

   

  
 

 

 
  

2. Апробація результатів 

 
 

  

3. Експериментальна частина 

    

4. Практичне втілення 

 
 

 
  

 

 

Аспірант _______________  ________________           «___» ____________ 20__ р. 

                                          (підпис)
       

 (ім’я прізвище) 

 

Науковий керівник ________        ________________             «___» ____________ 20__ р. 

                                                        (підпис)
         

(ім’я прізвище) 

Рішення: 
 

1. Вважати індивідуальний план роботи за 2-ий рік навчання аспірантом 

___________________ виконаним в повному обсязі (виконаним частково, невиконаним).  

 

2. Заслуговує переведення на наступний рік навчання. 

«___»__________20___р., протокол №____ 

 

 

Зав. відділу докторантури  

та аспірантури              _____________   __________________________  
                                                                                    (підпис)

            
(ім’я прізвище) 
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ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН НАУКОВОЇ РОБОТИ АСПІРАНТА 

на 3-ій РІК НАВЧАННЯ ( __.20__ р. – __.20__ р.) 

Найменування 

роботи 
Короткий зміст роботи 

Термін 

виконання 

Відмітка про 

виконання 

1. Науково-дослідна робота та виконання дисертації для здобуття наукового ступеня 

доктора філософії 

Робота над 

дисертацією 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

2. Апробація результатів 

 
 

  

3. Експериментальна частина 

 
 

  

4. Практичне втілення 

 

 

 

 

  

 

 

 

Аспірант _______________       ____________________           «___» ____________ 20__ р. 

 

Науковий керівник ________    ____________________             «___» ____________ 20__ р. 

 

Рішення:  

1. Вважати індивідуальний план роботи за 3-ій рік навчання аспірантом 

___________________ виконаним в повному обсязі (виконаним частково, невиконаним).  

 

2. Заслуговує переведення на наступний рік навчання. 

«___»__________20___р., протокол №____ 

 

 

Зав. відділу докторантури  

та аспірантури              _____________     __________________  
                                                                                    (підпис)

            
(ім’я прізвище) 
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ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН НАУКОВОЇ РОБОТИ АСПІРАНТА 

на 4-ий РІК НАВЧАННЯ ( __.20__ р. – __.20__ р.) 

Найменування 

роботи 
Короткий зміст роботи 

Термін 

виконання 

Відмітка 

про 

виконання 

1. Науково-дослідна робота та виконання дисертації для здобуття наукового ступеня 

доктора філософії 

Робота над 

дисертацією 

   

   

   

   

2. Апробація результатів 

    

3. Експериментальна частина 

 
   

4. Практичне втілення 

 
   

5. Підготовка дисертації до захисту 

 
   

 

 

Аспірант _______________  ________________           «___» ____________ 20__ р. 

                                           

Науковий керівник ________         _________________           «___» ____________ 20__ р. 

 

 

Рішення:  

1. Вважати індивідуальний план роботи за 4-ий рік навчання аспірантом 

___________________ виконаним в повному обсязі (виконаним частково, невиконаним).  

 

2. Дисертація може бути представлена до захисту у спеціалізованій вченій раді. 

«___»__________20___р., протокол №____ 

 

 

Зав. відділу докторантури  

та аспірантури              _____________     ________________________  
                                                                                    (підпис)

            
(ім’я прізвище) 
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ПІДСУМОК НАВЧАННЯ В АСПІРАНТУРІ 

 

аспірант ___________________________ індивідуальний план роботи виконав 

повністю (виконав не в повному обсязі із зазначенням причини);  

наукове дослідження вважати завершеним, дисертація може бути рекомендована до 

захисту (не завершив у зв’язку з  ________________________________________________). 

 

 

Гарант освітньої програми  

з наукової спеціальності  

073 Менеджмент       _______________________   ______________  
                                                          (підпис)

           
(ім’я прізвище) 

 

 

Зав. відділу докторантури  

та аспірантури                _____________   _____________________  
                                                                                        (підпис)

            
(ім’я прізвище) 

 

 

«___» ________ 20__ р.  

 

 


