
„Затверджую” 
                 Проректор з науково-методичної та 
навчальної роботи 
 Київського університету імені  
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„___” _____________ 2015 р. 

 
ПЛАН-ГРАФІК 

організації підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів в аспірантурі  
Київського університету імені Бориса Грінченка 

(прийом 2015 року) 
№ п/п Форми роботи І-й рік навчання 

1.ХІ.2014-31.Х.2015 
ІІ-й рік навчання 

1.ХІ.2015-31.Х.2016 
ІІІ-й рік навчання 

1.ХІ.2016-31.Х.2017 
ІV-й рік навчання 

1.ХІ.2017-31.Х.2018 

1 2 3 4 5 6 
  

I.  
Підписання угод про 
навчання в аспірантурі за 
державним замовленням та 
на умовах контракту 

01.09. – 05.09. 
2015р. 

   

II.  Затвердження вченою радою 
(Інститутів, Університету) 
тем дисертаційних 
досліджень та індивідуальних 
планів роботи аспірантів 

до грудня 
2015р. 

   



III.  1. Організація занять з курсу 
„Застосування сучасних 
інформаційних технологій в 
наукових дослідженнях” 
(теоретичний та практичний 
курс) 

Денна/заочна  
20 ауд. год. на групу  

 

 
 
 
 

  

 2. Організація занять з курсу 
«Інформаційно-джерельна 
база дослідження» 

Денна/заочна  
10 ауд. год. на групу 

 

   

 3. Організація занять з курсу 
«Методологія наукових 
досліджень з фаху» 
(відповідно до 
спеціальностей) 

Денна/заочна  
10 ауд.год. на групу 

  

   

 4. Організація занять з курсу 
«Актуальні проблеми 
досліджень з фаху» 
(відповідно до напряму 
підготовки) 

Денна/заочна  
10 ауд.год. на групу 

 

   

 5. Організація занять з курсу 
«Методи математичної 
статистики у виконанні 
наукових досліджень  
(для спеціальностей 13.00.*, 
19.00.*) 

 
Денна/заочна  

10 ауд.год. на групу 
 

   

 6. Організація занять з курсу 
«Філософія науки та етика 
наукових досліджень» 

 
Денна/заочна  

10 ауд.год. на групу 

   

 7. Організація занять з курсу 
«Методологія наукового 
пізнання» 

 
Денна/заочна  

10 ауд.год. на групу 

   

 8. Організація занять з курсу 
«Науко-метричні бази 
(стандарти міжнародних 
комунікацій) 

 Денна/заочна  
20 ауд. год. на групу  

 

  



 9.Організація занять з курсу 
«Нові освітні технології» 

 Денна/заочна  
10 ауд.год. на групу 

  

 10. Організація занять з курсу 
«English academic writing» 

 Денна/заочна  
20 ауд. год. на групу  

  

 11. Організація занять з курсу 
«Права інтелектуальної 
власності» 

  Денна/заочна  
10 ауд.год. на групу 

 

 12. Організація занять з курсу 
«Освітні проекти 
європейського простору 
(міжнародні програми 
мобільності)» 

  Денна/заочна  
20 ауд.год. на групу 

 

  1. Підготовка аспірантів до 
складання кандидатських 
іспитів: 
 

 лекції та семінарські заняття з 
філософії, консультації 
 
  
підготовка реферату з 
філософії 
 
 
складання кандидатського 
іспиту з філософії 

 
 

Денна/заочна  
30 ауд.год. на групу  

 
 
 
 

до 15.03.2016 р. 
 
 
    

 квітень 2016 р. 
 

   

 2.Теоретичні та практичні 
заняття з іноземних мов, 
консультації 
 
 
підготовка реферату з 
іноземної мови 
 
складання кандидатського 
іспиту з іноземної мови 

 
Денна/заочна  

30 ауд.год. на групу  
 
 
 
 
 
 

 
Денна/заочна 

30 ауд.год. на групу  
 
 
 

до 15.03.2016 р. 
 

квітень 2016 р. 

  



 3. Лекції з фахових дисциплін 
по спеціальним курсам 
відповідно до наукових 
спеціальностей 

 
 
 
 
 

 

Денна/заочна 
40 ауд.год. на групу  

 
 

Денна/заочна 
60 ауд.год. на групу  

 

 

 4.Підготовка додаткової  
програми до складання 
кандидатського іспиту з фаху 

  
 
 
 
 

до 
01.11.2017 

до  
01. 04.2018  

 

 5. Складання 
кандидатського іспиту з 
фаху 

  
 

 

Листопад 
2017 р. 

Квітень 
2018 р.  

 6. Складання додаткових 
кандидатських іспитів ( за 
рішенням спеціалізованої 
вченої ради) 

 
Листопад 

2016 р. 
Квітень 
2016 р. 

Листопад 
2017 р. 

Квітень 
2018 р. 

Листопад 
2018 р. 

Квітень 
2019 р. 

  Підготовка публікацій за 
матеріалами дисертації 

Опублікувати не менше 5-х статей по темі дисертаційного дослідження у фахових виданнях до початку останньої 
атестації+ статті у зарубіжних виданнях 

  Апробація дисертації на 
конференціях 

Взяти участь у роботі наукових та науково-практичних конференцій 
 (зробити не менше 3 доповідей до початку останньої атестації) 

  Педагогічна практика 
аспірантів (асистентська) 

 01.11.2016– 31.06.2017 
100 год. (для аспірантів з відривом від виробництва) 

 

  Робота аспірантів над 
дисертаційним 
дослідженням: 

 

 1. підготовка плану-
проспекту дисертації, 
обґрунтування теми 
дослідження 
 

до грудня 2015 р. 

   

 2. підготовка до звіту про 
виконання індивідуального 
плану роботи за: 

    



 І-й рік навчання до 20.06. 2016 р. 
 

   

 ІІ-й рік навчання  до 20.06. 2017 р. 
 

.  

 ІІІ-й рік навчання   до 20.06. 2018 р. 
 

. 

 ІV-й рік навчання    до 20.06. 2019 р. 
 

 3. проведення експертизи 
дисертації на засіданні 
кафедри  

  
до 01.07.2018р. до 01.07.2019 р. 

 4. підготовка автореферату 
дисертації 

  
до 01.09. 2018 р.  

до 01.09. 2019 р. 
IX. Апробація матеріалів 

дисертації на науково-
теоретичних семінарах, 
конференціях 

  
Впродовж терміну навчання 

Контроль за виконанням  індивідуального плану роботи аспірантів 

Х. 1. Щорічна звітність 
аспірантів на кафедрах: 
за І-ий період навчального 
року 
 
за ІІ-ий період навчального 
року 

 
 

до 
01.02 

2016 р. 
 

 
 
 
 
 

до 01.07. 
2016 р. 

 
 

до 
01.02. 
 2017р. 

 
 

 
 
 
 
 

до 01.07. 
2017 р. 

 
 

до 01.02. 
2018 р. 

 

 
 
 
 
 

до 01.07. 
2018 р. 

 
 

до 01.05. 
2019 р. 

 

 
 
 
 
 

до 01.07. 
2019 р. 

 2. Проведення атестації 
аспірантів, затвердження її 
вченими радами інститутів, 
підготовка перевідних 
наказів, наказів про 
відрахування. 

 

до 
31.06.2016.  до  

31.06.2017  до 
31.06.2018.  до 

31.06.2019  

 
 
 

Завідувач аспірантури і докторантури                                        Н.І. Семчук 


