МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
ВИЩИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКРАЇНИ
«БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
Затверджую
Проректор з наукової роботи
проф.
О.І.Іващук
«___» _____________ 20 р.

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

підготовки доктора філософії в аспірантурі
за спеціальністю 222 «Медицина»
Прізвище, ім’я, по батькові __________________________________________
Дата зарахування до аспірантури «____» __________________ 20 р.
Наказ № ___ від «____» __________________ 20

р.

Форма підготовки __________________________________________________
Дата закінчення аспірантури: «____» ___________________ 20 р.
Кафедра __________________________________________________________
Науковий керівник: _________________________________________________
(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання)

Назва теми дисертації: ______________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Розглянуто на засіданні кафедри______________________________________
__________________________________________________________________
(назва кафедри)

Протокол № ____ від «____» _________________ 20

р.

Затверджено на засіданні вченої ради БДМУ
Протокол № ____ від «____» _________________ 20

р.

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН РОБОТИ
Складові

Навчальна дисципліна

І. Оволодіння загальнонауковими
(філософськими) компетентностями,
спрямованими на формування системного
наукового світогляду, професійної етики
та загального культурного кругозору.

Етика та методологія
наукового дослідження
(90 годин/3 кредити ЄКТС)
Психологія та педагогіка
вищої школи
(90 годин/3 кредити ЄКТС)

ІІ. Набуття універсальних навичок
дослідника, зокрема усної та письмової
презентації результатів власного
дослідження українською мовою,
застосування сучасних ІТ у науковій
діяльності, організації та проведенні
навчальних занять, управління науковими
проектами, реєстрації прав
інтелектуальної власності.
ІІІ. Здобуття мовних компетентностей,
достатніх для представлення та
обговорення результатів своєї наукової
роботи іноземною мовою в усній та
письмовій формі, а також для повного
розуміння іншомовних наукових текстів.
IV. Здобуття глибинних знань зі
спеціальності.

V. Вибіркові навчальні дисципліни
спрямовані на здобуття загальних
компетентностей.

Біостатистика
(90 годин/3 кредити ЄКТС)

Термін виконання
і форма звітності
І рік 1 семестр
(залік; курсова
робота)
І рік 2 семестр
ІІ рік 3 семестр
(заліки)
І рік 1,2 семестр
(заліки)

Презентація та впровадження
результатів власного наукового
дослідження
(90 годин/3 кредити ЄКТС)

І рік
2 семестр
ІІ рік
3 семестр
(заліки)

Іноземна мова Upper
Intermediate 180 годин/6 кредитів
ЄКТС)

І рік 1,2 семестр
ІІ рік 3 семестр
(заліки)

___________________________
__________________________
(360 годин/12 кредитів ЄКТС)
Історія і філософія науки
(90 годин/3 кредити ЄКТС)
Основи теорії комунікації
(90 годин/3 кредити ЄКТС)
Українська мова за професійним
спрямуванням
(90 годин/3 кредити ЄКТС)
Сучасні інформаційні технології
(90 годин/3 кредити ЄКТС)
Риторика
(90 годин/3 кредити ЄКТС)

І-ІІІ рік
1-6 семестри
(заліки)
ІІ рік
4 семестр
(залік)

2

ПЛАН РОБОТИ АСПІРАНТА І РОКУ

п/п

Навчальна дисципліна

Залік
(кількість
балів оцінка за
шкалою
ЗВО)

Дата
складан
ня

ПІБ
викладача

Підпис

І семестр
1

Етика та методологія наукового
дослідження
(90 годин / 3 кредити ЄКТС)

2

Біостатистика
(30 годин / 1 кредит ЄКТС)
Іноземна мова
Upper Intermediate
(60 годин / 2 кредити ЄКТС)
Спеціальність
______________________________
______________________________
(60 годин / 2 кредити ЄКТС)

3

4

ІІ семестр
5

6
7

8

9

Психологія та педагогіка вищої
школи
(30 годин / 1 кредит ЄКТС)
Біостатистика
(60 годин / 2 кредити ЄКТС)
Презентація та впровадження
результатів власного наукового
дослідження
(30 годин / 1 кредит ЄКТС)
Іноземна мова
Upper Intermediate
(60 годин / 2 кредити ЄКТС)
Спеціальність
______________________________
______________________________
(60 годин / 2 кредити ЄКТС)

Аспірант ___________________ «____» ________________ 20

р.

Науковий керівник ______________ «____» _____________ 20 р.
Затверджено на засіданні кафедри ____________________________________
Протокол № ____ від «____» _________________ 20

р.

Зав. кафедри _________________________ (____________________)
3

ПЛАН РОБОТИ АСПІРАНТА ІІ РОКУ

п/п

Залік
(кількість
балів оцінка за
шкалою
ЗВО)

Навчальна дисципліна

Дата
складання

ПІБ
викладача

Підпис

ІІІ семестр
1

Психологія та педагогіка вищої
школи
(60 годин /2 кредити ЄКТС)

2

Презентація та впровадження
результатів власного наукового
дослідження
(60 годин /2 кредити ЄКТС)
Іноземна мова
Upper Intermediate
(60 годин /2 кредити ЄКТС)
Спеціальність
_______________________________
(60 годин /2 кредити ЄКТС)
ІV семестр

3

4

5

6

Вибіркова дисципліна
________________________________
______________________________
(90 годин /3 кредити ЄКТС)
Спеціальність
_______________________________
_______________________________
(60 годин /2 кредити ЄКТС)

Аспірант ___________________ «____» ________________ 20

р.

Науковий керівник ______________ «____» _____________ 20 р.
Затверджено на засіданні кафедри ____________________________________
Протокол № ____ від «____» _________________ 20

р.

Зав. кафедри _________________________ (____________________)

4

ПЛАН РОБОТИ АСПІРАНТА ІІІ РОКУ
Залік
п/п

(кількість
балів оцінка за
шкалою
ЗВО)

Навчальна дисципліна

Дата
складання

ПІБ
викладача

Підпис

V семестр
1

Спеціальність
_______________________________
(60 годин / 2 кредити ЄКТС)
VІ семестр

2

Спеціальність
_______________________________
_______________________________
(60 годин / 2 кредити ЄКТС)

Аспірант ___________________ «____» ________________ 20

р.

Науковий керівник ______________ «____» _____________ 20 р.
Затверджено на засіданні кафедри ____________________________________
Протокол № ____ від «____» _________________ 20

р.

Зав. кафедри _________________________ (____________________)
Підсумки виконання індивідуального навчального плану
Аспірант __________________________________________________________
повний обсяг освітньої програми (враховуючи сумарну кількість кредитів та
рівень засвоєння кожного навчального курсу) пройшов/не пройшов,
атестований/не атестований за освітньою складовою програми та
допускається/не допускається до захисту дисертації.
Обсяг навчальних дисциплін склав ______ кредитів ЄКТС.
Зав. кафедри ______________ (___________)

Завідувач відділу
докторантури, аспірантури
та клінічної ординатури

____________

«____» ____________ 20

р.

( _____________ )
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