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Дата зарахування до аспірантури «____» _______________ 20   р. 
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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. 
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ЗАГАЛЬНИЙ ПЛАН РОБОТИ 

І рік 

Вибір напряму та методів досліджень, формулювання мети та завдання. Розроблення та узгодження з 

науковим керівником індивідуального плану наукової роботи. 

Подання у відділ докторантури, аспірантури та клінічної ординатури: індивідуального плану наукової 
роботи, розглянутого на засіданні кафедри та затвердженого вченою радою університету. 

Проведення літературного огляду за обраним напрямом дисертаційного дослідження.  

Підготовка та подання до друку статей, участь у наукових семінарах та конференціях.  

Звітування про виконання індивідуального плану наукової роботи на засіданні кафедри. Оформлення 

атестаційного листа та подання звітних документів для розгляду на засіданні вченої ради 

університету. 

Подання у відділ докторантури, аспірантури та клінічної ординатури звітних документів 
(атестаційного листа; звіту про виконання індивідуального плану наукової роботи за перший рік 

навчання; витягу з протоколу засідання кафедри про заслуховування результатів виконання 

індивідуального плану наукової роботи). 

ІІ рік 

Завершення теоретичної частини та початок роботи над клінічною частиною дисертації 

(експериментальною – за наявності). Робота над написанням розділів дисертації. 

Підготовка та подання до друку статей, участь у наукових семінарах та конференціях.  

Звітування про виконання індивідуального плану наукової роботи на засіданні кафедри. Оформлення 

атестаційного листа та подання звітних документів для розгляду на засіданні вченої ради 
університету. 

Подання у відділ докторантури, аспірантури та клінічної ординатури звітних документів 

(атестаційного листа; звіту про виконання індивідуального плану наукової роботи за другий рік 

навчання; витягу з протоколу засідання кафедри про заслуховування результатів виконання 
індивідуального плану наукової роботи). 

ІІІ рік 

Завершення клінічної (експериментальної за наявності) частини дисертаційного дослідження. 

Остаточне формулювання наукової новизни, практичної цінності та основних положень, які 
 виносяться на захист. Робота над написанням розділів дисертації. 

Підготовка та подання до друку статей, участь у наукових семінарах та конференціях. Впровадження 

одержаних результатів та отримання підтверджувальних документів. 

Звітування про виконання індивідуального плану наукової роботи на засіданні кафедри. Оформлення 
атестаційного листа та подання звітних документів для розгляду на засіданні вченої ради 

університету. 

Подання у відділ докторантури, аспірантури та клінічної ординатури звітних документів 

(атестаційного листа; звіту про виконання індивідуального плану наукової роботи за третій рік 
навчання; витягу з протоколу засідання кафедри про заслуховування результатів виконання 

індивідуального плану наукової роботи). 

IV рік 

Завершення роботи над дисертацією та оформлення усіх розділів.   

Підготовка та подання до друку статей, участь у наукових семінарах та конференціях. Впровадження 
одержаних результатів та отримання підтверджувальних документів. 

Звітування на засіданні кафедри про хід виконання дисертації, про виконання індивідуального плану 

наукової роботи. Подання звітних документів до розгляду на засіданні вченої ради університету. 

Подання у відділ докторантури, аспірантури та клінічної ординатури звітних документів 

(атестаційного листа; звіту про виконання індивідуального плану наукової роботи за четвертий рік 
навчання; витягу з протоколу засідання кафедри про заслуховування результатів виконання 

індивідуального плану наукової роботи, витягу з протоколу наукового семінару (засідання) кафедри 

про хід виконання дисертаційних досліджень). 

Подання дисертації до розгляду в спеціалізовану вчену раду. 
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ПЛАН РОБОТИ АСПІРАНТА І РОКУ 

Вид роботи 
Інформація про 

виконання 

Вибір напряму та методів досліджень, формулювання мети та завдання. 

Розроблення та узгодження з науковим керівником індивідуального плану 

наукової роботи. 

 

Подання у відділ докторантури, аспірантури та клінічної ординатури: 

індивідуального плану наукової роботи, розглянутого на засіданні 

кафедри та затвердженого вченою радою університету. 

 

Проведення літературного огляду за обраним напрямом дисертаційного 

дослідження.  
 

Підготовка та подання до друку ____ статей, ____ тез: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

Участь у наукових семінарах та конференціях: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

Звітування про виконання індивідуального плану наукової роботи на 

засіданні кафедри. Оформлення атестаційного листа та подання звітних 

документів  для розгляду на засіданні вченої ради університету. 

 

Подання у відділ докторантури, аспірантури та клінічної ординатури 

звітних документів (атестаційного листа; звіту про виконання 

індивідуального плану наукової роботи за перший рік навчання; витягу з 

протоколу засідання кафедри про заслуховування результатів виконання 

індивідуального плану наукової роботи). 

 

 

Аспірант ___________________  «____» ________________ 20    р. 

Науковий керівник ______________  «____» _____________ 20   р. 

Затверджено на засіданні кафедри ____________________________________ 

Протокол № ____ від «____» _________________ 20     р. 

Зав. кафедри _________________________ (____________________) 
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ПЛАН РОБОТИ АСПІРАНТА ІІ РОКУ 

Вид роботи 
Інформація про 

виконання 

Завершення теоретичної частини та початок роботи над клінічною 

частиною дисертації (експериментальною – за наявності): 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

Робота над написанням розділів дисертації: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

Підготовка та подання до друку ____ статей, ____ тез: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

Участь у наукових семінарах та конференціях: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

Звітування про виконання індивідуального плану наукової роботи на 

засіданні кафедри. Оформлення атестаційного листа та подання звітних 

документів  для розгляду на засіданні вченої ради університету. 

 

Подання у відділ докторантури, аспірантури та клінічної ординатури 

звітних документів. 
 

 

Аспірант ___________________  «____» ________________ 20    р. 

Науковий керівник ______________  «____» _____________ 20   р. 

Затверджено на засіданні кафедри ____________________________________ 

Протокол № ____ від «____» _________________ 20     р. 

Зав. кафедри _________________________ (____________________) 
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ПЛАН РОБОТИ АСПІРАНТА ІІІ РОКУ 

Вид роботи 
Інформація про 

виконання 

Завершення клінічної (експериментальної за наявності) частини 

дисертаційного дослідження. Остаточне формулювання наукової новизни, 

практичної цінності та основних положень, які  виносяться на захист. 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

Робота над написанням розділів дисертації: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

Підготовка та подання до друку ____ статей, ____ тез: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

Участь у наукових семінарах та конференціях: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

Звітування про виконання індивідуального плану наукової роботи на 

засіданні кафедри. Оформлення атестаційного листа та подання звітних 

документів  для розгляду на засіданні вченої ради університету. 

 

Подання у відділ докторантури, аспірантури та клінічної ординатури 

звітних документів. 
 

 

Аспірант ___________________  «____» ________________ 20    р. 

Науковий керівник ______________  «____» _____________ 20   р. 

Затверджено на засіданні кафедри ____________________________________ 

Протокол № ____ від «____» _________________ 20     р. 

Зав. кафедри _________________________ (____________________) 
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ПЛАН РОБОТИ АСПІРАНТА ІV РОКУ 

Вид роботи 
Інформація про 

виконання 

Завершення роботи над дисертацією та оформлення усіх розділів.    

Підготовка та подання до друку ____ статей, ____ тез: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

Участь у наукових семінарах та конференціях: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

Впровадження одержаних результатів та отримання підтверджувальних 

документів: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

Звітування на засіданні кафедри про хід виконання дисертації, про 

виконання індивідуального плану наукової роботи. Подання звітних 

документів до розгляду на засіданні вченої ради університету. 

 

Подання у відділ докторантури, аспірантури та клінічної ординатури 

звітних документів (атестаційного листа; звіту про виконання 

індивідуального плану наукової роботи за четвертий рік навчання; витягу 

з протоколу засідання кафедри про заслуховування результатів виконання 

індивідуального плану наукової роботи, витягу з протоколу наукового 

семінару (засідання) кафедри про хід виконання дисертаційних 

досліджень). 

 

Подання дисертації до розгляду в спеціалізовану вчену раду.  
 

Аспірант ___________________  «____» ________________ 20    р. 

Науковий керівник ______________  «____» _____________ 20   р. 

Затверджено на засіданні кафедри ____________________________________ 

Протокол № ____ від «____» _________________ 20     р. 

Зав. кафедри _________________________ (____________________) 
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Підсумки виконання індивідуального плану наукової роботи 

 

Аспірант __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(повністю виконав, виконав частково, не виконав індивідуальний план ) 

Наукове дослідження _______________________________________________ 

(завершено, не завершено) 

Попередня експертиза дисертації відбулася на фаховому семінарі  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

«____» _________________ 20     р. 

 

Науковий керівник _____________ (__________)    

 

Захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора 

філософії у галузі знань 22 «Охорона здоров’я», за спеціальністю 221 

«Стоматологія» відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

«____» _________________ 20     р. 

 

Завідувач відділу  

докторантури,  

аспірантури та клінічної 

ординатури        __________________        ( __________________ ) 

 

 

 


