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НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ  

ІНСТИТУТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  

І ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ 

 

 

І Н Д И В І Д УА Л Ь Н И Й  П Л А Н  

в и к о н а н н я  о с в і т н ь о - н а у к о в о ї  п р о г р а м и   

п і д г о т о в к и  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 (підкреслити, за якою навчається): денна/заочна, бюджет/контракт 

 

Відділ               

              

     

Тема дисертації: _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

1. Затверджена на засіданні Вченої ради Інституту Протокол №___  

від «__» _________ 20__ р. 

2. Закоординована Протокол №___, від «__» ___________20__р. 

 

Термін захисту дисертації за планом: 20___ рік 

 

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

              

               

 

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

 

Наказ про зарахування до аспірантури №  ____ від «____»      20___ р. 
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ОБҐРУНТУВАННЯ  

вибору теми дисертаційної роботи 
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ЗАТВЕРДЖУЮ: 

Голова Вченої ради Інституту 

_______________ В. Ю. Биков 

«___» ___________ 20___ р. 
 

ЗАГАЛЬНИЙ ПЛАН 

виконання освітньо-наукової програми  

підготовки доктора філософії 
 

І. Індивідуальний навчальний план 

Назва навчальної дисципліни 

Кількість 

кредитів 

ЄКТС 

Форма 

контрол

ю 

Рік 

навча

ння 

І. Цикл загальної підготовки 

ОК1 Філософія освіти 1,5 залік І 

ОК2 Методологія освітніх досліджень 1,5 залік I 

ОК3 Іноземна мова  1,5 залік І 

ОК4 Наукові електронні комунікації та академічне письмо 1,5 залік І 

ОК5 Науково-методичне забезпечення освіти і науки України 2 залік І 

ОК6 Проектно-дослідницька діяльність в освіті 2 залік І 

ОК7 Організація освітнього процесу в закладах освіти 2 залік І 

Сума кредитів ЄКТС        12 

ІІ. Цикл професійної підготовки 

ІІ.1. Нормативні дисципліни циклу професійної підготовки 

ОК8 
ІКТ навчання, управління та підтримки науково-освітніх 

досліджень 
2 залік І 

ОК9 Наукові основи використання ІКТ в освіті 2 залік II 

ОК10 Використання ІКТ в закладах освіти 2 залік ІІ 

ОК11 
Хмаро орієнтовані технології підтримки науково-

освітньої діяльності 
2 залік 

ІІ 

ІІ.2. Педагогічна практика 

ОК12 Практика викладання в закладах вищої освіти 2 залік ІІІ 

Сума кредитів ЄКТС        10 

ІІ.3. Вибіркові дисципліни циклу професійної підготовки 

ВК1 
Інформаційні технології в освіті та наукових 

дослідженнях 
2 залік ІІ 

ВК2 Цифрові технології в освіті 2 залік ІІ 

ВК3 Цифрова гуманістична педагогіка 2 залік ІІ 

ВК4 
Наукові електронні комунікації та відкриті журнальні 

системи 
2 залік 

ІІ 

ВК5 
Системи освіти та навчання в комп’ютерно орієнтованому 

середовищі 
2 залік ІІ 

ВК6 
Комп’ютерно орієнтоване середовище в освітньому 

процесі 
2 залік ІІ 

ВК7 ІКТ підтримки інклюзивного навчання 2 залік ІІ 

ВК8 Наукові електронні бібліотеки та наукометрія 2 залік ІІ 

Сума кредитів ЄКТС         8 

ІІІ. Комплексний іспит зі спеціальності: 011 Освітні, педагогічні науки, спеціалізації: 

Інформаційно-комунікаційні технології в освіті 

ОК13 
Комплексний іспит зі спеціальності: 011 Освітні, 

педагогічні науки, спеціалізації: ІКТ в освіті 
2 іспит ІІ 

Загальна сума кредитів ЄКТС        32 
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ІІ. Індивідуальний план наукової роботи 
(науково-дослідницька робота аспіранта розпочинається з 1 вересня і триває впродовж всього терміну навчання) 
 

№ 

п/п 

Зміст та обсяг  

науково-дослідницької роботи аспіранта 
Термін виконання  

1.  Затвердження Вченою радою Інституту теми аспіранта 

до 30 жовтня 

поточного року 

(упродовж 2-х 

місяців після 

зарахування) 

2.  
Проведення науково-дослідницької роботи за темою дослідження. 

Виконання дисертаційної роботи 
І-ІV роки навчання 

3.  

Публікація статей за темою дисертації: не менше 4-х статей у 

фахових виданнях з обраної спеціальності, серед яких 1 стаття в 

міжнародних реферованих журналах, індексованих в 

наукометричних базах 

І-ІV роки навчання 

4.  

Апробація результатів дисертаційного дослідження: 

▪ участь у роботі міжнародних та вітчизняних наукових 

конференцій; 

▪ публікація не менше 4-х тез доповідей у збірниках 

конференцій 

І-ІV роки навчання 

 

 

ІІІ. Підсумкова атестація 
 

№ 

п/п 
Форми підсумкової атестації Термін виконання 

1.  Складання комплексного іспиту зі спеціальності 
ІI рік навчання 

(червень) 

2.  Захист дисертаційної роботи ІV рік навчання 

 

 

Аспірант        «___» __________ 20___ рік 

 

Науковий керівник    ______  «___» __________ 20___ рік 
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І  Р І К  Н А ВЧ А Н Н Я  
 

І. Індивідуальний навчальний план 
 

Назва навчальної дисципліни 

Кількіст

ь 

кредиті

в ЄКТС 

Форма 

контр

олю 

Рік 

навча

ння 

 

Результат оцінювання та 

дата складання 

Цикл загальної підготовки 

ОК1  Філософія освіти 1,5 залік І  
ОК2 Методологія освітніх досліджень 1,5 залік I  
ОК3 Іноземна мова  1,5 залік І  

ОК4 
Наукові електронні комунікації та 

академічне письмо 
1,5 

залік 
І 

 

ОК5 
Науково-методичне забезпечення освіти і 

науки України 
2 

залік 
І  

ОК6 Проектно-дослідницька діяльність в освіті 2 
залік 

І 
 

 

ОК7 
Організація освітнього процесу в закладах 

освіти 
2 залік І 

 

Цикл професійної підготовки 

ОК8 
ІКТ навчання, управління та підтримки 

науково-освітніх досліджень 
2 залік І 

 

Сума кредитів ЄКТС      14 

 

ІІ. Індивідуальний план наукової роботи 
 

№ 

п/п 

Зміст та обсяг 

науково-дослідницької роботи аспіранта 

Термін 

виконання 

Оцінка виконання роботи 

науковим керівником 

1.  
Затвердження Вченою радою Інституту теми 

дисертації 

до 31.10.2021 р. 

(упродовж 2-х 

місяців після 

зарахування) 

 

2.  
Підготовка плану-проспекту дисертації 

(обґрунтування) 
до 30.11.2021 р.  

3.  
Проведення наукових досліджень за темою 

дисертації  
до 30.06.2022 р.  

4.  Завершення І-го розділу дисертації  до 30.06.2022 р. 
 

 

5.  
Підготовка та подання до друку 1 статті за темою 

дисертації 
до 30.06.2022 р.  

6.  
Публікація 2 тез за результатами участі у збірник 

матеріалів конференції 
до 30.06.2022 р.  

 

Звіт про публікацію статей та апробацію результатів наукових досліджень 

 

1. Участь у конференціях, семінарах, круглих столах тощо (вказується тільки число) 
1) за звітний період (кількість):  

конференції - ____; 

семінари - ____; 

круглі столи - ____;  

інше - _____________________________ 

____________________________ 

2) за весь період навчання (кількість): 

конференції - ____;  

семінари - ____; 

круглі столи - ____;  

інше - ____________________________ 

________________________________ 

2. Публікації 
1) за звітний період (кількість): 

статті у фахових виданнях України - ____ 

статті в інших виданнях ____;  

тези доповідей - ____ 

інші публікації ____________________________ 

_________________________________________ 

2) за весь період навчання (кількість): 

статті у фахових виданнях України - ____; 

статті в інших виданнях - ____;  

тези доповідей - ____ 

інші публікації __________________________ 

_______________________________________ 

 

Аспірант         «_____» ____________ 20___ рік 

Науковий керівник        «_____» ____________ 20___ рік 
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Атестація аспіранта науковим керівником за І рік навчання 

              

              

               

              

               

Науковий керівник _______________ ____________________________________________________ 
                                                    (підпис)       (ПІБ, науковий ступінь, вчене звання) 

 

 

Висновок відділу 

              

              

               

Завідувач відділу _______________ _____________________________________________________ 
                                                 (підпис)        (ПІБ, науковий ступінь, вчене звання) 

 

Протокол №______     «___» ____________ 20___ р. 

 

 

Висновок Вченої Ради Інституту 

              

              

               

 

Протокол №______     «___» ____________ 20___ р. 

 

 

 

Заступник директора  

з наукової роботи Інституту  _______________  _______________________ 
(підпис)   (ПІБ) 

 

В.о. завідувача аспірантури  

і докторантури   _______________  _______________________ 
(підпис)   (ПІБ) 
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І І  Р І К  Н А ВЧ А Н Н Я  
 

І. Індивідуальний навчальний план 
 

Назва навчальної дисципліни 

Кількіс

ть 

кредиті

в ЄКТС 

Форма 

контр

олю 

Рік 

навча

ння 

Результат 

оцінювання та дата 

складання 

Нормативні дисципліни циклу професійної підготовки 

ОК9 Наукові основи використання ІКТ в освіті 2 залік ІІ 
 

 

ОК10 Використання ІКТ в закладах освіти 2 залік II  

ОК11 
Хмаро орієнтовані технології підтримки науково-

освітньої діяльності 
2 залік ІІ 

 

Вибіркові дисципліни циклу професійної підготовки 

ВК1 
Інформаційні технології в освіті та наукових 

дослідженнях 
2 залік ІІ  

ВК2 Цифрові технології в освіті 2 залік ІІ  

ВК3 Цифрова гуманістична педагогіка 2 залік ІІ  

ВК4 
Наукові електронні комунікації та відкриті 

журнальні системи 
2 залік ІІ  

ВК5 
Системи освіти та навчання в комп’ютерно 

орієнтованому середовищі 
2 залік ІІ  

ВК6 
Комп’ютерно орієнтоване середовище в освітньому 

процесі 
2 залік ІІ  

ВК7 ІКТ підтримки інклюзивного навчання 2 залік ІІ  

ВК8 Наукові електронні бібліотеки та наукометрія 2 залік ІІ  

Сума кредитів ЄКТС       14 

 

ІІ. Підсумкова атестація 
 

№ 

п/п 
Зміст діяльності аспіранта 

Термін 

виконання 

Результати  

підсумкової атестації 

1.  

Складання комплексного іспиту зі спеціальності: 011 

Освітні, педагогічні науки, спеціалізації: 

Інформаційно-комунікаційні технології в освіті 

червень 2023 р. 
 

Кількість балів: 

 

ІІI. Індивідуальний план наукової роботи 
 

№ 

п/п 

Зміст та обсяг 

науково-дослідницької роботи аспіранта 

Термін 

виконання 

Оцінка виконання роботи 

науковим керівником 

1.  Проведення наукових досліджень за темою дисертації  до 30.06.2023 р.  

2.  Завершення ІІ-го розділу дисертації  до 30.06.2023 р. 
 

 

3.  Підготовка матеріалів для ІІІ-го розділу дисертації до 30.06.2023 р. 
 

 

4.  
Підготовка та подання до друку 1-ї статті за темою 

дисертації 
до 30.06.2023 р.  

5.  
Публікація не менше 2-х тез доповідей у матеріалах 

конференціях 
до 30.06.2023 р.  

 

Звіт про публікацію статей та апробацію результатів наукових досліджень 

 

1. Участь у конференціях, семінарах, круглих столах тощо (вказується тільки число) 
1) за звітній період (кількість):  

конференції - ____; 

семінари - ____; 

круглі столи - ____;  

інше - _____________________________ 

2) за весь період навчання (кількість): 

конференції - ____;  

семінари - ____; 

круглі столи - ____;  

інше - ____________________________ 
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2. Публікації 
1) за звітній період (кількість): 

статті у фахових виданнях України - ____ 

статті в інших виданнях ____;  

тези доповідей - ____ 

інші публікації ____________________________ 

 

2) за весь період навчання (кількість): 

статті у фахових виданнях України  - ____; 

статті в інших виданнях - ____;  

тези доповідей - ____ 

інші публікації _________________________ 

 

Аспірант         «_____» __________ 20____ рік 

Науковий керівник        «_____» __________ 20____ рік 

 

 

Атестація аспіранта науковим керівником за ІI рік навчання 

              

              

               

              

               

Науковий керівник _______________ ____________________________________________________ 
                                                    (підпис)     (ПІБ, науковий ступінь, вчене звання) 

 

 

Висновок відділу 

              

              

               

Завідувач відділу _______________ _____________________________________________________ 
                                                (підпис)     (ПІБ, науковий ступінь, вчене звання) 

 

Протокол №______     «___» ____________ 20___ р. 

 

 

 

Висновок Вченої Ради Інституту 

              

              

               

 

Протокол №______     «___» ____________ 20___ р. 

 

 

 

Заступник директора  

з наукової роботи Інституту  _______________  ____________________ 
(підпис)   (ПІБ) 

 

В.о. завідувача аспірантури  

і докторантури   _______________  ____________________ 
(підпис)   (ПІБ) 
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І І І  Р І К  Н А ВЧ А Н Н Я  
 

І. Індивідуальний навчальний план 

Блоки дисциплін 

Кількість 

кредитів 

ЄКТС 

Форма 

контролю 

Рік 

навча

ння 

Результат оцінювання та дата 

складання 

Педагогічна практика  

ОК12 
Практика викладання в закладах 

вищої освіти 
2 залік ІІІ 

 

 

 

 

Сума кредитів ЄКТС         2 

 

ІI. Індивідуальний план наукової роботи 
 

№ 

п/п 

Зміст та обсяг 

науково-дослідницької роботи аспіранта 

Термін 

виконання 

Оцінка виконання роботи 

науковим керівником 

1.  
Проведення наукових досліджень за темою 

дисертації доктора філософії 
до 30.06.2024 р.  

2.  
Завершення ІII-го розділу дисертації доктора 

філософії 
до 30.06.2024 р.  

3.  
Підготовка та подання до друку не менше 2-х 

статей за темою дисертації 
до 30.06.2024 р.  

4.  

Публікація не менше 2-х тез за результатами участі 

у роботі наукових закордонних/вітчизняних 

конференціях 

до 30.06.2024 р.  

 

Звіт про публікацію статей та апробацію результатів наукових досліджень 

 

1. Участь у конференціях, семінарах, круглих столах тощо (вказується тільки число) 
1) за звітній період (кількість):  

конференції - ____; 

семінари - ____; 

круглі столи - ____;  

інше - _____________________________ 

___________________________________ 

2) за весь період навчання (кількість): 

конференції - ____;  

семінари - ____; 

круглі столи - ____;  

інше - ____________________________ 

__________________________________ 

 

2. Публікації 
1) за звітній період (кількість): 

статті у фахових виданнях України - ____ 

статті в інших виданнях ____;  

тези доповідей - ____ 

інші публікації ____________________________ 

_________________________________________ 

 

2) за весь період навчання (кількість): 

статті у фахових виданнях України  - ____; 

статті в інших виданнях - ____;  

тези доповідей - ____ 

інші публікації __________________________ 

________________________________________ 

 

Аспірант         «_____» __________ 20____ рік 
 

Науковий керівник        «_____» __________ 20____ рік 
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Атестація аспіранта науковим керівником за ІII рік навчання 

              

              

               

              

               

Науковий керівник _______________ ____________________________________________________ 
                                                    (підпис)    (ПІБ, науковий ступінь, вчене звання) 

 

 

Висновок відділу 

              

              

               

Завідувач відділу _______________ _____________________________________________________ 
                                                 (підпис)    (ПІБ, науковий ступінь, вчене звання) 

 

Протокол №______     «___» ____________ 20___ р. 

 

 

 

Висновок Вченої Ради Інституту 

              

              

               

 

Протокол №______     «___» ____________ 20___ р. 

 

 

 

Заступник директора  

з наукової роботи Інституту  _______________  ____________________ 
(підпис)   (ПІБ) 

 

В.о. завідувача аспірантури  

і докторантури   _______________  ____________________ 
(підпис)   (ПІБ) 
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 І V  Р І К  Н А ВЧ А Н Н Я  
 

І. Індивідуальний план наукової роботи 
 

№ 

п/п 

Зміст та обсяг 

науково-дослідницької роботи аспіранта 

Термін 

виконання 

Оцінка виконання роботи науковим 

керівником 

1. 
Проведення наукових досліджень за темою 

дисертації 
до 30.05.2025 р.  

2. 
Завершення ІV-го розділу дисертації 

доктора філософії 
до 30.05.2025 р.  

3. 

Подання дисертації науковому керівнику 

для оцінювання, проведення експертизи та 

рекомендації до захисту 

до 30.05.2025 р.  

4. Підготовка автореферату дисертації  до 30.06.2025 р.  

5. 
Виступ на засіданні відділу чи семінарі 

(передзахист) 
до вересня 2025 р.  

6. 
Подання дисертації до спеціалізованої 

вченої ради 
до вересня 2025 р.  

 

ІІ. Підсумкова атестація 
 

№ 

п/п 
Зміст діяльності аспіранта 

Результати  

підсумкової атестації 

1. 
Захист дисертації 

 

 

Дата захисту: 

 

 

 

Звіт про публікацію статей та апробацію результатів наукових досліджень 

 

1. Участь у конференціях, семінарах, круглих столах тощо (вказується тільки число) 
1) за звітній період (кількість):  

конференції - ____; 

семінари - ____; 

круглі столи - ____;  

інше - _____________________________ 

___________________________________ 

2) за весь період навчання (кількість): 

конференції - ____;  

семінари - ____; 

круглі столи - ____;  

інше - ____________________________ 

__________________________________ 

 

2. Публікації 
1) за звітній період (кількість): 

статті у фахових виданнях України - ____ 

статті в інших виданнях ____;  

тези доповідей - ____ 

інші публікації ____________________________ 

_________________________________________ 

 

2) за весь період навчання (кількість): 

статті у фахових виданнях України  - ____; 

статті в інших виданнях - ____;  

тези доповідей - ____ 

інші публікації __________________________ 

________________________________________ 

 

Аспірант         «_____» __________ 20____ рік 

 

Науковий керівник        «_____» __________ 20____ рік 
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Атестація аспіранта науковим керівником за ІV рік навчання 

              

              

               

              

               

Науковий керівник _______________ ____________________________________________________ 
                                                    (підпис)    (ПІБ, науковий ступінь, вчене звання) 

 

 

Висновок відділу 

              

              

               

Завідувач відділу _______________ _____________________________________________________ 
                                                   (підпис)     (ПІБ, науковий ступінь, вчене звання) 

 

Протокол №______     «___» ____________ 20___ р. 

 

 

Висновок Вченої Ради Інституту 

              

              

               

 

Протокол №______     «___» ____________ 20___ р. 

 

 

 

Заступник директора  

з наукової роботи Інституту  _______________  ____________________ 
(підпис)   (ПІБ) 

 

В.о. завідувача аспірантури  

і докторантури   _______________  ____________________ 
(підпис)   (ПІБ) 
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ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА ВИКОНАННЯ  

ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ  

ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ 
 

 

За період навчання з «___» __________ 20___ р. по «___» __________ 20___ р. 

Аспірант              
(прізвище, ім’я, по-батькові) 

повністю (не повністю) виконав індивідуальний план роботи 
(потрібне підкреслити) 

 

І.  Виконання освітньої складової підготовки доктора філософії: 

Назва навчальної дисципліни 

Кількіс

ть 

кредиті

в 

ЄКТС 

Форма 

контро

лю 

Рік 

навчан

ня 

 

Результат 

оцінювання та 

дата складання 

І. Цикл загальної підготовки 

ОК1 Філософія освіти 1,5 залік І  

ОК2 Методологія освітніх досліджень 1,5 залік I  

ОК3 Іноземна мова  1,5 залік І  

ОК4 
Наукові електронні комунікації та академічне 

письмо 
1,5 залік І 

 

ОК5 
Науково-методичне забезпечення освіти і 

науки України 
2 залік І 

 

ОК6 Проектно-дослідницька діяльність в освіті 2 залік І  

ОК7 
Організація освітнього процесу в закладах 

освіти 
2 залік І 

 

Сума кредитів ЄКТС      12 

ІІ. Цикл професійної підготовки 

ІІ.1. Нормативні дисципліни циклу професійної підготовки 

ОК8 
ІКТ навчання, управління та підтримки 

науково-освітніх досліджень 
2 залік І  

ОК9 Наукові основи використання ІКТ в освіті 2 залік II  

ОК10 Використання ІКТ в закладах освіти 2 залік ІІ  

ОК11 
Хмаро орієнтовані технології підтримки 

науково-освітньої діяльності 
2 залік ІІ 

 

ІІ.2. Педагогічна практика  

ОК12 Практика викладання в закладах вищої освіти 2 залік ІІІ  

Сума кредитів ЄКТС      10 

ІІ.4. Вибіркові дисципліни циклу професійної підготовки 

ВК1 
Інформаційні технології в освіті та наукових 

дослідженнях 
2 залік ІІ  

ВК2 Цифрові технології в освіті 2 залік ІІ  

ВК3 Цифрова гуманістична педагогіка 2 залік ІІ  

ВК4 
Наукові електронні комунікації та відкриті 

журнальні системи 
2 залік 

ІІ  

ВК5 
Системи освіти та навчання в комп’ютерно 

орієнтованому середовищі 
2 залік 

ІІ  

ВК6 
Комп’ютерно орієнтоване середовище в 

освітньому процесі 
2 залік ІІ 

 

ВК7 ІКТ підтримки інклюзивного навчання 2 залік ІІ  

ВК8 Наукові електронні бібліотеки та наукометрія 2 залік ІІ  

Сума кредитів ЄКТС       8 

ІІІ. Комплексний іспит зі спеціальності: 011 Освітні, педагогічні науки, спеціалізації: Інформаційно-

комунікаційні технології в освіті 

ОК13 

Комплексний іспит зі спеціальності: 011 

Освітні, педагогічні науки, спеціалізації: ІКТ 

в освіті 

2 іспит ІІ 

 

Загальна сума кредитів ЄКТС      32 
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ІІ. Виконання наукової складової підготовки доктора філософії: 

 
   

Публікація статей та апробація результатів наукових досліджень 

 
1. Участь у конференціях, семінарах, круглих 

столах тощо  

за весь період навчання (кількість): 

конференції - ____;  

семінари - ____; 

круглі столи - ____;  

інше - ____________________________ 

__________________________________ 

2. Публікації 

за весь період навчання (кількість): 

статті у фахових виданнях України  - ____; 

статті в інших виданнях - ____;  

тези доповідей - ____ 

інші публікації __________________________ 

________________________________________ 

 

 

Тема дисертаційної роботи доктора філософії: 

              

               

________________________________________________________________________________________ 
 

Дисертація захищена у спецраді ___________________ «____» __________ 20___ р.  
(вказати шифр спецради) 

 

 

 

Науковий керівник                   _______________  ____________________ 
(підпис)   (ПІБ) 

 

Завідувач відділу                      _______________  ____________________ 
(підпис)   (ПІБ) 

Заступник директора  

з наукової роботи Інституту   _______________  ____________________ 
(підпис)   (ПІБ) 

В.о. завідувача аспірантури  

і докторантури    _______________  ____________________ 
(підпис)   (ПІБ) 

 
 

 

 

Директор Інституту               _______________            В. Ю. Биков 
(підпис)    

 

 
 

 «_____» _______________ 20____  р. 


