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Про підготовку та проходження 

аспірантської практики аспірантами 

другого та третього року підготовки 

 

 

Відповідно до Положення про аспірантську практику ХДУ, затвердженого 

наказом ректора ХДУ від 05.12.2018 № 1016-Д, Положення про аспірантську 

практику ХДУ від 05.12.2018 № 1016-Д зі змінами, внесеними на підставі 

рішення вченої ради ХДУ (протокол від 28.01.2021 № 9), освітньо-наукових 

програм підготовки доктора філософії третього (освітньо-наукового) рівня 

вищої освіти, згідно з навчальними планами та графіком освітнього процесу 

 
 

ВИДАЮ РОЗПОРЯДЖЕННЯ: 

 

1. Затвердити терміни проходження аспірантської практики  

1) для аспірантів 2 року денної, заочної та вечірньої форм навчання з 09.03.2021  

по 22.03.2021; 

2) для аспірантів 3 року денної, заочної та вечірньої форм навчання з 22.03.2021  

по 16.04.2021. 

2.  Відділу аспірантури та докторантури провести загальну настановчу 

конференцію для аспірантів 2 й 3 року підготовки 25.02.2021 о 13.30 (ZOOM). 

3. Завідувачам кафедр, на базі яких буде проходити практика аспірантів:  

1) до 22.02.2021 розробити та затвердити робочі програми практики аспірантів;  

2) затвердити на засіданнях кафедр індивідуальні плани проходження 

аспірантської практики аспірантами 2 року підготовки до 09.03.2021, 

аспірантами 3 року підготовки – до 22.03.2021; 

3) затвердити на засіданнях кафедр звіт аспірантів про результати проходження 

практики аспірантами 2 року підготовки до 26.03.2021, аспірантами 3 року 

підготовки – до 23.04.2021.   



4. Керівникам практики провести залік з практики для аспірантів 2 року 

підготовки в термін з 23.03.2021 по 25.03.2021, для аспірантів 3 року 

підготовки – з 19.04.2020 по 22.04.2021.  

5. Аспірантам другого й третього року підготовки: 

1) скласти та затвердити на засіданні кафедри індивідуальний план 

проходження практики аспірантам 2 року підготовки до 09.03.2021, аспірантам 

3 року підготовки – до 22.03.2021; 

2) подати до відділу аспірантури та докторантури щоденники практики та звіт 

про проходження практики аспірантам 2 року підготовки до 29.03.2021, 

аспірантам 3 року підготовки до 26.04.2021. 

         6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на завідувачку відділу 

аспірантури та докторантури Штепенко О.Г. 

 

 

Перший проректор                                                                Сергій ОМЕЛЬЧУК 

 

 

Олександра Штепенко 

 

 

Ознайомити: відділ аспірантури та докторантури, завідувачів кафедр  


