Оцінювання рівня теоретичної фахової підготовки аспіранта, що
навчається за освітньо-наукової програмою доктора філософії за
спеціальністю «Науки про Землю», передбачає складання комплексного
підсумкового іспиту за спеціальністю відповідно до навчального плану.
Програма комплексного іспиту містить обов’язковий і варіативний модулі.
Обов’язковий модуль охоплює теоретичні аспекти сучасної науки, оволодіння
методологією та методикою джерелознавчого дослідження, сучасною
вітчизняною та зарубіжною історіографією з напряму дослідження.
Варіативний модуль стосується наукових та практичних аспектів відповідно
до обраного напряму дисертаційної роботи конкретного аспіранта. Для
складання варіативного модуля аспірантом разом з науковим керівником
складається Додаткова програма комплексного підсумкового іспиту.
Додаткова програма узгоджується на засіданні профільної кафедри і
затверджується Вченою радою географічного факультету.
Додаткова програма складається з титульного аркуша та основної
частини. Зразок оформлення титульного аркуша див. Додаток 1. Основна
частина Додаткової програми має містити тему дисертації (українською та
англійською мовами), питання за темою дисертації (10–12 питань), перелік
публікацій аспіранта за темою дисертації та список літератури за темою
дисертації. Питання за темою дисертації мають бути сформульовані таким
чином, щоб відповідаючи на них аспірант міг продемонструвати високий
рівень знань з обраної наукової спеціальності, продемонструвати наукову
новизну дисертаційного дослідження та обґрунтувати його методологічний
базис, сформулювати та обґрунтувати наукові положення та ідеї свого
дослідження, описати та належним чином інтерпретувати основні результати
дисертаційного дослідження. Перелік публікацій аспіранта слід оформлювати
у вигляді таблиці (табл. 1).

Таблиця 1.
Зразок оформлення списку публікацій аспіранта за темою дисертації
№

Назва

Тези/
Стаття

Де опубліковано, рік

Автори

1. Youth
стаття Visnyk of Karazin Kharkiv National Parenyuk V.,
migration of
University, 2021
Provotar N.,
Ukrain:
Mezentsev K.
regional
dimension
2. Приватні
тези
грошові
перекази як
позитивний
чинник
міграцій
населення

Шевченківська весна – 2019 Паренюк В.
«Географія». Мат-ли XVII Міжнар.
наук.-практ. конф. Київ, 2019. C.
185-189.

Технічні вимоги до дослідницької пропозиції. При оформленні
Дослідницької пропозиції дотримуватись вимог: шрифт Times New Roman,
кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, поля: верхнє і нижнє – 1,5 см, ліве – 2,5
см, праве – 1,0 см.

Додаток 1
ЗАТВЕРДЖЕНО
на засіданні Вченої ради
географічного факультету
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
протокол № ____ від ________________ 20__ р.
голова Вченої ради
__________________(С.П.Запотоцький)

«____»____________20___ р.

Додаткова програма
комплексного підсумкового іспиту
зі спеціальності 106 - Географія
___________________________________
Прізвище, ім’я, по-батькові

здобувача вищої освіти третього освітньо-наукового рівня
(доктор філософії)
в галузі природничі науки
Освітньо-наукова програма
«Географія»

Аспірант
_______________ (Прізвище, ім’я, по-батькові)
Науковий керівник
_______________ (Прізвище, ім’я, по-батькові)
Зав. кафедри _____________________
_______________ (Прізвище, ім’я, по-батькові)
2021

