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Дослідницька пропозиція – це науковий текст обсягом до 5 сторінок (не 

враховуючи титульну сторінку, зміст та список літератури).  

Текст готується вступником до аспірантури, в якому обґрунтовується тематика 

майбутнього дисертаційного дослідження, його актуальність, стан розробки у 

вітчизняній та зарубіжній науці; можливі шляхи розв’язання поставлених задач 

тощо. 

В розділах дослідницької пропозиції, зокрема,  необхідно вказати: 

Розділ Необхідні матеріали 

Анотація Скорочено мета, можливі результати майбутньої 

дисертації, наробки автора 

Вступ Актуальність та мету дослідницької роботи. 

Ступінь розробленості 

теми 

Стислий огляд сучасної літератури за темою майбутньої 

дисертації. 

Дослідницькі задачі та 

підходи 

Задачі, методи, методики, які можуть бути використанні 

при підготовці майбутньої дисертації 

Наявні наробки автора Результати теоретичних і практичних досліджень, що 

зроблені автором дослідницької пропозиції. 

Список публікацій автора по темі (за наявності). 

Очікувані результати Можливі результати майбутньої дисертації, їх  наукова 

новизна.  

Список літератури по 

темі дослідницької 

пропозиції 

Список літературних і фондових джерел, що використані 

при написанні розділів дослідницької пропозиції. Список 

має бути оформлений згідно вимог ДАК. 

 

При оформленні Дослідницької пропозиції дотримуватись вимог: шрифт Times 

New Roman, кегль -14, міжрядковий інтервал – 1. 

Текст дослідницької пропозиції узгоджується з майбутнім науковим 

керівником або з завідувачем профільної кафедри. 

 

Оцінка за Дослідницьку пропозицію входить складовою частиною у загальну 

оцінку іспиту зі спеціальності «Науки про Землю». За рішенням вченої ради 

ННІ «Інститут геології» (протокол №10 від 25.05.2016 р.) загальна оцінка 

формується з двох частин: 

1. Кількість балів за усну відповідь (максимально 70 балів); 

2. Кількість балів за представлення Дослідницької пропозиції (максимально 30 

балів). 

 

 



Оцінка за Дослідницьку пропозицію входить складовою частиною у загальну 

оцінку іспиту зі спеціальностей 106 «ГЕОГРАФІЯ» та 242 «ТУРИЗМ» . За 

рішенням вченої ради географічного факультету (протокол №5 від 29.08.2016 р.) 

загальна оцінка формується з двох частин: 

3. Кількість балів за усну відповідь (максимально 80 балів); 

4. Кількість балів за представлення Дослідницької пропозиції (максимально 20 

балів). 

 

Зразок оформлення титульної сторінки та змісту Дослідницької пропозиції 

надається нижче. 
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