
 



Вступник до аспірантури за спеціальністю 103 «Науки про Землю» повинен 

мати відповідний рівень теоретичних знань та вміти застосовувати отримані 

знання у наукових дослідженнях фундаментального та прикладного характеру з 

використанням сучасних інформаційних технологій.  

Претендент до вступу до аспірантури готує дослідницьку пропозицію 

відповідно до обраної спеціалізації наукової спеціальності 103 «Науки про 

Землю».  

Мета дослідницької пропозиції – довести, що вступник володіє необхідними 

теоретичними і практичними знаннями з обраного напряму наукової діяльності. 

Вступник до аспірантури повинен мати достатній рівень знань та навичок, 

необхідних для початку власних наукових досліджень, тому при написанні йому 

необхідно: 

- довести високий рівень своїх знань з обраної наукової спеціалізації;  

- продемонструвати схильність до самостійного аналізу фундаментальних та 

прикладних наукових проблем;  

- сформулювати та обґрунтувати вихідні наукові положення та ідеї, що будуть 

покладені в основу майбутнього дослідження.  

Дослідницька пропозиція повинна носити характер творчої самостійної 

науково-дослідної роботи. Виклад матеріалу не повинен обмежуватися лише 

описовим підходом до розкриття обраної теми, а також має відображати 

авторську аналітичну оцінку стану досліджуваної проблеми й власну точку зору на 

можливі варіанти її вирішення.  

Дослідницька пропозиція показує здатність автора розбиратися у фахових 

питаннях, систематизувати теоретичний матеріал з обраної теми, творчо 

використовувати наукові ідеї та положення для методологічного аналізу 

проблематики, у якій планує спеціалізуватися вступник. 



У дослідницькій пропозиції мають бути сформульовані та обґрунтовані задачі, 

що будуть покладені в основу майбутньої дисертації, сукупність яких можна 

кваліфікувати як елементи нової ідеї або теоретичне обґрунтування питання, що 

матиме наукове чи практичне значення.  

Дослідницька пропозиція має висвітлити уміння вступника до аспірантури 

генерувати нові ідеї, розраховані на близьку або далеку перспективу, та нахил до 

самостійного проведення досліджень. Тема дослідницької пропозиції обирається 

вступником самостійно (за погодженням із передбачуваним науковим керівником 

або з завідувачем профільної кафедри та з гарантом освітно-наукової програми 

«Науки про Землю»).  

Дослідницьку пропозицію з обраної наукової спеціалізації спеціальності 103 

«Науки про Землю» вступник повинен подати разом з іншими документами, 

передбаченими правилами прийому до аспірантури, у зазначений правилами 

прийому термін.  

Дослідницька пропозиція – це науковий текст обсягом 5-10 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 Стислий огляд сучасної літератури за темою майбутньої 



теми 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. 

 

Титульний аркуш дослідницької пропозиції має містити  

 повне найменування університету та його структурного підрозділу;  

 відомості про автора;  

 назву дослідницької пропозиції, що повинна відповідати обраному 

тематичному напряму дисертаційного дослідження;  

 шифр і найменування спеціальності;  

 підписи осіб, з якими узгоджена Дослідницька пропозиція; 

 місто і рік (див. Додаток 1 до цих вимог).  

Зміст включає всі перераховані вище структурні елементи дослідницької 

пропозиції, із зазначенням сторінок, на яких вони знаходяться.  

Вступ важливий змістовний елемент дослідницької пропозиції. Форма його - 

довільна, але в ньому повинні обов'язково знайти відображення такі питання: 

обґрунтування вибору теми, оцінка її з точки зору актуальності та важливості, 

визначення її місця в існуючій проблематиці, оцінка рівня і характеру розробки 



теми, зміст проблематики, яку автор вбачає в цій темі, формулювання мети й 

завдань дослідження в дослідницькій пропозиції.  

Список літератури по темі дослідницької пропозиції повинен указувати на 

вивчені автором роботи, за якими може мати місце бесіда стосовно змісту 

дослідницької пропозиції. Цей список має включати в себе як фундаментальні 

наукові праці, так і останні публікації з обраної теми, наявні у вітчизняній та 

зарубіжній літературі. Використана література обов'язково має знайти своє 

відображення в дослідницькій пропозиції (шляхом аналізу та прямого цитування). 

Технічні вимоги до дослідницької пропозиції 

При оформленні Дослідницької пропозиції дотримуватись вимог: шрифт 

Times New Roman, кегль -14, міжрядковий інтервал – 1, поля: верхнє і нижнє – 

1,5 см, ліве – 2,5 см, праве – 1,0 см. 

Дослідницька пропозиція повинна відповідати вимогам до наукової 

публікації, бути вичитаною, акуратно оформленою, із застосуванням необхідного 

наукового апарату текстового викладу (бібліографічний правильно складений 

список літератури у відповідності з існуючими вимогами, звірені цитати). 

Презентація Дослідницької пропозиції проводиться вступником на іспиті з 

спеціальності протягом до 10 хвилин. 

Оцінка за Дослідницьку пропозицію входить складовою частиною у загальну 

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

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). 

Зразок оформлення титульної сторінки та змісту Дослідницької пропозиції 

надається в додатку. 
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