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1. Інформація про дослідника1.
П.І.Б.
Моб. тел.
E-mail:
Кількість наукових
публікацій у фахових
виданнях України
Кількість наукових
публікацій у зарубіжних
виданнях
Кількість інших видань
(книги, монографії,
довідники, словники тощо)
Кількість апробацій
(участь у конференціях,
семінарах і т.п.)
2. Тема дослідження.
У цьому пункті вказати орієнтовну тему дослідження. Назвати пункт
«Тема дослідження».
3. Вступ.
У пункті «Вступ» коротко висвітлити стан і виявити актуальність
орієнтовної теми дослідження.
3.1. Стан дослідження теми іншими науковцями. За наявності, зазначити
стан урегульованості обраної проблеми нормативно-правовими актами держави.
Назвати підпункт «Аналіз досліджень і публікацій».
3.2. Проаналізувавши наявну інформацію, що відноситься до сфери Вашого
наукового інтересу, виявити і зазначити актуальність Вашого майбутнього
наукового дослідження. Назвати підпункт «Актуальність теми дослідження».
4. Мета та завдання дослідження.
У пункті «Мета та завдання дослідження» потрібно зазначити мету і
завдання дослідження.
4.1. Метою дослідження є комплексне висвітлення орієнтовної теми
дисертації, аналіз та узагальнення різнопланових проявів Вашого наукового
інтересу (процесів, явищ, персоналій, що уособлюють чи відображають обрану
тему), усвідомлення вагомості внеску в розбудову обраного напряму науки,
визначення перспектив подальшого розвитку наукової теми та її корисності для
науки, суспільства, держави. Назвати підпункт «Мета дослідження».
4.2. Виходячи з мети роботи сформулювати орієнтовні дослідницькі
завдання. Назвати підпункт «Дослідницькі завдання». Вони мають розкривати
Кількість публікацій і видань позначається за наявності. Якщо наукові та інші видання відсутні – ставиться
прочерк «–».
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мету дисертації. Можна ставити прикладні й теоретичні завдання (уведення до
наукового обігу нових понять, розкриття сутності і змісту процесу, явища чи
персоналії, розробка критеріїв, принципів, умов, факторів, підготовка
методичних рекомендацій для їх використання на практиці тощо). Завдання
формулюються у формі переліку дій «виявити…», «визначити…», «зробити
аналіз…», «встановити…», «обґрунтувати…» тощо. Наприклад:
 виявити історіографічні дослідження, джерельну базу за темою дисертації
та обґрунтувати теоретико-методологічні засади її дослідження;
 дослідити основні етапи (хронологію), своєрідність обраної теми;
 охарактеризувати особливості орієнтовної теми для усвідомлення
можливих шляхів розвитку (удосконалення і т.п.);
 визначити місце і роль процесу, явища, персоналії за темою дисертації
для розвитку певної наукової сфери в національному та міжнародному просторі;
 сформулювати можливий ефект від дослідження Вашої теми для
налагодження дієвих і результативних комунікаційних зв’язків із
заінтересованими сторонами для задоволення очікувань нинішніх і прийдешніх
поколінь.
4.3. Визначити об’єкт і предмет дослідження. Назвати підпункти «Об’єкт
дослідження», «Предмет дослідження».
Об’єктом дослідження є процес або явище, що формує проблемне
питання і обрані для вивчення.
Предметом дослідження являється сукупність елементів, зв'язків,
відношень в межах об'єкта. Він визначає тему дисертації.
5. Методи дослідження.
На початковому етапі рекомендується ознайомитися з наявними
науковими методами, що розподіляються на три групи: загальнонаукові,
спеціальні наукові й конкретно-проблемні методи. У дослідницькій пропозиції
потрібно зазначити, які методи Ви плануєте застосовувати. З кожної групи
виберіть по 2–3 методи, які, Ви вважаєте, будуть корисними у здійсненні
наукового дослідження. Назвати пункт «Методи дослідження».
6. Очікувані наукові результати та їх практичне значення.
У пункті «Очікувані наукові результати та їх практичне значення»,
зважаючи на орієнтовну тему Вашої дисертації, необхідно зазначити, що
досліджена тема дисертації:
 дозволить заповнити прогалини в наявній історіографії;
 доповнить і розширить певний науковий напрям (вказати який саме);
 сприятиме ствердженню місця і ролі досліджуваних процесів, явищ,
персоналій і т.п. для розбудови країни, громадянського суспільства, мережі
установ, державних проєктів і т.п. (написати згідно Вашого розуміння теми
дисертації);
 визначити і перелічити перспективні напрями дослідження, що виходять
з обраної Вами теми (за можливості).
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7. Список використаних джерел і літератури.
Для підготовки Вашої дослідницької пропозиції, Ви користувалися
електронними і друкованими ресурсами. У цьому пункті необхідно зазначити ці
джерела
згідно
прикладів
за
посиланням:
https://nakkkim.edu.ua/images/Instytuty/Akademiia/Vydannia/Pryklady_oformlennia
_bibliohrafii_za_DSTU-2015.pdf
Назвати пункт «Список використаних джерел і літератури».
8. Перелік власних наукових публікацій просимо оформити згідно
прикладів
за
посиланням:
https://nakkkim.edu.ua/images/Instytuty/Akademiia/Vydannia/Pryklady_oformlennia
_bibliohrafii_za_DSTU-2015.pdf
Назвати пункт «Список наукових публікацій П.І.Б.».

