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ВИМОГИ ДО ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ПРОПОЗИЦІЇ 

ДЛЯ ВСТУПУ ДО АСПІРАНТУРИ 

ФАКУЛЬТЕТУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

Обов’язковою складовою вступного випробування зі спеціальності 122 

комп’ютерні науки при вступі до аспірантури факультету інформаційних 

технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка є 

дослідницька пропозиція. 

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. 

 

Письмова дослідницька пропозиція подається в роздрукованому вигляді до 

Приймальної комісії разом із іншими документами вступника.   

 

Вимоги при оформленні дослідницької пропозиції: шрифт                         

Times New Roman, кегль -14, міжрядковий інтервал – 1. Поля: верхнє, нижнє і ліве 

– 2 см., праве – 1 см. Абзацний відступ встановлюється однаковим упродовж 

усього тексту роботи і дорівнює 1 см. Дослідницька пропозиція може містити 

додатки, які не враховуються в нумерацію сторінок основного тексту. 



Текст дослідницької пропозиції узгоджується з майбутнім науковим 

керівником або з завідувачем профільної кафедри. 

 

Критерії та порядок оцінювання дослідницької пропозиції. 

 

Оцінювання дослідницької пропозиції вступників до аспірантури 

відбуватиметься членами предметної комісії під час вступного іспиту зі 

спеціальності. 

Оцінка за дослідницьку пропозицію входить складовою частиною у загальну 

оцінку вступного випробування зі спеціальності 122 комп’ютерні науки у межах 

0-40 балів. Фактично отримана оцінка додається до оцінки за усну частину іспиту 

зі спеціальності. 

 

Зразок оформлення титульної сторінки та змісту дослідницької пропозиції 

надається в додатку. 



Додаток 
Міністерство освіти і науки України 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка  

Факультет інформаційних технологій 

 

 

 

 

 

 

ДОСЛІДНИЦЬКА ПРОПОЗИЦІЯ  
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на здобуття ступеня доктора філософії 

(третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти) 

зі спеціальності 122 комп’ютерні науки 
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