
Вимоги до дослідницької пропозиції 
за спеціальністю:102 «Хімія», 

спеціалізації : «Біоорганічна хімія» та «Нафтохімія і вуглехімія» 
 
 

1. Обов’язковою складовою іспиту зі спеціальності при вступі до аспірантури 
Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії є презентація дослідницької пропозиції.  

Дослідницька пропозиція – це авторський текст обсягом 3-4 стор., у якому викладено 
бажану тематику індивідуального дисертаційного дослідження вступника в аспірантуру 
Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України, обґрунтування актуальності 
обраної ним проблеми та методологію її осмислення.  

Кожний вступник до аспірантури Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН 
України, подаючись на навчання, тим самим заявляє, що обирає для себе науково-
дослідне майбутнє і має на те підстави у вигляді оригінальних та реалістичних науково-
дослідних ідей. Цей свій вибір абітурієнт має потвердити власною переконливою 
дослідницькою пропозицією, яка, в основному, має відповідати спеціалізації Інституту 
біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України у даній галузі. Дослідницька пропозиція 
оцінюватиметься фахівцями Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України за 
критеріями наукової новизни, обґрунтованості, посутності, реальності тощо.   

Дослідницька пропозиція не є рефератом захищеної магістерської студії, а є свідченням 
наявності перспективних науково-дослідних ідей, базованих на обізнаності з предметом 
власного наукового зацікавлення та ступенем його вивченості. Подана абітурієнтом 
дослідницька пропозиція не обов’язково саме в такому формулюванні стане предметом 
дисертаційного дослідження вступника в разі його/її зарахування до аспірантури 
Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України. Цим документом вступник має 
продемонструвати своє уміння мислити раціонально і творчо. Одночасно дослідницька 
пропозиція дозволяє визначити, чи наукові інтенції вступника можуть бути належним 
чином підтримані й реалізовані в Інституті біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України.  

2. Письмова дослідницька пропозиція подається в роздрукованому вигляді (у двох 
примірниках) до Приймальної комісії разом із іншими документами вступника.  

3. Дослідницька пропозиція вступника в обов’язковому порядку візується вченим 
секретарем Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України. 

4. Дослідницька пропозиція є авторським текстом, що передбачає виклад бажаної 
теми індивідуального дисертаційного дослідження за такою структурою:  обґрунтування 
актуальності теми;  загальна характеристика стану наукової розробки теми;  предмет 
дисертаційного дослідження;  мета і завдання дисертаційного дослідження;  
методологічні засади дисертаційного дослідження. 

5. Параметри комп’ютерного набору тексту: шрифт – Times New Roman, розмір – 14, 
інтервал – полуторний (1,5), поля стандартні (верхнє, нижнє і праве поле – 1,5 см, ліве 
поле – 2,5 см).  

6. Нумерація сторінок – у верхньому правому куті (титульний аркуш не нумерується).  

7. Оформлення титульного аркушу – за зразком (див. додаток).  
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