
Зразки документів для вступників в аспірантуру 

 

 
Зразок титульної сторінки  

           

            

 

 

 

 

 

 

 

ІВАНОВА ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА 
 

Форма навчання:  очна  (вечірня  / заочна) 

                                
 

Спеціальність:  ________________________ 

 

 

                              Перелік  документів: 

1. Особиста заява на ім’я ректора  

2. Копія диплома магістра з додатком (завірити) 

3. Реферат (або список  публікацій) 

4. Дослідницька пропозиція 

5. Лист-відношення від організації (або витяг з протоколу засідання кафедри)  

6. Копія трудової книжки 

7. Особистий листок по обліку кадрів 

8. Копія довідки ідентифікаційного номера 

9.  Автобіографія 

10. Наукова характеристика з місця роботи  

12.  Копія паспорта 

13.  Дві фотокартки 

14.  1 фото на електронному носії 

 
 

 

 

 

 



          З Р А З О К (заяву необхідно писати власноруч!) 

 
Ректору Херсонського  

державного університету 

Олександру Співаковському    

Людмили Іванової,  

яка мешкає за адресою  

73000, м. Херсон,  

вул. Соборна, б.10, кв.45 

(моб. тел.) 

 
                                                                   

                                
 

Заява 

Прошу допустити мене до складання вступних конкурсних іспитів до 

аспірантури ХДУ на очну (вечірню / заочну) форму навчання зі спеціальності 

______________________________________.  
(шифр, назва, якщо є- спеціалізація)   

Передбачена тема дисертації: “…………………………………  “. 

Науковим керівником прошу призначити д.філол.н. (к.філол.н.) професора 

(доцент) ___________.  

Працевлаштування після закінчення аспірантури гарантує кафедра _________ (або 

організація – лист додається) (для аспірантів очної форми навчання). 

 

Обрати та вписати один з варіантів: 

1.«претендую на участь в конкурсі виключно на місця державного замовлення»  

2.«претендую на учать  в конкурсі виключно  на місця за кошти фізичних або 

юридичних осіб»  

3.«претендую на участь у конкурсі на місця державного замовлення і на участь в 

конкурсі на місця за кошти фізичних або юридичних осіб у випадку неотримання 

рекомендації за цією конкурсною пропозицією за державним замовленням» 

 

 

Дата                                            Підпис 

 

Візи:   

передбачений науковий керівник 

завідувач кафедрою,  

декан 

завідувач відділу аспірантури та докторантури 

перший проректор 

 



 ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ  ТИТУЛЬНОЇ СТОРІНКИ РЕФЕРАТУ 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

Херсонський державний університет 

 
         

 
                                                         
 

 

 

 

Р Е Ф Е Р А Т 

 

 

            поданий для вступу до аспірантури 

            зі спеціальності  _______________________ 

            на тему : “ _____________________________” 

 
  
 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                

                                                        Іваненко І.А. 

                                                                  Рецензент 

          ________________________ 

                   ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХЕРСОН - 2021 

                                                                                                    

      
 

 
 



ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ПРОПОЗИЦІЇ 

          
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Херсонський державний університет 

Кафедра ________________________ 

         

 
                                                         
 

 

 

 
                                  
 

 

 

ДОСЛІДНИЦЬКА  ПРОПОЗИЦІЯ 

 
        
            зі спеціальності  _______________________________ 

            на тему : “_____________________________________” 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                             
                                                      

                                                                                    Іваненко І.А. 
                                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХЕРСОН - 2021 

                                                                                                    

 
      

 



   Вимоги до дослідницької пропозиції 

 

1. Дослідницька пропозиція є обов᾽язковою  складовою іспиту зі спеціальності  

при вступі в аспірантуру ХДУ.   

2. Вона готується на вступний іспит зі спеціальності у вигляді презентації. В 

роздрукованому вигляді подається до відділу аспірантури та докторантури 

за підписом автора та передбачуваного наукового керівника разом з 

документами у визначені у Правилах прийому до аспірантури ХДУ терміни 

прийому.  

3. Дослідницька пропозиція є авторським текстом, що передбачає наукове 

осмислення та викладення бажаної теми (або напряму) власного наукового 

дослідження за такою структурою: 

- Актуальність теми 

- Теоретико-методологічні засади дисертаційного дослідження та загальна 

характеристика стану її наукової розробки 

- Предмет та об᾽єкт майбутнього дослідження 

- Мета та завдання дисертації 

Обсяг дослідницької пропозиції – до 15 тис. знаків, шрифт Times New Roman, 

розмір 14. 

 

 

 

ВАЖЛИВЕ УТОЧНЕННЯ ДЛЯ  ВСТУПНИКІВ! 

 

Для вступників, які подали документи ДО ВСТУПУ В АСПІРАНТУРУ  

2021 РОКУ:  

РЕФЕРАТ для вступу в аспірантуру подається у випадку, коли у вступника 

немає трьох публікацій за темою майбутнього дисертаційного дослідження. 

Дослідницьку пропозицію мають підготувати та подати всі вступники до 

аспірантури без винятку.  

 



ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ   СПИСКУ ПУБЛІКАЦІЙ 

 

Список 

наукових і навчально-методичних праць  

_________________________________________________________ 

(прізвище, ім'я, по батькові) 

 

№ 

з/п 
Назва 

Характер 

роботи 
Вихідні дані 

Обсяг (у 

сторінках)/ 

авторський 

доробок 

Співавтори 

1 2 3 4 5 6 
 Творча та громадська 

діяльність Є. Гуменної 

за нацистського 

режиму у Києві (1941-

1943 рр.) 

стаття Література та 

культура Полісся. – 

2017. – Вип.87. – 

С.155-164. (фахове 

видання) 

10/10  

  Творча та громадська 

діяльність Є. Гуменної в 

умовах розвитку 

українського 

літературного процесу в 

еміграції (1944–

1950 рр.) 

стаття Rozdroża polsko-

ukraiński dyskurs 

humanistyczny. 

Częstochowa-Humań-

Poznań. 2018. – 

С.133-142. 

10/10  

 

Здобувач                                 _________                                 ______________ 
      (підпис)         (прізвище, ініціали) 

_______________  
(число, місяць, рік) 

 

Засвідчено: 

Завідувач кафедри                           ______________                ______________ 
            (підпис)                (прізвище, ініціали) 

 

Учений секретар                              ______________                Наталія ВОРОПАЙ 
             (підпис)       

  

Перший проректор                            ______________              Сергій ОМЕЛЬЧУК 
             (підпис)       

 

Примітки: 
У колонці 2 подається повна назва публікації мовою оригіналу. Назву публікації у 

фаховому періодичному виданні або у виданні включеному до наукометричних баз (Scopus, 

Web of Science та ін.) виділяти жирним шрифтом. 
У колонці 3 зазначається характер роботи: стаття, тези доповідей, авторські свідоцтва, 

методичні розробки, підручники, навчальні посібники тощо. 
У колонці 4 конкретизуються місце і час публікації (видавництво, журнал - номер або 

серія, рік); дається характеристика збірників (міжвузівський, тематичний тощо), місце і рік 

видання; зазначаються тематика, категорія, місце і рік проведення наукових і методичних 

конференцій, симпозіумів, семінарів та з'їздів, інших зібрань наукового характеру, у матеріалах 



яких уміщено тези доповіді (виступу, повідомлення): міжнародні, республіканські, регіональні 

галузеві, обласні, міжвузівські, вузівські (науково-педагогічного напряму); авторське свідоцтво 

на винахід, рік видачі; номери реєстрації і дати оформлення патентів, ліцензій. 
Вихідні дані записуються відповідно до правил бібліографічного опису літератури. Після 

вихідних даних у дужках зазначати фахове видання,  Scopus, Web of Science тощо. 
У колонці 5 вказується кількість сторінок публікації. Якщо праця велика і видана у 

співавторстві, то кількість сторінок вказується дробом: у чисельнику - загальний обсяг, у 

знаменнику - частка автора. 
У колонці 6 наводяться прізвища та ініціали співавторів. Зі складу великих авторських 

колективів наводяться прізвища перших трьох осіб, після чого вказується: та інші, всього __ 

осіб. 
Список за попередній термін обрання формується у хронологічній послідовності 

опублікування робіт з наскрізною нумерацією праць за такими розділами: 

- наукові праці; 

- авторські свідоцтва, дипломи, патенти; 

- навчально-методичні праці. 

 



З Р А З О К  ЛИСТ – ВІДНОШЕННЯ (на бланку організації) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ректорові Херсонського 

державного університету 

Олександру СПІВАКОВСЬКОМУ 

 

 

 

 

 

 

Організація (назва організації) просить підготувати викладача Іванову Ірину 

Миколаївну в аспірантурі при Херсонському державному університеті зі 

спеціальності ______ на очній (вечірній/ заочній) бюджетній (контрактній) формі 

навчання. Працевлаштування після закінчення аспірантури гарантується (для 

аспірантів очної форми навчання).           
  
 

 

 

 

Директор                        ____________                          (Ім'я, прізвище) 



ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ВИТЯГУ З ПРОТОКОЛУ ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ 

 

 

ФАКУЛЬТЕТ______________________________________ 

КАФЕДРА______________________________________ 

 

 

Витяг з протоколу 

засідання кафедри 

№____ від_________ 

 

 

Голова: 

Секретар: 

Присутні члени кафедри: перелік членів кафедри. 

 

 

Слухали: 
Про рекомендацію до вступу в аспірантуру асистента кафедри Іванова В.І. на 

очну (заочну / вечірню) форму навчання зі спеціальності ________.    
Про наукову характеристику претендента до вступу (текст додається)              
Ухвалили:  
 1.Рекомендувати до вступу в аспірантуру зі спеціальності _______  на очну 

(заочну / вечірню) форму навчання асистента кафедри Іванова В.І.   
2.Призначити наукового керівника в особі д.п.н., профессора Бєлєхову Л.І. 
3. Працевлаштування після закінчення аспірантури гарантуємо (для очної форми 

навчання) 

                 
 

 

Голова  

 

Секретар 


