
Вимоги  

до оформлення реферату дисертації на здобуття наукового ступеня 

доктора наук, затверджені рішенням Вченої ради Західноукраїнського 

національного університету (протокол №9 від 15.06.2022 року) 

Реферат є обов’язковим документом, який дає право на захист дисертації 

на здобуття наукового ступеня доктора наук. Призначення реферату полягає в 

ознайомленні наукової громадськості з основними ідеями та висновками 

дисертації, внеском здобувача у розробку та вирішення наукової проблеми. 

Реферат має ґрунтовно розкривати зміст дисертації. В ньому не повинно 

міститися інформації, якої немає в дисертації. 

Реферат має бути написаний діловою українською мовою з науковим 

стилем викладення його змісту. Він має характеризуватися цілісною, 

змістовною завершеністю, логічною послідовністю розглянутих питань. 

Реферат повинен мати такі основні структурні елементи: 

− титульний аркуш; 

− загальна характеристика докторської дисертації; 

− основний зміст; 

− висновки; 

− список наукових публікацій, зарахованих за темою докторської дисертації. 

У загальній характеристиці докторської дисертації подається інформація 

в межах таких рубрик: 

обґрунтування вибору теми дослідження (висвітлюється зв’язок теми 

дисертації із сучасними дослідженнями у відповідній галузі знань шляхом 

критичного аналізу з визначенням сутності наукової проблеми або завдання. В 

рубриці в алфавітному порядку зазначається перелік науковців, які займалися 

вивченням питань, що стосуються теми дослідження. Праці згаданих науковців 

обов’язково мають бути висвітлені у списку використаних джерел в дисертації); 

зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, грантами 

(вказується, в рамках яких програм, тематичних планів, наукових тематик і 

грантів, зокрема галузевих, державних та/або міжнародних, виконувалася 
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дисертація, із зазначенням номерів державної реєстрації науково-дослідних 

робіт і найменування організації, де виконувалася робота); 

мета і завдання дослідження формуються відповідно до предмета та 

об’єкта дослідження (об’єкт дослідження – це процес або явище, що породжує 

проблемну ситуацію й обране для вивчення. Об’єкт і предмет дослідження як 

категорії наукового процесу співвідносяться між собою як загальне і часткове. 

В об’єкті виділяється та його частина, яка є предметом дослідження. Предмет 

дослідження розкриває тему дисертації, що відображається на титульному 

аркуші як її назва); 

методи дослідження (перераховуються використані наукові методи 

дослідження та змістовно зазначається, що саме досліджувалось з 

використанням кожного методу; обґрунтовується вибір методів, що 

забезпечують достовірність отриманих результатів та висновків); 

інформаційна база дослідження (передбачає короткий опис 

інформаційно-аналітичних джерел, використаних при написанні дисертації); 

наукова новизна отриманих результатів (аргументовано, коротко та 

чітко представляються основні наукові положення, які виносяться на захист, із 

зазначенням відмінності одержаних результатів від відомих раніше; новизна 

розкривається в розрізі рубрик: вперше одержано; удосконалено; набули 

подальшого розвитку. Зміст положень наукової новизни повинен послідовно 

відповідати на запитання: що зроблено і яка ступінь його новизни? в чому 

полягає новизна запропонованого? що дає запропоноване?); 

практичне значення отриманих результатів (надаються відомості про 

використання результатів дослідження із зазначенням назв установ, 

підприємств, організацій, в яких апробовано результати дисертації, та 

реквізитів відповідних документів);  

особистий внесок здобувача (якщо у дисертації використано ідеї або 

розробки, що належать співавторам, разом з якими здобувачем опубліковано 

наукові праці, то обов’язково зазначається конкретний особистий внесок 

здобувача в такі праці або розробки);  
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апробація матеріалів дисертації (зазначаються назви конференцій, 

конгресів, симпозіумів, семінарів, шкіл, місце та дата проведення); 

структура та обсяг дисертації (анонсується структура дисертації, 

зазначається її загальний обсяг. Для розкриття структури дисертації необхідно 

подавати інформацію про наявність вступу, певної кількості розділів, 

висновків, списку використаних джерел, додатків. У рубриці зазначається 

загальний обсяг та обсяг основного тексту дисертації в сторінках, кількість 

рисунків і таблиць (з визначенням кількості рисунків і таблиць, що займають 

повну сторінку), кількість та обсяг додатків, список використаних джерел із 

зазначенням кількості найменувань та обсягу). 

В основному змісті стисло викладається сутність докторської дисертації 

за розділами та деталізуються всі пункти наукової новизни; він має дати повне 

уявлення про виконану роботу. В змісті реферату не може бути посилань на 

список використаних джерел. 

У висновках викладаються найбільш важливі наукові та практичні 

результати дисертації, що корелюються із поставленими завданнями, 

вказуються наукові проблеми, для розв’язання яких можуть бути застосовані 

результати дослідження, а також можливі напрями продовження досліджень за 

тематикою дисертації. Висновки мають бути тісно пов’язані з науковими і 

прикладними положеннями, викладеними в роботі. Зазвичай формулювання 

першого речення починається так: «У дисертації наведене теоретичне 

узагальнення та запропоновано нове вирішення наукової проблеми, що полягає 

в…».  

Загальна характеристика та висновки докторської дисертації, відображені 

в рефераті, повинні бути ідентичними вступу та висновкам, що подані в 

дисертації. 

Після висновків подається список наукових публікацій, зарахованих за 

темою докторської дисертації, в розрізі таких рубрик: 

− наукові праці, які відображають основні наукові результати дисертації; 

− наукові праці, які додатково відображають наукові результати дисертації. 
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Список наукових публікацій оформляється здобувачем наукового ступеня 

в хронології в межах поданих вище рубрик з урахуванням вимог Національного 

стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. 

Бібліографічне посилання. Загальні  положення та правила складання». 

Обсяг реферату не може бути меншим 1,5 авторського аркуша та 

перевищувати 2 авторських аркуша. Один авторський аркуш дорівнює 40 тис. 

друкованих знаків, враховуючи цифри, розділові знаки, проміжки між словами, 

що становить близько 24 сторінок формату А4 (шрифт – Times New Roman, 

розмір шрифту – 14 рt, міжрядковий інтервал – 1,5). 

Номери сторінок проставляються в центрі верхнього поля сторінки. 

Нумерація починається з цифри 2 на сторінці, де міститься загальна 

характеристика докторської дисертації. 

Структурні частини реферату не нумерують, їх назви друкують великими 

літерами симетрично тексту.  

 

Правила оформлення реферату 

Інтервал через 1 міжрядковий інтервал 

Шрифт шрифт – Times New Roman, розмір шрифту – 14 рt 

Поля верхнє, ліве і нижнє – 20 мм, праве – 10 мм 

 

Титульний аркуш реферату оформляється за формою, що подана в 

додатку 1. 
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Додаток 1 
Титульний аркуш реферату  

 
Найменування вищого навчального закладу або наукової установи,  

у спеціалізованій вченій раді якого (якої) проводиться захист дисертації,  
та вищого навчального закладу або наукової установи, у якій виконувалася дисертація,  

а також органу, до сфери управління якого належить заклад або установа 
 

 

__________________________________________________________________ 
 (прізвище, ім’я, по батькові)                             

 

Гриф 
Прим. № ____ 
УДК  _______ 

               (індекс)   
 

__________________________________________________________________ 
(назва дисертації)                             

 
Спеціальність _______________________________________________ 

 (шифр і назва спеціальності)                             
 

Галузь знань____________________________________ 
       (галузь знань)                             

 

            

РЕФЕРАТ 

дисертації на здобуття наукового ступеня доктора ______________ наук 

                                                                              (галузь наук)                             

 

 

Науковий консультант: 

________________________________________  
                                              (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада) 

 

 

Місто – рік 

 


