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СТРУКТУРА ОБҐРУНТУВАННЯ 
 

Актуальність дослідження.  
Мета дослідження (Мета має співвідноситися з об’єктом і предметом 

дослідження і не формулюватися ширше за предмет). 
Завдання дослідження (завдань має бути не більше п’яти. Не ставити 

завданням розробку методичних матеріалів чи рекомендацій. Уникати збігу в 
формулюванні мети і завдання дослідження. Не коректно формулювати перше 
завдання дослідження на зразок: «Вивчити стан проблеми у сучасній теорії та 
практиці», оскільки це є першим етапом будь-якого дослідження). 

Об’єкт дослідження  
Предмет дослідження  
Хронологічні межі (за потреби). 
Географічні межі (за потреби). 
Методи дослідження (обов’язково виокремлювати теоретичні та емпіричні 

методи дослідження і вказувати, з якою метою вони використовувалися) 
Теоретичну основу дослідження складають…  
У процесі вивчення стану досліджуваної проблеми в практиці планується 

використання таких теоретичних методів: …  
Джерельна база дослідження  
Наукова новизна та теоретичне значення дослідження (цей пункт має 

обов’язково містити три складові: вперше….; уточнено…; подальшого розвитку 
набули…. Наукова новизна має співвідноситися із метою, завданнями, гіпотезою. 
Вона не повинна бути у формі анотації. Наприклад, якщо пишеться про вперше 
визначені умови, то в дужках слід їх перелічити. У науковій новизні не писати, що 
вперше експериментально перевірено, оскільки експериментальна перевірка – це 
метод дослідження) 

Практичне значення очікуваних наукових результатів  
 
Публікації  
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ПЛАН-ПРОСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ 
 
Вступ  
 
Перелік скорочень 
  
РОЗДІЛ 1. Назва 
1.1.  
1.2.  
1.3. 
Висновки до першого розділу  
  
РОЗДІЛ 2. Назва  
2.1.  
2.2.  
2.3.  
Висновки до другого розділу  
  
РОЗДІЛ 3. Назва  
3.1.  
3.2.  
3.3.  
Висновки до третього розділу 
 
Загальні висновки  
 
Список використаної літератури  




