
ВИМОГИ ДО ПРЕЗЕНТАЦІЇ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ПРОПОЗИЦІЇ 

Презентація дослідницької пропозиції є заключним етапом вступних 

випробувань до аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії з 

відповідних спеціальностей (освітньо-наукових програм).  

Презентація дослідницької пропозиції відбувається у формі співбесіди на 

засіданні предметної комісії у день вступного іспиту зі спеціальності. 

Тривалість презентації одного абітурієнта - до 10 хв. 

Дослідницька пропозиція - це науковий текст, який є стислим викладом 

науково-дослідних ідей стосовно розуміння та перспектив дослідження обраної 

наукової проблеми. Дослідницька пропозиція має відповідати напрямам 

дисертаційних досліджень, визначених освітньо-науковою програмою.  

Дослідницька пропозиція є результатом самостійно проведеного 

пошукового дослідження та демонструє наукову обізнаність вступника щодо 

обраної теми дисертації, містить обґрунтування її актуальності, загальну 

характеристику стану наукової розробки, методології дисертаційного 

дослідження та його джерельної бази.  

Підготовка і презентація дослідницької пропозиції зі спеціальності має на 

меті виявити рівень розуміння вступником обраного предмета дослідження, його 

концептуальних і методологічних знань у галузі, спроможності вступника до 

критичного аналізу матеріалу, вміння формулювати дослідницькі завдання, 

здатності прогнозувати наукові результати, а також системності та послідовності 

мислення, глибини та широти розуміння обраної наукової проблеми та вміння 

презентувати матеріал і брати участь у наукових дискусіях. 

Виклад матеріалу у дослідницькій пропозиції не повинен обмежуватися 

описовим підходом до розкриття обраної теми, а має відображати авторську 

аналітичну оцінку стану досліджуваної проблеми й власну точку зору на 

можливі варіанти її вирішення 

Презентація дослідницької пропозиції складається з таких частин: 

- доповідь вступника до аспірантури, яка містить смислові частини, які 

відповідають за змістом вступу, основній частині та передбачуваними висновкам 

наукової роботи; 

- відповіді на поставлені запитання; 

 

Дослідницька пропозиція має таку структуру: 

- титульний аркуш; 

- вступ; 

- обґрунтування теми дослідження  (загальна характеристика стану 

наукової розробки теми); 

- методологічні засади дисертаційного дослідження; 

- очікувані результати дослідження; 

- джерельна база дослідження 

 

У Вступі розкривається проблема, на вирішення якої спрямована 

робота та обґрунтовується її актуальність. Цей розділ характеризує ступінь 

ознайомлення вступника з поставленою проблемою та демонструє його вміння 



визначати напрями наукового дослідження, що є актуальними для відповідної 

галузі науки. 

У розділі «Обґрунтування теми дослідження» наводиться стан 

розробки проблеми у роботах вітчизняних та зарубіжних учених, на які 

робляться відповідні посилання. Цей розділ засвідчує здатність вступника 

здійснювати пошук і критичний аналіз наукової літератури, робити коректні 

посилання на першоджерела, уникати проявів плагіату 

У розділі «Методологія дослідження» визначаються мета, завдання, 

об’єкт та предмет дослідження; формулюється дослідницька гіпотеза щодо 

можливих шляхів розв’язання поставлених завдань; зазначаються методи 

дослідження. Мета і завдання визначаються на основі актуальності обраної 

теми та з визначенням кінцевого результату роботи. Сукупність усіх завдань 

має дати уявлення про комплекс дій, які необхідно виконати для досягнення 

мети. Методи дослідження являють собою сукупність методів, які планується 

застосувати у вирішенні дослідницьких задач. Цей розділ демонструє 

володіння вступником методологічним апаратом в обраній науковій сфері, 

засвідчує його ознайомлення з сучасними методами досліджень та показує 

вміння формулювати мету і завдання дослідження, а також знаходити 

оптимальні шляхи щодо їх вирішення. 

У розділі «Очікувані результати дослідження» висвітлюється, які 

результати дослідження планується отримати при вирішенні кожного із 

завдань дослідження. Визначається наукова новизна та теоретичне і практичне 

значення роботи. У цьому розділі вступник має продемонструвати свої 

прогностичні властивості, уміння зосередитися на зв’язку теорії і практики та 

перспективах зробити внесок у розвиток нового напрямку, що є метою 

дослідження. 

Джерельна база дослідження (Список використаних джерел) 
засвідчує уміння вступника застосовувати обраний стиль оформлення 

наукових джерел, а також дозволяє отримати уявлення про границі його 

наукового пошуку (якість джерел, їх географія, часові рамки). 

 

По завершенні доповіді (яка може супроводжуватися електронною 

презентацією, представленням наочних матеріалів та ін.) відбувається її 

обговорення, заслуховуються відповіді на питання, висловлюються побажання 

вступнику щодо майбутнього дослідження (до 10 хвилин). 

Культура мовлення та дотримання регламенту є обов'язковим елементом 

культури й етики наукових повідомлень. 

 

Критерії оцінювання вступного випробування 

Дослідницька пропозиція оцінюється за 100-бальною шкалою (розробка 

дослідницької пропозиції - до 70 балів; захист дослідницької пропозиції - до 30 

балів) за такими критеріями: 

володіння науковим стилем викладу матеріалу; 

уміння науково обґрунтувати проблему та довести актуальність роботи;  

володіння різними дослідницькими методами;  

уміння аналізувати та систематизувати наукові джерела;  



логічність виступу та якість презентації;  

відповідність теми дослідження меті та завданням, очікуваним 

результатам;  

коректність висновків, доказовість їх теоретичної та практичної цінності. 

 

Складові оцінки за презентацію дослідницької пропозиції вступника 

№ Складова оцінки 
Максимальний 

бал 

1 
Актуальність наукової проблеми та 

перспективність досліджень за обраною тематикою 
10 

2 Володіння науковим стилем викладу матеріалу 10 

3 Відповідність теми дисертаційного дослідження 

меті та завданням, коректність висновків 

10 

4 Рівень аналітичного опрацювання наукової теми, 

обізнаність щодо обраної наукової проблематики.  

15 

5 Володіння дослідницькими методами, уміння 

аналізувати та систематизувати наукові джерела  

 

15 

6 Наявність публікацій за тематикою дослідження, 

участь у науково-практичних конференціях 

5 

7 

Комунікаційні та ораторські здібності, якість 

наочного матеріалу 

 

5 

РАЗОМ 70 
 

Відповіді на запитання членів комісії під час обговорення дослідницької 

пропозиції оцінюються від 0 до 30 балів. 
 

Сумарна 

кількість балів 
Критерії оцінювання 

25 - 30 

Абітурієнт виявив високий рівень концептуальних, теоретичних і 

методологічних знань. Відповіді абітурієнта засвідчують здатність до 

аналізу й інтерпретації обраного предмета дослідження, відмінне 

володіння навичками логічного і послідовного викладу та його 

мовностилістичного оформлення. 

20 - 24 

Відповіді абітурієнта засвідчують у цілому високий рівень 

концептуальних, теоретичних і методологічних знань, здатність до їх 

аналізу та інтерпретації, належне володіння навичками логічного і 

послідовного викладу та його мовностилістичного оформлення. 

11 - 19 

Відповіді абітурієнта засвідчують задовільний рівень 

концептуальних, теоретичних і методологічних знань і здатності до їх 

засвоєння та інтерпретації, а також достатнє володіння навичками 

логічного і послідовного викладу та його мовностилістичного 

оформлення. 

0 - 10 Абітурієнт не надав правильної та повної відповіді на жодне 

питання. Відповіді абітурієнта засвідчують незадовільний рівень 

засвоєння програмного матеріалу і здатності до його засвоєння та 

інтерпретації, недостатнє володіння навичками логічного і 

послідовного викладу та його мовностилістичного оформлення. 



 

Абітурієнт вважається таким, що склав презентацію дослідницької 

пропозиції, якщо його оцінка становить від 50 до 100 балів. 

У випадку, якщо екзаменаційна оцінка за презентацію дослідницької 

пропозиції є нижчою за 50 балів (0 - 49 балів), абітурієнт вибуває з конкурсного 

відбору на обрану спеціальність (освітньо-наукову програму) 

 

Письмова дослідницька пропозиція подається в роздрукованому вигляді 

та з підписом абітурієнта разом із іншими документами вступника. 

 

Вимоги до оформлення: обсяг – від 5 до 10 сторінок; 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); 

Нумерація сторінок - у верхньому правому куті (титульний аркуш 

не нумерується). 

 
  



Оформлення титульного аркушу дослідницької пропозиції 
 
 
 

ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ «УНІВЕРСИТЕТ 

МЕНЕДЖМЕНУ ОСВІТИ» 

 

 

 

 

 

ДОСЛІДНИЦЬКА ПРОПОЗИЦІЯ 

Прізвище, ім’я, по батькові вступника 
_______________________________________________________ 

 
На тему 

________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

зі спеціальності: 

_________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

Вступник до аспірантури 

    (особистий підпис) 

 

 

 

Киів-20____ 

 


