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Вимоги до Дослідницької пропозиції
Дослідницька пропозиція авторський текст у якому розкрито обрану тему
власного дисертаційного дослідження вступника в аспірантуру, а також
обґрунтовано актуальність проблеми та методологію її дослідження, очікувану
наукову новизну.
Для висвітлення актуальності теми необхідно чітко й однозначно визначити
мету та наукові завдання дослідження, його сутність і новизну, обґрунтувати
важливість та доцільність дисертаційної роботи для розвитку культурології.
Дослідницька пропозиція не може бути рефератом захищеної магістерської
роботи, а свідченням наявності перспективних науково-дослідних ідей,
заснованих на обізнаності з предметом власного наукового зацікавлення та
ступенем його вивченості. Подана вступником дослідницька пропозиція не
обов’язково саме в такому формулюванні стане предметом дисертаційного
дослідження вступника в разі його зарахування до аспірантури. Цим
документом вступник має продемонструвати своє уміння мислити евристично,
раціонально і творчо.
Дослідницька пропозиція оцінюватиметься за критеріями наукової
новизни, обґрунтованості та актуальності обраної теми дослідження, рівня
опрацювання теми.
Вимоги

до

оформлення

дослідницької

пропозиції:

за

обсягом

дослідницька пропозиція складає 1500 слів українською мовою (5-10 сторінок
друкованого тексту, формату А4).
Дослідницька пропозиція оформлюється як електронний документ у
форматі rtf (назва файлу: <прізвище .rtf>), через 1,5 міжрядкові інтервали, абзац
– відступ 1,25, береги (поля) по периметру – 2 мм, шрифт Times New Roman 14.
Подається до Приймальної комісії Академії в електронному та
роздрукованому вигляді.

Орієнтовна структура дослідницької пропозиції
У дослідницькій пропозиції зокрема обґрунтовуються актуальність обраної
тематики, ступінь її розробленості у вітчизняній і зарубіжній науці; містяться
основні завдання та можливі шляхи їх вирішення; визначаються об’єкт і предмет
дослідження; пропонується передбачувана структура; наводиться інформація
про наукові досягнення, опубліковані наукові праці.
1. Інформація щодо дослідника. У цьому розділі вказуються ПІБ особи,
яка вступає до аспірантури, інформація щодо публікацій, досвіду проведення
чи участі в інших дослідженнях вступника до аспірантури, контакти (телефон,
е-mail) тощо.
2. Тема дослідження. Тема дослідницької пропозиції обирається з
урахуванням орієнтовної тематики наукових досліджень, затвердженої Вченою
радою НАКККіМ. Тематика наукових досліджень також може ініціюватися
вступником за умови забезпечення актуальності, відповідності спеціальності та
узгодження з науково-дослідними роботами, що виконуються в НАКККіМ.
3. Вступ. Обов’язково містить формулювання наукового завдання, короткий
огляд ступеня вивченості предмета дослідження, стисле обґрунтування
актуальності дослідження. У вступі необхідно переконливо продемонструвати,
що дослідження дійсно надасть наукову новизну, а його теоретичні положення
будуть мати практичне застосування.
4. Мета та завдання дослідження. У цьому розділі чітко викладають
мету та завдання пропонованого наукового дослідження. Назва, мета, об’єкт,
предмет та завдання дослідження мають бути логічно пов’язаними.
5. Методологія дослідження. Окрім загальнонаукових та спеціальних
методів, а також інструментів, які планується використати в процесі реалізації
дослідження, в цьому розділі бажано обґрунтувати підходи до формування
вибіркової сукупності дослідження, шляхи розв’язання поставлених завдань, етичні
засади дослідження, забезпечення контролю якості проведення дослідження
тощо.
6. Очікувані наукові результати та їх практичне значення. У цій частині
варто описати очікувані наукові результати пропонованого дослідження, їх
можливе практичне застосування, необхідні кроки для того, щоб результати
цього дослідження були помічені й застосовані тими структурами, де вони
можуть бути потенційно корисними.
7.Список використаних джерел. Наводиться перелік джерел інформації
та даних, які використано під час підготовки цієї дослідницької пропозиції.

Презентацію дослідницької пропозиції
можна підготувати з використанням програмного продукту
Microsoft PowerPoint.
Презентація матеріалу краще вкласти у 8-12 слайдах (максимум 2 слайди
на хвилину промови). Бажано обрати один стиль для всієї презентації. Можна
скористатися шаблонами. В одному слайді доцільно вміщувати не більше, ніж
10 рядків тексту. Кожен слайд має бути викладений чітко, лаконічно і не
містити не однозначних формулювань.
Структура виступу:
 тема дисертаційного дослідження (1 слайд);
 актуальність обраної проблеми дослідження (1 слайд);
 стан розробки даної тематики у вітчизняній та зарубіжній науці (1-2 слайди);
 мета та завдання дослідження (1-2 слайди);
 методологія дослідження (1-2 слайди);
 можливі шляхи розв’язання поставлених завдань (1-2 слайди);
 бібліографічний список основних використаних джерел, які відповідають
тематиці дослідження (1-2 слайди).

