ДОСЛІДНИЦЬКА ПРОПОЗИЦІЯ
Дослідницька пропозиція  це науковий текст обсягом до 10 сторінок, підготовлений вступником до аспірантури,
який є не рефератом, а стислим викладом науково-дослідних ідей стосовно розуміння та перспектив дослідження обраної
наукової проблеми. Дослідницька пропозиція має відповідати напрямам дисертаційного дослідження, визначеного
освітньо-науковою програмою. Робота має демонструвати наукову обізнаність вступника, розуміння змісту дослідження
обраної наукової проблеми, володіння методикою проведення науково-дослідницької роботи.
Презентація дослідницької пропозиції складається з таких частин:
 доповідь вступника до аспірантури;
 відповіді на поставлені запитання.
Доповідь складається із трьох смислових частин, які відповідають за змістом вступу, основній частині та
передбачуваним висновкам наукової роботи.
У вступі доповіді обґрунтовують актуальність досліджуваної теми, формулюють об'єкт, предмет, мету та завдання
дослідження.
Основна частина, передусім, розкриває суть, методику й особливості організації та проведення наукового
дослідження та містить аналіз отриманих результатів із демонстрацією плану-проспекту наукового дослідження.
У висновках передбачають головні результати дослідження і визначають перспективи подальшої роботи.

СТРУКТУРА ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ПРОПОЗИЦІЇ З ОБРАНОЇ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
ВСТУПНИКА ДО АСПІРАНТУРИ
У дослідницькій пропозиції зокрема обґрунтовують актуальність обраної тематики, ступінь її розробленості у
вітчизняній і зарубіжній науці; визначають основні завдання та можливі шляхи їх вирішення; об'єкт і предмет
дослідження; пропонують передбачувану структуру; подають інформацію про наукові досягнення, опубліковані наукові
праці.
1. Інформація щодо вступника до аспірантури.
У цьому розділі вказують прізвище, ім’я, по батькові особи, яка вступає до аспірантури (може бути також
відображена інформація про участь у наукових конференціях, олімпіадах, публікації вступника до аспірантури).
2. Тема дослідження.
Тему дослідницької пропозиції обирають з урахуванням орієнтовної тематики наукових досліджень кафедри.
3. Спеціальність.
Вступник до аспірантури вказує шифр галузі, галузь знань, код спеціальності, найменування спеціальності, за якою
вступає до аспірантури університету (наприклад: 01 Освіта, 011 Освітні, педагогічні науки).
4. Актуальність теми.
Має обов'язково містити стисле обґрунтування актуальності роботи.
5. Мета та завдання дослідження.
У цій частині чітко викладають мету та завдання пропонованого наукового дослідження.
6. Об’єкт і предмет дослідження.
Чітко формулюють об’єкт і предмет наукового дослідження.
Назва, мета та завдання, об'єкт і предмет дослідження мають бути логічно пов'язаними.
7. Наукова новизна і практичне значення очікуваних результатів.
Аргументовано викладають елементи наукової новизни роботи та подають інформацію щодо практичного
використання очікуваних результатів дослідження.
8. Список використаних джерел.
Подають перелік джерел інформації та даних, які використано під час підготовки цієї дослідницької пропозиції.
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