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ВСТУП
Відповідно до правил прийому до аспірантури для здобуття ступеня
доктора філософії в Київському національному університеті імені Тараса
Шевченка §3, п.4, за спеціальністю 033 – філософія передбачено подання
здобувачем дослідницької пропозиції.
Дослідницька пропозиція – це науковий текст, підготовлений
вступником до аспірантури, в якому обґрунтовується тематика майбутнього
дисертаційного дослідження, його актуальність, стан розробки у вітчизняній
та зарубіжній науці, можливі шляхи розв’язання поставлених задач тощо.
Оцінювання дослідницької пропозиції відбуватиметься на вступному
іспиті зі спеціальності як його складова.
ОСНОВНІ ВИМОГИ
до дослідницької пропозиції
До дослідницької пропозиції висуваються такі основні вимоги.
1.
Обґрунтування теми та її актуальність.
1.1. Тема має бути сформульована у зв’язку з певною проблемою лаконічно і
чітко – не бути надто довгою і/або містити декілька предметів дослідження
чи, навпаки, надто короткою, щоб мати проблемний зміст.
1.2. При формулюванні теми не слід звертатися до непридатних до
концептуалізації (теоретично порожніх) слів типу «вплив», «життя» тощо, а
також слова «проблема», оскільки його вживання не розкриває власний зміст
і є тавтологічно порожнім.
1.3. Тема має відповідати змісту дослідницької пропозиції, окресленому
планом.
1.4. Тема має відповідати сучасному стану певної галузі філософії та
перспективам її розвитку, практичним завданням відповідної сфери – це
показник належного теоретичного рівня проблеми, яка визначає рух
дослідження, схоплений метою і завданнями.
2.
Стан наукової розробки обраної тематики: один з найголовніших
показників самостійності виконання роботи та її оригінальності для загальної
оцінки роботи, тому необхідно надати короткий опис розробки обраної
проблематики у вітчизняних та зарубіжних дослідженнях.
3.
Характеристика об’єкта, предмета, мети, методів і результатів
планованого дослідження. При з’ясуванні об’єкта, предмета, мети,
результатів дослідження необхідно зважати на те, що між ними і темою
існують системні логічні зв’язки.

3.1 Об’єктом дослідження є вся сукупність відношень різних аспектів теорії
й практики науки, яка слугує джерелом необхідної для дослідника
інформації. Предмет дослідження — це тільки ті суттєві зв’язки та відношення, які підлягають безпосередньому вивченню в даній роботі є
головними, визначальними для конкретного дослідження.
3.2. Мета дослідження пов’язана з об’єктом і предметом дослідження, а
також з його кінцевим результатом і шляхом його досягнення. Наявність
поставленої мети дослідження дозволяє визначити його завдання. Не можна
починати формулювання мети роботи словами проаналізувати, вивчити,
дослідити.
3.3. Дослідницька пропозиція передбачає коротке посилання на плановане
застосування методологічного інструментарію дослідження.
3.4. Короткий опис планованого кінцевого результату дослідження, який
передбачає вирішення проблемної ситуації, яка відображає суперечність між
типовим станом об’єкта дослідження в реальній практиці й вимогами
суспільства до його більш ефективного функціонування. Він формулюється у
передбачуваних положеннях наукової новизни, які подаються у вигляді
окремих лаконічних положень, рекомендацій.
4. Вимоги до оформлення дослідницької пропозиції.
4.1. Загальний обсяг дослідницької пропозиції складає 7-10 сторінок (з
урахуванням списку літератури).
4.2. Дослідницька пропозиція провинна бути представлена державною мовою
у друкованому варіанті, на одному боці аркуша білого паперу формату А4
(210 х 297 мм) через півтора інтервали 14 шрифтом Times New Roman. Текст
друкують, залишаючи поля таких розмірів: ліве - 30 мм, праве - 15 мм,
верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм. Шрифт друку повинен бути чітким, чорного
кольору, нежирним.
4.3.Дослідницька пропозиція має бути підписана здобувачем і планованим
науковим керівником.
4.4. Дослідницька пропозиція подається у термін, визначений правилами
прийому до аспірантури.

