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Вимоги до дослідницької пропозиції
Обов’язковою складовою іспиту зі спеціальності при вступі до
аспірантури факультету комп’ютерних наук та кібернетики Київського
національного університету імені Тараса Шевченка є дослідницька пропозиція.
Дослідницька пропозиція – це науковий текст обсягом до 10 сторінок
(без врахування додатків), підготовлений вступником до аспірантури, у якому
обґрунтовується тематика майбутнього дисертаційного дослідження, його
актуальність, стан розробки у вітчизняній та зарубіжній науці; можливі шляхи
розв’язання поставлених задач тощо.
Текст дослідницької пропозиції має носити характер творчої самостійної
роботи. Виклад матеріалу не може обмежуватися лише описовим підходом до
розкриття обраної теми, а має відображати авторську аналітичну оцінку стану
досліджуваної проблеми й власну точку зору здобувача на можливі варіанти її
вирішення.
Письмова дослідницька пропозиція подається в роздрукованому
вигляді до Приймальної комісії разом із іншими документами вступника. Обсяг
дослідницької пропозиції - до 10 сторінок друкованого тесту набраного
шрифтом Times New Roman 14 кеглем, 1,5 інтервали. Поля: верхнє, нижнє і ліве
– 2 см., праве – 1 см. Абзацний відступ встановлюється однаковим упродовж
усього тексту роботи і дорівнює 1,25 см. Дослідницька пропозиція може
містити додатки, які не враховуються в нумерацію сторінок основного тексту.
Критерії та порядок оцінювання дослідницької пропозиції.
Оцінювання дослідницької пропозиції вступників до аспірантури
відбуватиметься членами предметної комісії під час вступного іспиту зі
спеціальності.
Оцінка дослідницької пропозиції здійснюється предметною комісією у
межах 0-25 балів. Фактично отримана оцінка додається до оцінки за усну
частину іспиту зі спеціальності.
Структура дослідницької пропозиції:
- титульна сторінка;
- актуальність проблеми дослідження;
- стан розробленості наукової проблеми у вітчизняній та зарубіжній
науці;
- об’єкт дослідження;
- предмет дослідження;
- мета дослідження;
- завдання дослідження;
- методи дослідження та методичний інструментарій;
- практичне значення дослідження;
- список використаної літератури.
Зразок формального оформлення дослідницької пропозиції у додатку.
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