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Кафедра релігієзнавства
ВИМОГИ ДО ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ПРОПОЗИЦІЇ
при вступі на навчання за освітньо-науковою програмою третього рівня
для здобуття наукового ступеня доктора філософії
у галузі знань «03 Гуманітарні науки»
за спеціальністю «031 Релігієзнавство»
Дослідницька пропозиція – це авторський науковий текст, обсягом до 5
сторінок (без урахування титульного аркуша), який готує вступник до
аспірантури на навчання за освітньо-науковою програмою третього рівня для
здобуття наукового ступеня доктора філософії у галузі знань «03 Гуманітарні
науки» за спеціальністю «031 Релігієзнавство».
Дослідницька пропозиція має продемонструвати розуміння вступником
змісту дослідження обраної наукової проблеми, ступінь її розробки та
володіння методикою проведення науково-дослідницької роботи.
У дослідницькій пропозиції обґрунтовується тема майбутнього
дисертаційного дослідження, яка має відповідати напрямам дисертаційних
досліджень з публічного управління та адміністрування, які визначені
освітньо-науковою програмою та узгоджуватися з науково-дослідними
темами філософського факультету Київського національного університету
імені Тараса Шевченка. У тексті дослідницької пропозиції міститься
інформація про актуальність теми, стан її розробки у вітчизняній та
зарубіжній науці, у тому числі, міститься інформація про пророблену
вступником роботу щодо дослідження обраної теми, зокрема, наводиться
інформація про наукові досягнення, опубліковані наукові праці вступника
одноосібно та/чи у співавторстві.
Зазначаються завдання та можливі шляхи їх вирішення, визначається
об’єкт і предмет дослідження. Пропонується передбачувана структура
дисертаційного дослідження (основна частина тексту дисертаційного
дослідження – розділи та підрозділи).
Дослідницька
пропозиція
подається
вступником
на
кафедру
релігієзнавства філософського факультету (к. 309 червоного корпусу
університету) у паперовому та електронному форматі. Крім текстового
варіанту дослідницької пропозиції може бути підготовлено також варіант у
вигляді презентації.
Оцінювання дослідницької пропозиції (з можливою її презентацією)
відбувається на вступному іспиті зі спеціальності, як його складова,
відповідно до Правил прийому до аспірантури/ад’юнктури для здобуття
ступеня доктора філософії в Київському національному університеті імені
Тараса Шевченка (Додаток до Правил прийому до Київського національного
університету імені Тараса Шевченка).
Зразок оформлення та структурних елементів дослідницької пропозиції
надається.

Теми наукових робіт доктора філософії
Тему роботи здобувач обирає самостійно, в межах орієнтовної тематики
наукових
досліджень,
запропонованої
кафедрою
релігієзнавства
філософського факультету Київського національного університету імені
Тараса Шевченка, а також керуючись власними навчальними, науковими
інтересами та потребами. Тематику наукових досліджень щороку розробляє
кафедра релігієзнавства, враховуючи пріоритетні напрями наукових
досліджень у сфері вітчизняного та зарубіжного релігієзнавства.
Формулювання теми має бути стислим та проблемним.
В дослідницькій пропозиції обґрунтовується актуальність та значення
обраної теми; наводиться інформація щодо стану розроблення досліджуваної
проблеми в науковій літературі, формулюється мета, завдання і об'єкт і
предмет дослідження; наводиться перелік використаних методів
дослідження; повідомляється, чи пройшла робота апробацію, а також містить
інформація щодо структури роботи. Обґрунтування має містити структурні
елементи, які виділені відповідним чином:
I.
Актуальність теми дослідження.
Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є….
Завдання дослідження………..
Об’єкт дослідження.
Предмет дослідження.
Методи дослідження.
Можлива наукова новизна одержаних результатів.
Практичне та теоретичне значення одержаних результатів.
Апробація результатів дослідження.
Коротко зупинимося на описі наукового апарату дослідження.
Під метою прийнято розуміти кінцевий результат, якого хоче досягти
дослідник відповідно до проблеми і предмету; завдання – це проміжні
результати, послідовне розв’язання яких дозволяє досягти мети.
Під об’єктом дослідження розуміється те явище (процес), яке створює
досліджувану автором проблемну ситуацію і існує незалежно від дослідника.
Основною відмінністю предмета дослідження від об’єкта досліджень є
те, що предмет дослідження є частиною об’єкта дослідження. Тобто під
предметом дослідження розуміються значущі з теоретичної або практичної
точки зору властивості, особливості або сторони об’єкта.
II.
Можливий план
Зазвичай план наукової роботи включає 3-4 розділи з
відповідними підрозділами. Після кожного розділу – висновки.
План повинен відповідати темі та завданням дослідження.
III. Висновки
Висновки є завершальною частиною роботи. Вони мають за змістом
відповідати завданням дослідження, наведеним у Вступові.
Викладаючи результати дослідження доцільно:
а) дотримуватися логічної послідовності, стислості і точності
формулювань;
б) конкретизувати результати;

в) чітко і переконливо аргументувати свої висновки.
IV. Список використаних джерел
Список використаних джерел включає складений за чинними
правилами перелік використаних літературних джерел, які безпосередньо
стосуються теми дослідження.

