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ДОДАТОК 1 

 
до ПРОГРАМИ ФАХОВИХ ВИПРОБУВАНЬ 
для вступу до аспірантури за освітньо-науковою 
програмою підготовки докторів філософії  
із наукової спеціальності «Соціологія» (054)  
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Вимоги до оформлення дослідницької пропозиції: 
 
Обсяг – до 1500 слів українською мовою (5-10 сторінок друкованого 

тексту). Дослідницька пропозиція оформлюється як електронний 
документ у форматі rtf  (назва файлу: <прізвище.rtf>), через 1,5 інтервали, 
шрифт Times New Roman 14 (за винятком символьних шрифтів у 
формулах). Подається до відділу аспірантури факультету соціології в 
електронному та роздрукованому вигляді. 

 
 
 

СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ 
ПРОПОЗИЦІЇ  

 
 

 Титульна сторінка  
 Анотація 
 Ключові слова 
 Зміст пропозиції 
 Розділи дослідницької пропозиції (1-5) 
 Список літератури 
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Анотація 
 
Анотація – це стислий опис Вашої дослідницької пропозиції, не 

більше 200 слів. Анотація починається із позначення сфери дослідження і 
основних питань (завдань), які мають наукове або технологічне 
інноваційне значення і які Ви маєте намір дослідити. Спираючись на це, 
далі Ви коротко представляєте Вашу дослідницьку гіпотезу, підхід, який 
Ви збираєтесь застосувати; окреслюєте результати, які мають бути 
досягнуті, і позначаєте те, чим такі результати будуть кращими, на 
відміну від існуючих в науці. 

 
Анотація має бути небагатослівною, чіткою і предметною. Уявіть 

собі, що Ви шукаєте фінансову підтримку для проведення дослідження і 
представники бізнесу можуть послухати Вас не більше двох хвилин. 
Вкладіть в анотацію найголовніше і зробіть це у відповідному стилі.  

 
ПРИКЛАД: 

«В [проекті] обґрунтовується пріоритетність практик політичної, громадянської і соціальної участі 
населення для вимірювання соціального включення як компоненту якості суспільства. На основі 
порівняльного аналізу даних третьої (1999-2001) і четвертої (2008-2010) хвилі Європейського дослідження 
цінностей демонструється суперечливість тенденцій різних типів участі в Україні протягом кінця 1990-х 
– 2000-х років, що дозволяє оцінити важливий вимір соціальної якості українського суспільства в 
контексті інших країн Східної і Західної Європи. За структурою факторів громадянської і соціальної участі 
Україна має спільні риси як з демократичними країнами – Німеччиною, Францією і Польщею, так й з 
авторитарними Росією і Білоруссю. Зростання політичної активності  і диспропорційно низький рівень 
громадянської і соціальної участі в Україні вказують на проблеми соціального включення і, відповідно, 
відносно низькій рівень соціальної якості. Зроблено висновок, що політичні перетворення без належних 
зрушень в сфері громадянської і соціальної участі не призведуть до  посилення демократичних інститутів 
українського суспільства і створення стабільної системи консолідованої демократії.» 

(Савельєв Ю. \\ Вісник Київського національного університету  
імені Тараса Шевченка. СОЦІОЛОГІЯ.- № 1(6), 2015) 

 

 
 
Ключові слова: 

Подайте список понять (3-8), які найкраще позначають те, що Ви 
маєте намір зробити у Вашому дослідженні і які ідентифікують Вашу 
пропозицію. Ключові слова розділяються комою. 

 
ПРИКЛАД: 

«соціальна якість, соціальне включення, політична участь, громадянська участь, соціальна активність» 
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Зміст проекту: 
 
Вступ  ......................................................................................... 3  
Розділ 1. Ступінь розробленості теми ...................................... 3  

1.1.Перший підрозділ ........................................................... 3 
1.2.Другий підрозділ………………… ..................................... 4  

Розділ 2.  Дослідницькі задачи і підходи ................................. 5  
Розділ 3.  Наявні розробки автора ............................................ 6  
Розділ 4. Робочий план та умови його виконання ................... 7  
Розділ 5. Очікувані результати ................................................. 7  
Список літератури ..................................................................... 8 
 
 
Вступ 
 
Обґрунтовується актуальність та пояснюється те, що підштовхнуло 

Вас до вибору даної теми. Далі презентується дослідницька гіпотеза, 
дослідницьке питання та \ або мета дослідження. Дослідницьке питання 
має охоплювати сутність проекту, його предметний фокус та розуміння 
того, який Ви зможете зробити внесок у розвиток наукового знання в 
соціології.  

 
Викладене у вступі має привернути увагу та інтерес читача, для чого вступ має 

бути написаним доступним для сприйняття стилі, на основі базового наукового 
знання.  

 
Розділ 1. Ступінь розробленості теми 
 
Цей розділ присвячений огляду основної наукової літератури, на якій 

буде грунтуватись дослідження.  
В даному розділі слід зробити посилання на тих авторів (роботи), які 

будуть основою Вашого дослідження, що дозволить читачу у зверненні до 
наступних розділів пропозиції краще зрозуміти Ваш внесок у дослідження 
проблеми. Даний розділ є, як правило, найбільшим в дослідницькій 
пропозиції, тому його доцільно розкривати у декількох підрозділах. 
Супроводжується численними посиланнями (на монографії, розділи 
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монографій, наукові статті, аналітичні доповіді), які слід представити в 
списку літератури наприкінці роботи. 

 
Розділ виконує дуже важливі задачі: демонстрація Вашої здатності спиратись 

на наукове знання, коректно посилатись на першоджерела, запобігати плагіат, Ваше 
ознайомлення з основними поставленими проблемами, здатність критично 
ідентифікувати та оцінювати основну літературу.  Розділ має показати, що Ви 
здатні сформулювати інноваційний і зрозумілий погляд, який інтегрує і синтезує 
основні аспекти заявленої теми, що в перспективі Ви зможете зробити внесок у 
розвиток нового напрямку, який є метою Вашого дослідження.    

 
 
Розділ 2.  Дослідницькі задачі і підходи 
 
В розділі прояснюються дослідницькі задачі проекту, які спираються 

на представлене у Розділі 1, та описуються методологічні підходи, які Ви 
плануєте застосувати у вирішенні дослідницьких задач. На основі 
попереднього аналізу ступеня розробленості теми (Розділ 1) уточнюється 
предмет дослідження, той аспект проблеми, який є важливим і не 
вирішений іншими дослідниками.  

Компонент дослідження, що відповідає на питання «Як робити» - і є 
дослідницьким методом, або методологією. На основі викладеного Вами читач має 
зрозуміти адекватність обраного методу. Це не лише перелік задач; дуже важливим 
є надання аргументів того, чому обраний Вами метод \ методологія є найкращим 
підходом у Вашому дослідженні. Це означає те, що Ви маєте позначити можливі 
методологічні альтернативи і пояснити цінність обраного Вами підходу. 

 
 
Розділ 3.  Наявні розробки автора 
 
В даному розділі стисло і структуровано окресліть результати Ваших 

попередніх робіт, які дотичні до запропонованої теми проекту (наукових 
досліджень, курсових, бакалаврської, магістерської, отримані гранти, досвід 
стажування за кордоном, участі у літніх школах та спеціальних семінарах, 
тренінгах).  

Уникайте деталізованих описів, відступів щодо того, що було вже Вами 
представлено на попередніх (більш пояснювальних) фазах роботи.  

 
Розділ 4. Робочий план та умови його виконання 
 
Робочий план на етапі дослідницької пропозиції може бути як 

коротким, так і більш деталізованим. Позначте, яку літературу планується 
вивчити більш глибоко, які пізнавальні принципи, дефініції слід 
визначити, які емпіричні дані потрібно зібрати і проаналізувати,  на які 
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гранти доцільно подати заявку, щоб отримати додаткове фінансування 
Вашого проекту та / або пройти стажування. 

 
У будь-якому випадку Ваш план має надати перспективу успішних кроків у 

виконанні Вами дослідження, переконати читача в тому, що Ваш підхід є достатньо 
обґрунтованим і здатним призвести до своєчасного отримання наукових результатів, 
адекватних поставленій задачі і які можуть бути потім оцінені як внесок в розвиток 
наукового знання із спеціальності «Соціологія». 

 
ПРИКЛАД 

Робочий план реалізації дисертаційного проекту 
Задачи Рік і форма результату 

1 рік 2 рік 3 рік 4 рік 
1. Підготовка аналітичного огляду 
спеціальної літератури за темою. 

Розділ 1.1.  
дисертації 

   

2. Підготовка грантової пропозиції для 
роботи в бібліотеці Центрального 
Європейського університету 

Грантова 
пропозиція  1 
(квітень) 

   

3. Робота з бібліотечними ресурсами 
Центрального Європейського 
університету з метою детального 
вивчення ступеня розробленості теми 
соціологами Східної Європи; 

Розділ 1.2 
дисертації 

   

4. Уточнення дослідницьких задач і 
підходів; 

Розділ 1.3.    

5. Підготовка першої наукової статті для 
фахового видання України 

Наукова стаття, 
тези доповіді на 
конференцію 

   

6. Розробка програми та інструментарію 
емпіричного дослідження 

 Розділ 2.1 
дисертації 

  

7. Підготовка грантових пропозицій для 
фінансування емпіричного дослідження 

 Грантова 
пропозиція 2 

  

8. Здійснення збору та первинної 
обробки емпіричної інформації 

 Емпірична база 
дослідження, 
оцінка та опис її 
характеристик 

  

9. Уточнення гіпотез і способів їх 
емпіричної перевірки  

 Розділ 2.2   

10. Аналіз та узагальнення емпіричних 
даних 

 Розділ 2 .3 
дисертації 

  

11. Підготовка наукових статей для 
фахових видань України та зарубіжжя 

 2-3 наукові статті   

12. Підготовка доповідей для 
міжнародних наукових конференцій за 
результатами дисерт. дослідження 

 2-3 виступи на 
наукових 
конференціях 

  

13. Уточнення теоретичної моделі 
дослідження на основі отриманих 
емпіричних даних та підготовка 
рекомендацій (практичних, патентних 
пропозицій) 

  Розділ 3 
дисертації 

 

14. Написання Висновків, уточнення 
Вступної частини дисертації, 

  Повний текст 
дисертації. 
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оформлення списку літератури Перше 
обговорення на 
кафедрі \ 
науковому 
семінарі 

15. Підготовка наукових статей та 
виступів на конференціях 

  2-3 наукові 
статті у фахових 
виданнях; 
Виступи на 
наукових 
міжнародних 
конференціях 

 

16. Проходження підсумкової атестації 
за навчальним планом 

   Кваліфікаційна 
атестація 
(екзамен) 

17. Обговорення дисертації на засіданні 
кафедри та науковому семінарі 
факультету соціології 

   Лютий-квітень 

18. Оформлення дисертації, 
автореферату та представлення до 
спеціалізованої вченої ради на основі 
рекомендації кафедри 

   Пакет 
дисертаційних 
документів, 
поданий до 
спеціалізованої 
вченої ради 
(квітень-
червень)  

19. Захист дисертації     До жовтня    
 
Очікувані результати 
 
Стисло підтверджуються цілі (задачі) дослідження, дослідницький 

підхід, якому Ви маєте намір слідувати; декількома словами уточнюється 
те, які результати Ви збираєтесь отримати, чому їх слід вважати науково 
цінними; якими є основні аргументи обґрунтованості Ваших 
дослідницьких результатів.  

 
 
Список літератури 
 
В цьому розділі Ви маєте навести лист (за абеткою) усіх посилань, 

зроблених у проектній пропозиції. Орієнтуйтесь на правила посилання і 
цитування літератури, уникнення плагіату, оформлення бібліографії. 
Приклади оформлення бібліографічного опису в списку джерел наведено 
в Бюлетені Вищої атестаційної комісії України. – 2008. – № 3. – С. 9–13. 

 
 
 


