ПОРЯДОК
представлення та оцінювання презентації дослідницької пропозиції
(Схвалено Вченою радою Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН
протокол № 7 від 15 липня 2016 р.)
Презентація дослідницьких пропозицій є складовою частиною фахового
іспиту до вступу в аспірантуру на здобуття ступеня доктора філософії PhD.
Написання та подання реферату за обраною темою, пов’язаною з
профілем наукових інтересів вступника. Реферат є самостійною письмовою
науковою роботою, яка повинна відображати найважливіші наукові завдання
відповідно до теми майбутньої дисертаційної роботи вступника. Тема реферату
обирається за погодженням із потенційним науковим керівником. Назва роботи
має відповідати її змісту. Виклад матеріалу в рефераті повинен бути логічно
побудованим і стислим.
У рефераті необхідно визначити актуальність майбутньої теми, сутність
наукових завдань та шляхи їх вирішення. Робота над рефератом передбачає
критичне осмислення та узагальнення теоретичного матеріалу, його системний
виклад. Висвітлення матеріалу не повинно обмежуватися лише описовим
підходом до розкриття обраної теми, а також має відображати авторську
аналітичну оцінку стану досліджуваної проблеми й власний погляд на можливі
варіанти її розв’язання. Мають бути сформульовані та обґрунтовані наукові
положення, що будуть покладені в основу майбутньої дисертації, сукупність
яких можна кваліфікувати як елементи нової ідеї або теоретичне обґрунтування
питання, що матиме наукове чи практичне значення.
Обсяг реферату повинен становити 20-25 сторінок друкованого тексту
набраного шрифтом Times New Roman 14 кеглем через 1,5 інтервал. Поля:
верхнє, нижнє і ліве – 2 см, праве – 1 см.
Кількість позицій у списку використаної літератури – не менше 20 джерел
за останні десять років, у тому числі третина – латиницею.
Структура реферату:

– титульна сторінка (додаток 1);
– зміст;
– вступ;
– основна частина (розділи);
– висновки;
– список використаних джерел.
Представлення перед предметною комісією на основі реферату доповіді
дослідження (з використанням роздаткового матеріалу або мультимедійного
проектора), обґрунтування актуальності обраної ним проблеми та способів її
вирішення.
Критерії оцінювання презентації дослідницької пропозиції.
Оцінювання знань вступників до аспірантури здійснюється членами
предметної комісії та потенційним науковим керівником за критеріями
наукової новизни, обґрунтованості, актуальності, проблемності на основі
аналізу реферату (70 балів) і його представлення (30 балів).
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