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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Презентація дослідницьких пропозицій чи досягнень вступників є однією із 
форм випробувань при вступі до аспірантури Львівського національного 
медичного університету імені Данила Г алицького (далі Університет) відповідно 
до Правил прийому до аспірантури.
1.2. Вимоги до оформлення, представлення й оцінювання презентації 
дослідницьких пропозицій чи досягнень вступників до аспірантури Львівського 
національного медичного університету імені Данила Галицького 
оприлюднюються на офіційному веб-сайті Університету не пізніше, ніж за два 
місяці до початку вступної кампанії.
1.3. Вступники подають оформлені дослідницькі пропозиції чи наукові 
досягнення разом із документами для вступу до аспірантури.
1.4. Презентацію дослідницької пропозиції чи наукових досягнень вступників 
проводить предметна комісія зі спеціальності.
1.5. Загальна кількість балів, які отримані вступником за презентацію 
дослідницької пропозицію та наукових досягнень, фіксується у протоколі 
вступного випробування з презентації дослідницької пропозиції чи наукових 
досягнень.

2. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЙ ДОСЛІДНИЦЬКИХ
ПРОПОЗИЦІЙ ЧИ ДОСЯГНЕНЬ

2.1. Дослідницька пропозиція -  це систематизований науковий текст, який є 
результатом самостійно проведеного пошукового дослідження та демонструє 
бачення вступника щодо теми дисертації; містить обґрунтування її актуальності, 
загальну характеристику стану наукової розробки, методології дисертаційного 
дослідження та його інформаційної бази.
2.2. Тема дослідницької пропозиції обирається вступником самостійно, і 
погоджується з науковим керівником.
2.3. Робота над дослідницькою пропозицією передбачає поглиблене вивчення 
обраної наукової проблеми з точки зору стану її розробки в українській та 
закордонній науці, що засвідчує володіння навичками логічного аналізу, 
узагальнення матеріалу та його системного викладу.
2.4. Презентація дослідницьких пропозицій чи досягнень демонструє здатність 
вступника розбиратися у фахових питаннях, систематизувати теоретичний 
матеріал з обраної теми, творчо використовувати наукові ідеї та положення для 
методологічного аналізу проблематики, у якій він планує спеціалізуватися.



2.5. Презентація дослідницьких пропозицій чи досягнень повинна відповідати 
вимогам до наукової публікації, бути детально опрацьованою, акуратно 
оформленою, із застосуванням необхідного текстового викладу (бібліографічно 
правильно складений список літератури згідно з чинними вимогами, вивірені 
цитати, тощо).
2.6. Примірник презентації дослідницьких пропозицій чи наукових досягнень 
подається за підписом автора.
2.7. Вступники подають презентацію дослідницьких пропозицій чи наукових 
досягнень у роздрукованому вигляді (два слайди презентації на одному аркуші).
2.8. Обов’язкові структурні елементи дослідницької пропозиції:

• титульний аркуш має містити повне найменування Університету; 
відомості про автора; назву дослідницької пропозиції чи досягнень, що 
повинна відповідати обраному тематичному напряму дисертаційного 
дослідження; шифр і найменування спеціальності; прізвище, ім’я, по 
батькові та підписи вступника;

• вступ -  де розкривається проблема, на вирішення якої спрямована робота, 
обґрунтовується її актуальність. Цей розділ характеризує ступінь 
ознайомлення вступника з поставленою проблемою та демонструє його 
вміння визначати напрями наукового дослідження;

• обгрунтування теми дослідження -  наводиться стан розробки проблеми у 
роботах українських і закордонних учених з відповідними посиланнями на 
літературні джерела, мета і завдання дослідження. Цей розділ засвідчує 
здатність вступника здійснювати пошук і критичний аналіз наукової 
літератури, робити коректні посилання на першоджерела, уникати проявів 
плагіату;

• методологія дослідження -  визначаються мета, завдання, об’єкт та 
предмет дослідження; формулюється дослідницька гіпотеза щодо 
можливих шляхів розв’язання поставлених завдань; зазначаються методи 
дослідження. Мета і завдання визначаються на основі актуальності обраної 
теми та з визначенням кінцевого результату роботи. Сукупність усіх 
завдань має дати уявлення про комплекс дій, які необхідно виконати для 
досягнення мети. Методи дослідження являють собою сукупність методів, 
які планується застосувати у розв’язанні дослідницьких задач. Цей розділ 
демонструє володіння вступником методологічним апаратом в обраній 
науковій сфері, засвідчує його ознайомлення зі сучасними методами 
досліджень та показує вміння формулювати мету і завдання дослідження, 
а також знаходити оптимальні шляхи щодо їх вирішення;



• очікувані результати дослідження -  передбачається, які результати 
дослідження будуть отримані при вирішенні кожного із завдань 
дослідження. Визначається наукова новизна та теоретичне і практичне 
значення роботи. У цьому розділі вступник повинен продемонструвати 
свої прогностичні можливості, уміння зосередитися на зв’язку теорії з 
практикою і перспективах щодо вирішення нового завдання, яке є метою 
дослідження;

• висновки -  необхідно дати коротке резюме викладеного в основній частині 
дослідницької пропозиції. Висновки повинні формулюватися у 
відповідності до теми дисертаційної роботи, або до посилання на 
методологічне застосування опрацьованого у дослідницькій пропозиції 
матеріалу. Автор має також вказати на ту частину її змісту, яка стане його 
особистим доробком;

• список використаних джерел -  засвідчує уміння вступника застосовувати 
обраний стиль оформлення наукових джерел, а також дозволяє отримати 
уявлення про границі його наукового пошуку (якість джерел, їх географія, 
часові рамки).

2.9. Для дотримання наукового стилю викладу матеріалу необхідно 
використовувати такі формулювання: «проаналізовано...», «встановлено ...», 
«виявлено ..., що дало змогу ...», «продемонстровано ...», «з’ясо ван о .» , 
«визначено.» , «вияснено.» , «доведено . » ,  «показано . » ,  «обґрунтовано..».
2.10. За даними тексту дослідницької пропозиції вступник готує доповідь для 
виступу тривалістю до 7 хвилин. На основі підготованої доповіді створюється 
мультимедійна презентація з використанням програмного продукту Місгозой 
Ро^егРотІ, яка не повинна перевищувати 15 слайдів. Тло слайдів бажано обрати 
одне для всієї презентації, при цьому можна скористатися шаблонами. В одному 
слайді доцільно вміщувати не більше, ніж 10 рядків тексту. Кожен слайд має 
бути викладений чітко, лаконічно і не містити неоднозначних формулювань.
2.11. Схематична структура виступу:

У тема дисертаційного дослідження (1 слайд)
У актуальність обраної проблеми дослідження (1 слайд)
У стан розробки даної тематики в українській та закордонній літературі (1-2 

слайди)
У мета та завдання дослідження (1-2 слайди)
У методологія дослідження (1-2 слайди)
У можливі шляхи розв’язання поставлених завдань (1-2 слайди)
У висновки (1 слайд)
У бібліографічний список основних використаних джерел, які відповідають 

тематиці дослідження (1 -2 слайди).



2.12. Презентація дослідницької пропозиції чи досягнень складається з:
У представлення вступником презентації дослідницької пропозиції чи 

досягнень
У відповідей на запитання членів предметної комісії
У наукових досягнень -  публікацій, які відповідають темі дисертаційного 

дослідження.

3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЇ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ 
ПРОПОЗИЦІЇ ЧИ ДОСЯГНЕНЬ

3.1. Презентація дослідницької пропозиції чи наукової роботи оцінюється за 100- 
бальною системою:

У Представлення вступником презентації дослідницької пропозиції чи 
досягнень -  від 0 до 30 балів. Враховуються:

- наукове обгрунтування актуальності роботи
- уміння аналізувати та систематизувати наукові джерела
- відповідність мети та завдань темі дисертаційного дослідження
- володіння дослідницькими методами
- представлення наукових здобутків
- коректність висновків

У Відповіді на запитання членів предметної комісії під час обговорення 
дослідницької пропозиції у межах від 0 до 20 балів. Оцінюється вміння коректно, 
стисло і точно відповідати на запитання.

У Наукові досягнення (публікації), які відповідають темі дисертаційного 
дослідження, демонструють здобутки вступника до аспірантури та засвідчують 
його готовність до самостійної наукової роботи у наукових фахових виданнях 
України та закордонних періодичних наукових виданнях, у виданнях, що 
включені до міжнародних наукометричних баз даних 8сорш або ^ е Ь  оґ 8сіепсе, 
патенти, тези. Оцінюються від 0 до 50 балів.
3.2. Остаточне оцінювання здійснює предметна комісія на основі презентації 
дослідницької пропозиції, відповідей на запитання і наукових досягнень за 
шкалою від 100 до 200 балів відповідно до шкали УЦОЯО. Мінімальна кількість 
балів на вступному випробуванні, яка необхідна для допуску до участі у конкурсі 
складає 100 балів за шкалою УЦОЯО.

№
з.п.

Наукові досягнення*
публікації, які відповідають темі дисертаційного 

дослідження

Кількість балів

1. Стаття у періодичному науковому виданні, яке 
проіндексоване у базі даних ШеЬ оґ 8сіепсе Соге 
СоИесііоп та/або 8сори§, або яке віднесене до першого-

10 (за кожну 
публікацію)



третього квартилів за класифікацією 8СІта§о ^оита1 
апй Соипігу Капк або ^оита1 Сіїаїіоп Керогї§ ^ 1 ^ 3 ) .  
Якщо кількість співавторів у статті (разом із 
вступником) становить більш як дві особи, то така 
стаття прирівнюється до 0,5 публікації.

2. Стаття у науковому фаховому видані, яка на дату її 
опублікування внесена до Переліку наукових 
фахових видань України. Якщо кількість співавторів 
у статті (разом із вступником) становить більш як дві 
особи, то така стаття прирівнюється до 0,5 публікації.

7 (за кожну 
публікацію)

3. Стаття у науковому періодичному виданні іншої 
держави. Якщо кількість співавторів у статті (разом із 
вступником) становить більш як дві особи, то така 
стаття прирівнюється до 0,5 публікації.

7 (за кожну 
публікацію)

4. Патент 10 (на винахід)
5 (на корисну модель)

5. Тези доповідей. Якщо кількість співавторів у тезах 
(разом із вступником) становить більш як дві особи, 
то такі тези прирівнюється до 0,5 публікації.

2 (тези закордонного 
форуму)

1 (тези вітчизняного 
форуму)

* крім наукових досягнень, які отримані у  державі, що визнана 
Верховною Радою України державою-агресором.

3.3. Якщо сумарна кількість балів за наукові досягнення перевищує 50 балів, то 
вона вважається такою, що дорівнює 50.

4. ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ 
ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

1. Що спонукало Вас до наукової діяльності?
2. У чому Ви вбачаєте актуальність теми Вашої дослідницької пропозиції для 
галузі охорони здоров’я?
3. Які чинники зумовили вибір теми Вашої дослідницької презентації?
4. Яку наукову значущість матиме Ваше дослідження?
5. Праці яких українських та закордонних авторів використані Вами під час 
обґрунтування теми дослідницької презентації?
6. Які основні методи дослідження, на Вашу думку, необхідно використати у 
процесі вирішення обраного Вами наукового завдання?
7. Яка основна очікувана новизна Вашого дослідження?
8. Який, на Вашу думку, рівень розкриття проблематики Вашої дослідницької 
пропозиції в Україні та в інших державах?



9. Який ключовий понятійно-категоріальний апарат Ви будете використовувати 
у дослідженні?
10. Які загальні і фахові компетентності Ви очікуєте набути під час навчання в 
аспірантурі?
11. Очікувані результати та їх значення для наукової спеціальності, яку Ви хочете 
обрати?
12. У яких організаціях, на Вашу думку, можлива апробація чи впровадження 
результатів Вашої дослідницької пропозиції?
13. Практичне значення отриманих результатів дослідження. Гіпотетично 
очікувані результати дослідження.
14. Імовірні шляхи імплементації результатів досліджень у практичну науку 
охорони здоров’я.

5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. Положення набирає чинності з моменту його затвердження.

5.2. Усі зміни та доповнення або нова редакція Положення розглядаються 
та затверджуються на засіданні Вченої ради Університету та вводяться в дію 
наказом ректора Львівського національного медичного університету імені 
Данила Г алицького.

5.3. При затвердженні нової редакції Положення, попереднє втрачає 
чинність.

Проректор з наукової роботи 
д-р мед. наук, професор Андрій НАКОНЕЧНИЙ

Помічник ректора з юридичних питань Михайло МІНАЄВ



л ь в ів с ь к и й  н а ц іо н а л ь н и й  м е д и ч н и и  у н ів е р с и т е т
ІМЕНІ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО 

П Р О Т О К О Л

вступного випробування з презентації дослідницької пропозиції чи наукових досягнень
«_____» __________________20__р

вступника до аспірантури____________________________________________________

зі спеціальності_____________________________________________________________

Дослідницька пропозиція на тему:

Елементи оцінювання Максимальний бал Кількість балів
І. Представлення вступником 
презентації дослідницької пропозиції 
чи досягнень

Загальна кількість балів 30

- наукове обгрунтування актуальності 
роботи

5

- уміння аналізувати та систематизувати 
наукові джерела

5

- відповідність мети та завдань темі 
дисертаційного дослідження

5

- володіння дослідницькими методами 5
- представлення наукових здобутків 5
- коректність висновків 5
ІІ. Відповіді на запитання 20
Всього 50

ІІІ. Наукові досягнення
публікації, які відповідають темі дисертаційного дослідження

Вид досягнення Бали за кожну 
публікацію

Наукові досягнення 
вступника

Кількість Загальний
бал

Стаття у періодичному науковому виданні, яке 
проіндексоване у базі даних ^еЬ  оГ 8сіепсе 
Соге СоПесїіоп та/або 8сорш, або яке 
віднесене до першого-третього квартилів за 
класифікацією 8СІтадо ^оита1 апб Соипїху 
Капк або ^оита1 СіШіоп Керогїз ^1 -03). 
Якщо кількість співавторів у статті (разом із 
вступником) становить більш як дві особи, 
то така стаття прирівнюється до 0,5 
публікації.

10

Стаття у науковому фаховому видані, яка на 
дату її опублікування внесена до Переліку

7



наукових фахових видань України. Якщо 
кількість співавторів у статті (разом із 
вступником) становить більш як дві особи, 
то така стаття прирівнюється до 0,5 
публікації.
Стаття у науковому періодичному виданні 
іншої держави. Якщо кількість співавторів у 
статті (разом із вступником) становить більш 
як дві особи, то така стаття прирівнюється 
до 0,5 публікації.

7

Патент 10 (на винахід) 
5 (на корисну 

модель)
Тези доповідей. Якщо кількість співавторів у 
тезах (разом із вступником) становить більш 
як дві особи, то такі тези прирівнюється до 
0,5 публікації.

2 (тези
закордонного

форуму)
1 (тези 

вітчизняного 
форуму)

Всього 50

За результатами вступного випробування з презентації дослідницької пропозиції та наукових 
досягнень вступник до аспірантури

(ПІБ)
отримав загальну кількість балів:

-  дослідницька пропозиція_______________________________________
(зазначити бали цифрою та у дужках прописом)

-  наукові досягнення __________________________________________
(зазначити бали цифрою та у дужках прописом)

Голова комісії:

Члени комісії:

(підпис) (прізвище, ініціали)

(підпис) (прізвище, ініціали)

(підпис) (прізвище, ініціали)

(підпис) (прізвище, ініціали)


