
ЩО РОБИТЬ  
ДОСЛІДЖЕННЯ 
АКТУАЛЬНИМ? 



УНІКАЛЬНЕ 

 ≠ 
 АКТУАЛЬНЕ 



Що таке актуальність і чому не варто 

боятись писати про те, що вже було 
досліджено? 
 

По-новому зроблене те, 
що вже досліджувалось 
іншими вченими 

Доопрацьовані «вузькі» 
місця попередніх 
досліджень 

Опрацьована велика 
кількість джерел та 
наукової літератури 



Як це перевірити? Як показати, що 
твоя робота актуальна? 



Що таке світовий контекст і 
чому він важливий? 

Танкер «Делфі» в 
Одеській області 



What? 



На що звертає увагу світ?  

АКТУАЛЬНІСТЬ 

(вступ+ анотація+ 

проблема+ гіпотеза+ 

мета+цілі) 

(методологія +  методи + експерименти + 

аналіз даних + спостереження + процедури) 

(результати + 

висновки + 

література) 



Критерії оцінювання 

Вступ дослідження 

 Формулювання  теми дослідження; 

 Чітка і структурована  мета дослідження; 

 Ясність  формулювання проблеми та гіпотези; 

 Внесок автора до даної сфери дослідження. 
  

Методологія 

дослідження 

 Логічна та послідовна структура дослідження; 

 Коректний вибір  методології/методів дослідження; 

 Вибір та застосування інструментів збору та аналізу даних, застосування 

математичних та статистичних методів аналізу; 

 Дотримання правил та процедури здійснення наукового дослідження. 
  

Інтерпретація  

результатів та висновки 

 Коректна інтерпретація отриманих результатів; 

 Можливість використання сформульованих висновків та пропозицій у 

практичній діяльності; 

 Чіткість сформульованих висновків та рекомендацій на основі отриманих 

результатів дослідження;  

 Зв'язок отриманих результатів з цілями дослідження. 

  

Загальні вимоги до 

здійснення науково-

дослідницького проекту 

 Дотримання вимог оформлення наукової роботи; 

 Грамотність та аргументованість викладу матеріалу; 

 Дотримання вимог наукового стилю. 





Що тобі може допомогти? 
Project Data Book – щоденник містить 

довідки, дані, адреси, відвідування, бесіди з 

дослідниками, думки наставника тощо. 

Підтверджують авторство та систематичність 

дослідження 

 

Research Plan містить такі розділи як Тема/ 

актуальність/ проблема/ гіпотеза/ цілі/ 

завдання/ об’єкт/ аналіз літератури/ 

методологія / часова шкала усіх досліджень / 

аналіз даних / джерела 

 

Якісний огляд літератури, раніше 

опублікованої та використовуваної як основу 

для дослідження 

 

Формулювання гіпотези 



Новітні методи чи методологія? 

Розробка чи навіть удосконалення нових методів 
(методології) дослідження є завданням доктора наук! 



1. Цікава для 

тебе 

 

2. Про неї 

говорять у 

світі 

 

3. Ти готовий 

продовжувати 

працювати 

над нею 

Як обрати 
 тему?! 

3 поради від  
Євгена  

Кудрявця 



Українські делегації на 
міжнародних заходах  



Типи міжнародних заходів 

Конкурси науково-дослідних 
проєктів 

Конкурси винаходів та інновацій 

Наукові школи за кордоном 

Виставки (MILSET)  

Олімпіади  



Участь у міжнародних заходах 

Заявка (з описом 

роботи) 

Робота/ 
дослідження 

Постер  

Фото/ відео 

Захист  





Хочеш з нами рятувати світ?  



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 


