Додаток Б
ВИМОГИ ДО ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ПРОПОЗИЦІЇ
для вступників на навчання до аспірантури для здобуття ступеня
доктора філософії
1. Загальні положення
Презентація дослідницької пропозиції з обраної спеціальності (освітньонаукової програми) на засіданні предметної екзаменаційної комісії (у день вступного
іспиту з фаху) передбачена Правилами прийому до Міжнародного економікогуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука (далі МЕГУ) в 2022
р. (далі – Правила) для тих абітурієнтів, які вступають на навчання до аспірантури
МЕГУ для здобуття ступеня доктора філософії (PhD) з відповідних спеціальностей
(освітньо-наукової програм).
При вступі до аспірантури та докторантури Університету вступники подають
дослідницьку пропозицію, в якій відображаються основний задум, орієнтовний план
дослідницької роботи та/або інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для
підготовки результатів проведених досліджень до захисту.
Дослідницька пропозиція  це авторський текст обсягом 5 сторінок (не
враховуючи титульний аркуш), який є не рефератом, а стислим викладенням
науково-дослідних ідей стосовно розуміння та перспектив дослідження обраної
наукової проблеми. Дослідницька пропозиція не може бути авторефератом
захищеної магістерської роботи. Подана дослідницька пропозиція не обов’язково
саме у такому формулюванні стане темою дисертаційного дослідження вступника у
випадку його зарахування до аспірантури (докторантури).
Цим документом вступник повинен продемонструвати своє уміння мислити
евристично, раціонально і творчо. Дослідницька пропозиція має доводити наукову
обізнаність вступника, розуміння ним змісту дослідження обраної наукової
проблеми, володіння методикою проведення науково-дослідницької роботи. У
дослідницькій пропозиції розкривається зміст обраної теми, обґрунтовується
актуальність наукової проблеми та методологія її дослідження, викладаються основні
завдання та можливі шляхи їх розв’язання, визначаються об’єкт і предмет
дослідження, відображається очікувана наукова новизна, пропонується
передбачувана структура наукової роботи, наводиться інформація про наукові
досягнення вступника, зокрема, опубліковані наукові праці. Дослідницька
пропозиція оцінюватиметься за критеріями наукової новизни, обґрунтованості та
актуальності обраної теми дослідження, рівня опрацювання теми.
2.Вимоги до оформлення дослідницької пропозиції.
За обсягом дослідницька пропозиція складає 5 сторінок друкованого
тексту, формату А4 (1200 слів українською або англійською мовою).
Дослідницька пропозиція оформлюється як електронний документ у форматі rtf
(назва файлу: ДП_прізвище), міжрядковий інтервал – 1,5, абзац – відступ 1,25
см, береги (поля) по периметру – 2 см, нумерація сторінок – зверху праворуч,
шрифт Times New Roman, розмір – 14. Дослідницька пропозиція повинна мати
титульний аркуш (Додаток Б.1).

3. Орієнтовна структура дослідницької пропозиції.
1. Інформація про дослідника. У цьому пункті вказуються ПІБ особи, яка
вступає до аспірантури/докторантури, інформація щодо публікацій, досвіду участі
у науково-дослідних роботах, контакти (телефон, е-mail) тощо.
2. Тема дослідження. Тема дослідницької пропозиції вступника до
аспірантури має відповідати напрямам дисертаційного дослідження, визначених
освітньо-науковою програмою аспірантур Університету. Тема дослідницької
пропозиції вступника до докторантури ініціюється вступником, зважаючи на її
актуальність, відповідність спеціальності, узгодженість з науково-дослідними
роботами, що виконуються кафедрами Університету.
3. Вступ. Вступ обов’язково має містити формулювання об’єкта та предмету
дослідження, оцінку ступеня вивченості досліджуваної проблеми, стисле
обґрунтування актуальності дослідження. У вступі необхідно переконливо
продемонструвати, що дослідження дійсно призведе до отримання принципово
нових наукових результатів, а його положення матимуть практичне значення.
4. Мета та завдання дослідження. У цьому розділі чітко викладають мету та
завдання пропонованого наукового дослідження. Тема, мета, об’єкт, предмет та
завдання дослідження мають бути логічно пов’язаними.
5. Методологія дослідження. Окрім загальнонаукових та спеціальних
методів, а також інструментів, які планується використати в процесі реалізації
дослідження, у цьому пункті, за необхідності, можуть бути обґрунтовані підходи
щодо формування вибіркової сукупності дослідження, етичні засади дослідження
тощо.
6. Очікувані наукові результати та їх практичне значення. У цій частині
необхідно описати очікувані наукові результати пропонованого дослідження, їх
можливе практичне застосування, кроки, потрібні для того, щоб результати
дослідження були помічені й застосовані тими структурами (установами,
господарюючими суб’єктами), де вони можуть бути потенційно корисними.
7. Список використаних джерел. Наводиться перелік джерел інформації та
даних, які використано під час підготовки авторської дослідницької пропозиції
вступника до аспірантури/докторантури.
4. Презентація дослідницької пропозиції
Презентація дослідницької пропозиції з обраної спеціальності (освітньонаукової програми) відбувається у формі співбесіди на засіданні предметної
екзаменаційної комісії (у день вступного іспиту з фаху).
Тривалість презентації одного абітурієнта - до 30 хв.
Доповідь складається із трьох смислових частин, які відповідають за змістом
вступу, основній частині та передбачуваним висновкам наукової роботи.
У вступі доповіді обґрунтовують актуальність досліджуваної теми,
формулюють об’єкт, предмет, мету та завдання дослідження.
Основна частина, насамперед, розкриває суть, методику й особливості
організації та проведення наукового дослідження.
У висновках передбачають основні результати дослідження, перспективи їх
практичного використання. Доповідь за поданою дослідницькою пропозицією
можна супроводжувати демонстрацією слайдів, виконаних з використанням
програмного продукту Microsoft PowerPoint. Кожен слайд має бути сформований
чітко, лаконічно, не містити неоднозначних формулювань.

Додаток Б.1
Міністерство освіти і науки України
Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем’янчука

Спеціальність ………………….
Освітньо-наукова програма………………

Прізвище, ім’я, по батькові вступника
ДОСЛІДНИЦЬКА ПРОПОЗИЦІЯ
на тему:
«………………………………………………………………………………………...............»
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