ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Вимоги до дослідницької пропозиції для вступників на PhD-програми
укладено відповідно до Додатку 8 «Правила прийому до аспірантури та
докторантури Рівненського державного гуманітарного університету» «Правил
прийому на навчання для здобуття вищої освіти в Рівненському державному
гуманітарному університеті в 2022 році».
Дослідницька

пропозиція

подається

вступником

разом

із

іншими

документами, обумовленими в Додатку 8 «Правил прийому на навчання для
здобуття вищої освіти в Рівненському державному гуманітарному університеті в
2022 році», до Приймальної комісії РДГУ. Пропозиція подається у друкованому
та електронному вигляді (надсилається електронною поштою на адресу відділу
аспірантури у форматі *doc або *docx). Дослідницька пропозиція на паперовому
носії та її електронна версія зберігаються у відповідних документах у відділі
аспірантури.
Основною метою дослідницької пропозиції за спеціальністю є встановлення
рівня обізнаності вступника щодо потрібних для проведення певного наукового
дослідження знань і вмінь, визначення його здатності сформулювати та
обґрунтувати вихідні наукові положення та ідеї; схильності вступника до
самостійного аналізу фундаментальних та прикладних наукових проблем, а
також мотивації та здатності до розвитку дослідницьких компетентностей з
обґрунтування актуальної наукової проблеми з відповідної спеціальності.
Дослідницька пропозиція – це авторський науковий текст обсягом 5-8
сторінок друкованого тексту, підготовлений вступником до аспірантури, в якому
обґрунтовується

тема

майбутнього

дисертаційного

дослідження,

його

актуальність, стан розробки у вітчизняній та зарубіжній науці, можливі напрями
розв’язання поставлених завдань тощо.
Дослідницька пропозиція має містити наступні структурні частини, кожна
повинна бути виокремлена в тексті:

Титульний аркуш.
Вступ (формулювання наукової проблеми, актуальність тематики).
Тут розкривається проблема, на вирішення якої спрямована робота та
обґрунтовується її актуальність. Цей розділ характеризує ступінь ознайомлення
вступника з поставленою проблемою та демонструє його вміння визначати
напрями наукового дослідження, що є актуальними для відповідної галузі науки.
Стан розробки у вітчизняній та зарубіжній науці, виділення невирішених
аспектів обраної проблематики.
Тут наводиться стан розробки проблеми у роботах вітчизняних та
зарубіжних учених, на які робляться відповідні посилання. Цей розділ засвідчує
здатність вступника здійснювати пошук і критичний аналіз наукової літератури,
робити коректні посилання на першоджерела, уникати проявів плагіату.
Методологія дослідження.
Тут визначаються мета, завдання, об’єкт та предмет дослідження;
формулюється (за потреби) дослідницька гіпотеза щодо можливих напрямів
розв’язання поставлених завдань; визначаються 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 вирішенні
дослідницьких

задач.

Цей

розділ

демонструє

володіння

вступником

методологічним апаратом в обраній науковій сфері, засвідчує його ознайомлення
з сучасними методами досліджень та показує вміння формулювати мету і
завдання дослідження, а також знаходити оптимальні шляхи щодо їх вирішення.
Джерельна база дослідження.
Огляд джерел, з якими авторпрацював, їхня систематизація, корисність,
доступність, ставлення вступника до їх змісту.
Очікувані результати дослідження.

Тут висвітлюється, які результати дослідження планується отримати при
вирішенні кожного із завдань дослідження. Визначається передбачувана наукова
новизна та практичне значення роботи. У цьому розділі вступник має
продемонструвати свої прогностичні властивості, уміння зосередитися на
можливостях

практичного

застосування

передбачуваних

результатів

дослідження.
Список використаних джерел.
Цей розділ засвідчує уміння вступника застосовувати обраний стиль
оформлення наукових джерел, а також дає змогу отримати уявлення про
особливості його наукового пошуку (якість літератури, її географія, часові межі).
Презентація дослідницької пропозиції з обраної спеціальності (освітньонаукової програми) відбувається у формі співбесіди на засіданні предметної
екзаменаційної комісії (у день вступного іспиту з фаху).
Вступник готує дослідницьку пропозицію та робить її презентацію.
Тривалість презентації одного абітурієнта – до 15 хв.
Якщо вступник має певні здобутки або власні розробки за тематикою
дослідницької пропозиції (участь у наукових проєктах, статті, тези, виступи на
конференціях) або обрану і затверджену тему дисертаційної роботи на
засіданні Вченої ради РДГУ, то це доцільно відзначити в тексті дослідницької
пропозиції.
Вимоги до оформлення: обсяг – 5-7 сторінок; параметри комп’ютерного
набору тексту: шрифт – Times New Roman, розмір – 14, інтервал – полуторний
(1,5), поля стандартні (верхнє, нижнє і праве поле – 1,5 см, ліве поле – 2,5 см);
Нумерація сторінок – у верхньому правому куті (титульний аркуш не
нумерується).
Оформлення титульного аркушу – за зразком (див. Додаток).
У тексті необхідно використовувати символи за зразком: лапки типу «…»,
дефіс(-), тире (–), апостроф (’).

У пропозиції не доцільно використовувати ілюстрації (діаграми, графіки,
малюнки, таблиці), складені іншими авторами або запозичені з іншої
літератури.
Посилання на використані джерела оформлюються у квадратних дужках,
де через кому вказується номер джерела та сторінка цитування у цьому виданні
(зразок: [4, с. 56]).
Список використаних джерел оформляється за правилами згідно з ДСТУ
8302:2015.
При підготовці пропозиції рекомендується спиратися переважно на
наукові публікації, не давнішні за п’ять років. Посилання на підручники та
навчальні посібники не є доцільними у дослідницькій пропозиції. Цитування
чи звертання до нормативно-правових актів передбачає, що ці акти будуть
перелічені у списку використаної літератури. При цитуванні конкретної норми
законодавства необхідне зазначення у тексті номера статті та пунктів закону.
Використання статистичної інформації також повинно супроводжуватись
посиланням на джерело такої інформації.
Скорочення слів та словосполучень мають відповідати чинним стандартам
з бібліотечної та видавничої справи (наприклад: Міністерство освіти і науки
України (далі – МОН України).
Оцінювання дослідницької пропозиції відбувається на вступному іспиті зі
спеціальності як його складова.
Критерії оцінювання:
- наукова новизна;
- обґрунтованість;
- оригінальність науково-дослідних ідей;
- реалістичність науково-дослідних ідей;
- повнота викладки всіх структурних частин;
- переконлива презентація дослідницької пропозиції.

Максимальна кількість балів за дослідницьку пропозицію складає 100 балів.
Сумарна кількість балів / Критерії оцінювання
91 – 100.
Абітурієнт виявив високий рівень концептуальних, теоретичних і
методологічних знань. Відповіді абітурієнта засвідчують здатність до аналізу й
інтерпретації обраного предмета дослідження, відмінне володіння навичками
логічного і послідовного викладу та його мовностилістичного оформлення.
76 – 90.
Відповіді абітурієнта засвідчують у цілому високий рівень концептуальних,
теоретичних і методологічних знань, здатність до їх аналізу та інтерпретації,
належне володіння навичками логічного і послідовного викладу та його
мовностилістичного оформлення.
50 – 75.
Відповіді абітурієнта засвідчують задовільний рівень концептуальних,
теоретичних і методологічних знань і здатності до їх засвоєння та інтерпретації,
а також достатнє володіння навичками логічного і послідовного викладу та його
мовностилістичного оформлення.
0 – 49.
Абітурієнт не надав правильної та повної відповіді на жодне питання.
Відповіді абітурієнта засвідчують незадовільний рівень засвоєння програмного
матеріалу і здатності до його засвоєння та інтерпретації, недостатнє володіння
навичками логічного і послідовного викладу та його мовностилістичного
оформлення.
Абітурієнт вважається таким, що склав презентацію дослідницької
пропозиції, якщо його оцінка за усні відповіді становить 50–100 балів. У випадку,
якщо екзаменаційна оцінка за презентацію дослідницької пропозиції є нижчою за
50 балів (0–49 балів), абітурієнт вибуває з конкурсного відбору на обрану
спеціальність (освітньо-наукову програму).

Додаток.
Оформлення титульної сторінки дослідницької пропозиції.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

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

Прізвище, ім’я, по батькові вступника

ДОСЛІДНИЦЬКА ПРОПОЗИЦІЯ
на тему: «………………………………………………………………………..»
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