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В аспірантурі Міжнародного гуманітарного університету підготовка здобувачів вищої освіти ступеня
доктора філософії здійснюється за освітньо-науковими програмами та навчальними планами, що затверджуються вченою радою університету для кожної спеціальності. Ідеться про такі спеціальності: 081 Право,
293 Міжнародне право, 073 Менеджмент, 051 Економіка, 035 Філологія, 034 Культурологія, 221 Стоматологія.
Протягом строку навчання в аспірантурі аспірант зобов’язаний виконати всі вимоги освітньо-наукової програми, зокрема, здобути теоретичні знання, уміння, навички та інші компетентності, достатні для
продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіти методологією наукової та педагогічної діяльності, а також провести
власне наукове дослідження, результати якого повинні мати наукову новизну, теоретичне або практичне
значення, та захистити дисертацію [1].
Науково-дослідна робота здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії є обов’язковою складовою частиною підготовки висококваліфікованих фахівців, здатних самостійно вести науковий пошук,
творчо вирішувати конкретні професійні та наукові завдання.
Здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії проводить наукові дослідження згідно з Індивідуальним планом наукової роботи протягом чотирьох років навчання. У ньому визначаються терміни
виконання, зміст та обсяг науково-дослідних робіт. Здобувач погоджує Індивідуальний план наукової
роботи з науковим керівником, а вчена рада університету затверджує його протягом двох місяців з дня
зарахування здобувача до аспірантури.
Вчена рада Міжнародного гуманітарного університету 12 листопада 2020 р. затвердила теми дисертаційних досліджень для 21-го здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії 1 курсу з 7-ми спеціальностей.
№
1
2
3

4

ПІБ аспіранта

Теми дисертаційних досліджень
Науковий керівник
Спеціальність 081 Право
Поворознік
Юридичні технології здійснення правозахисної
к.ю.н., доц.
Артем В’ячеславович
діяльності в сфері протидії торгівлі людьми
Д.Г. Манько
Адміністративно-правовий механізм запобігання
Рибаченко
к.ю.н., доц.
правопорушенням підрозділами Державної
Сергій Пантелійович
С.О. Баранов
прикордонної служби України
Реформування судової системи України на
Череватий
д.ю.н., проф.
засадах принципів європейського судочинства:
Михайло Юрійович
А.Ф. Крижановський
загальнотеоретичне дослідження
Спеціальність 081 Право
(«Цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»)
Головатюк
Зловживання процесуальними правами як
д.ю.н., доц.
Іван Миколайович
інститут цивільного процесуального права
Л.В. Діденко
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5

Мелех
Ігор Степанович

Договір з надання електронних
д.ю.н., проф. О.С. Кізлова
комунікаційних послуг
Спеціальність 081 Право
(«Кримінальний процес та криміналістика, судова експертиза,
оперативно-розшукова діяльність»)

6

Ліненко
Світлана
Олегівна

Кримінальні, процесуальні та криміналістичні
засади розшуку підозрюваного

к.ю.н., доц.
Н.В. Неледва

Спеціальність 293 Міжнародне право
7

Сідоренко
Юлія Михайлівна

Злочин депортації
у сучасному міжнародному праві

д.ю.н., проф.
Б.В. Бабін

Спеціальність 051 Економіка
8

Чайка
Наталія Іванівна

Інвестиційні перспективи співробітництва
країн Вишеградської групи та України в рамках
розвитку інтеграційних процесів

д.е.н., доц.
Т.В. Деркач

Спеціальність 073 Менеджмент
9

Власюк
Карина Вікторівна

10

Ляшенко-Щербакова
Валерія Валеріївна

11

Марковська
Анастасія Валеріївна

12

Сокірба
Єлізавета Олегівна

13

Кот
Максим Ігорович

14

Пахлеванзаде
Владислав Алірезович

15

Пєйча
Аліна Миколаївна

16

Середінко
Ігор Анатолійович

17

Чернець
Вікторія Сергіївна

18

Шумивода
Юрій Анатолійович

Організаційно-економічний механізм управління
ефективністю діяльності підприємств
ресторанного бізнесу
Формування механізму управління
ефективністю діяльності фармацевтичних
підприємств
Інноваційні технології управління розвитком
ресторанного бізнесу
Теоретико-методологічні засади впровадження
зарубіжного досвіду управління
на підприємствах України
Спеціальність 221 Стоматологія
Вивчити вплив Сovid-19 на функціональну
активність і стан слинних залоз і обґрунтувати
принципи коригуючої терапії
Особливості профілактики і лікування
гіперестезії зубів, що розвинулася
на тлі вибілювання
Клініко-лабораторне обґрунтування лікування
хворих на генералізований пародонтит,
асоційований з вірусними інфекціями
Удосконалення методу підвищення
жувальної ефективності протезування повними
знімними протезами за рахунок застосування
фіксуючих гелів
Удосконалення методів діагностики та лікування
доброякісних пухлин та пухлиноподібних
утворень тканин пародонта
Профілактика та лікування протезних
стоматитів за допомогою
водного екстракту амаранту

д.е.н., проф.
А.Г. Гончарук
д.е.н., проф.
А.Г. Гончарук
д.е.н., доц.
О.А. Мартинюк
д.е.н., проф.
О.М. Головченко

д.мед.н., проф.
Т.П. Терешина
д.мед.н., проф.
Т.П. Терешина
д.мед.н., проф.
Ю.Г. Чумакова
д.мед.н., доц.
В.Г. Шутурмінський
д.мед.н., проф.
Ю.Г. Чумакова
д.мед.н., проф.
Л.Д. Чулак

Спеціальність 035 Філологія («Германські мови»)
19

Шарапановська
Юлія Вікторівна

Лінгво-соціальні особливості
реалізації концепту «пандемія»
в сучасній англійській мові

к.філол.н., доц.
Н.М. Шкворченко

Спеціальність 034 Культурологія
20
21

Гостева
Оксана Вікторівна
Погасій
Світлана Миколаївна

Вплив детермінізму на формування культури
в бізнес-комунікації
Жанрова різноманітність у фільмах
Кіри Муратової

д.мист-ва., проф.
А.П. Овчиннікова
д.мист-ва., проф.
А.П. Овчиннікова

Наукова складова частина Індивідуального плану наукової роботи включає в себе проведення наукових досліджень, підготовку до публічного захисту дисертаційного дослідження, написання і публікацію
статей, тез доповідей та апробацію результатів за напрямом дисертаційного дослідження.
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Науково-дослідницька робота здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється під
керівництвом наукового керівника (доктора, кандидата наук, доктора філософії), умовно може бути розділена на підготовчий та основний етапи та включає певні види діяльності.
На підготовчому етапі здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії:
1.1 . Обирає тему наукового дослідження.
1.2 . Обґрунтовує актуальність обраної теми дослідження.
1.3 . Здійснює перегляд каталогів захищених дисертацій.
1.4 . Знайомиться з вже виконаними на кафедрі дисертаційними роботами.
1.5 . Опрацьовує новітні результати досліджень в обраній та суміжних сферах науки.
1.6 . Ознайомлюється з аналітичними оглядами і статтями у фахових виданнях.
1.7. Проводить консультації з фахівцями з метою виявлення маловивчених наукових проблем і питань,
що є актуальними.
1.8. Вивчає та аналізує основні підходи та позиції наукових шкіл і течій у вирішенні досліджуваної
проблеми.
1.9. Уточнює термінологію в обраній галузі знань.
1.10.
Здійснює пошук літературних джерел з обраної теми.
2. Проводить планування дисертаційної роботи шляхом складання індивідуального плану наукової
роботи здобувача.
3.1. Здійснює постановку цілей і завдань дисертаційної роботи.
3.2. Визначає об’єкт і предмет наукового дослідження.
4. Обирає методи (методику) проведення дослідження.
5. Здійснює опис процесу наукового дослідження у дисертаційній роботі шляхом формування планупроспекту, який являє собою реферативний виклад питань, за якими надалі буде систематизуватися весь
зібраний фактичний матеріал [2].
На основному етапі здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії:
1.1. Проводить науково-дослідницькі роботи відповідно до профілю освітньо-наукової програми
з використанням дисциплін, що викладаються.
1.2. Займається науковою роботою з виконання теоретичної та практичної частини дослідження.
2. Аналізує та узагальнює результати наукового дослідження на основі застосування наукових методологічних принципів та методичних прийомів дослідження, використання в дослідженні тематичних
інформаційних ресурсів, сучасного вітчизняного і зарубіжного досвіду з теми дослідження.
3. Здійснює підготовку та видання публікацій за темою дисертації – монографій, наукових публікацій
у вітчизняних фахових виданнях і виданнях, включених у міжнародні наукометричні бази даних тощо [2].
4. Проводить апробацію результатів наукових досліджень шляхом участі у наукових конференціях
різного рівня, зокрема міжнародних, всеукраїнських, зарубіжних, регіональних, міжвузівських тощо, за
участю молодих вчених.
Здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії протягом терміну навчання в аспірантурі повинен виконати всі вимоги освітньо-наукової програми, а також провести власне наукове дослідження, результати якого
повинні мати наукову новизну, теоретичне та/або практичне значення, та захистити дисертацію [3].
У Міжнародному гуманітарному університеті постійно розширюються форми обміну науково-технічною інформацією, проводиться обговорення проблем науки і техніки. Значне місце займає організація і проведення міжнародних, всеукраїнських, міжвузівських науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів, а також участь науковців університету у різноманітних наукових форумах в Україні
та у зарубіжних країнах. Останнім часом значно розширились рамки персональної участі науковців університету у науково-практичних конференціях, семінарах у зарубіжних країнах.
Важливим напрямом науково-дослідної роботи професорсько-викладацького складу університету
завжди була підготовка наукових публікацій як досвідчених, так і молодих науковців у періодичних
виданнях, у тому числі і фахових, та видавнича діяльність університету у цілому.
Міжнародним гуманітарним університетом були засновані власні наукові періодичні видання,
зокрема «Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету», який публікується за такими
серіями: «Філологія», «Юриспруденція», «Економіка і менеджмент», «Альманах міжнародного права»
та «Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету».
Велику увагу керівництво університету приділяє організації та проведенню до Дня науки щорічної звітної конференції професорсько-викладацького складу, здобувачів вищої освіти ступеня доктора
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філософії та здобувачів вищої освіти ступеня магістр «Чорноморські наукові студії», яка має мультидисциплінарний характер, тому що метою конференції є спільне обговорення як досвідченими, так і молодими науковцями сучасних теоретичних і практичних проблем, що мають міждисциплінарний характер,
та обмін інформацією щодо актуальних науково-практичних проблем та методів їх вирішення. Здобувачам вищої освіти ступеня доктора філософії надається можливість здійснювати апробацію результатів
власних наукових досліджень у роботі таких секцій:
1) «Національне та міжнародне право»;
2) «Менеджмент. Економіка. Готельно-ресторанна справа та туризм»;
3) «Філологія»;
4) «Стоматологія та фармація. Медицина та громадське здоров’я»;
5) «Гуманітарні та соціальні науки. Педагогіка. Культура i мистецтво».
Періодичне наукове видання «Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету» виходить
з 2004 року, але у форматі публікації матеріалів Міжнародної / Всеукраїнської мультидисциплінарної
конференції «Чорноморські наукові студії» це видання виходить з 2015 року. Нижче розглянемо зміст
зазначеного видання.
«Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету»
(збірник статей)
№
п/п

Дата
конференції

Матеріали конференції

Формат наукової
публікації
(збірник статей)

1

15
травня
2015 року

Матеріали І Міжнародної
мультидисциплінарної конференції
Міжнародного гуманітарного університету

збірник статей
Наукові записки
Міжнародного
гуманітарного
університету

2

13
травня
2016 року

Матеріали ІІ Міжнародної
мультидисциплінарної конференції
«Чорноморські наукові студії »

збірник статей
Наукові записки
Міжнародного
гуманітарного
університету

3

19
травня
2017 року

Матеріали ІІІ Міжнародної
мультидисциплінарної конференції
«Чорноморські наукові студії »

4

25
травня
2018 року

Матеріали ІV Всеукраїнської
мультидисциплінарної конференції
«Чорноморські наукові студії »

5

17
травня
2019 року

Матеріали V Всеукраїнської
мультидисциплінарної конференції
«Чорноморські наукові студії »

6

15
травня
2020 року

Матеріали VІ Всеукраїнської
мультидисциплінарної конференції
«Чорноморські наукові студії »

7

14
травня
2021 року

Матеріали VІІ Всеукраїнської
мультидисциплінарної конференції
«Чорноморські наукові студії »

6

збірник статей
Наукові записки
Міжнародного
гуманітарного
університету
збірник статей
Наукові записки
Міжнародного
гуманітарного
університету
збірник статей
Наукові записки
Міжнародного
гуманітарного
університету
збірник статей
Наукові записки
Міжнародного
гуманітарного
університету
збірник статей
Наукові записки
Міжнародного
гуманітарного
університету

Випуск
(рік видання,
кількість сторінок)
2015 р., випуск № 23
(частина І),
292 с.
2015 р., випуск № 24
(частина ІІ),
184 с.
2016 р., випуск № 25
(частина І),
307с.
2016 р., випуск № 26
(частина ІІ),
224 с.
2017 р., випуск № 27,
227 с.

2018 р., випуск № 28,
138 с.

2019 р., випуск № 30,
332 с.

2020 р., випуск № 32,
290 с.

2021 р., випуск № 34,
244 с.

Здобувачі вищої освіти ступеня доктора філософії та здобувачі вищої освіти ступеня магістра мають
також можливість публікації тез доповідей, виголошених під час проведення мультидисциплінарної конференції «Чорноморські наукові студії», у матеріалах конференції.
Матеріали Всеукраїнської / Міжнародної / мультидисциплінарної науково-практичної
конференції «Чорноморські наукові студії»
(збірник тез доповідей)
Матеріали конференції

Назва наукової
публікації
(збірник тез
доповідей)

Видавець,
рік видання,
кількість сторінок

1

19
травня
2017 року

Матеріали ІІІ Міжнародної
мультидисциплінарної конференції
«Чорноморські наукові студії»

збірник
тез доповідей
науково-педагогічних
працівників, студентів,
аспірантів

Видавничий дім
«Гельветика», 2017 р.,
214 с.

2

25
травня
2018 року

Матеріали ІV Всеукраїнської
мультидисциплінарної конференції
«Чорноморські наукові студії»

збірник
тез доповідей
науково-педагогічних
працівників, студентів,
аспірантів

Видавничий дім
«Гельветика», 2018 р.,
135 с.

3

17
травня
2019 року

Матеріали V Всеукраїнської
мультидисциплінарної конференції
«Чорноморські наукові студії »

збірник
тез доповідей
науково-педагогічних
працівників, студентів,
аспірантів

Видавничий дім
«Гельветика», 2019 р.,
262 с.

4

15
травня
2020 року

Матеріали VІ Всеукраїнської
мультидисциплінарної конференції
«Чорноморські наукові студії»

збірник
тез доповідей
науково-педагогічних
працівників, студентів,
аспірантів

Видавничий дім
«Гельветика», 2020 р.,
267 с.

5

14
травня
2021 року

Матеріали VІІ Всеукраїнської
мультидисциплінарної конференції
«Чорноморські наукові студії»

збірник
тез доповідей
науково-педагогічних
працівників, студентів,
аспірантів

Видавничий дім
«Гельветика», 2020 р.,
295 с.

№
п/п

Дата
конференції

Стало доброю традицією проведення у Міжнародному гуманітарному університеті щорічної
Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених з проблеми
«Гуманітарний та інноваційний ракурс професійної майстерності: пошуки молодих учених». Здобувачі
вищої освіти ступеня доктора філософії та здобувачі вищої освіти ступеня магістра мають можливість
брати участь в апробації та презентації матеріалів власних дисертаційних досліджень та наукових надбань завдяки активній участі у роботі різноманітних секцій за напрямами досліджень. Молодим науковцям пропонуються такі напрями наукових досліджень:
1) «Теорія та історія держави і права. Адміністративне право та процес. Фінансове та інформаційне
право. Кримінальне право, процес та криміналістика. Конституційне право та державне управління.
Цивільне та господарське право і процес. Міжнародне право»;
2) «Менеджмент. Економіка. Готельно-ресторанна справа та туризм. Підприємництво, торгівля
та біржова діяльність. Фінанси, банківська справа та страхування. Міжнародні економічні відносини»;
3) «Лінгвістика. Викладання мов. Літературознавство»;
4) «Стоматологія. Фармація. Медицина та громадське здоров’я. Технологія парфумерно-косметичних засобів»;
5) «Філософія. Культурологія. Історія. Педагогіка. Політологія. Психологія. Соціологія. Дизайн.
Аудіовізуальне мистецтво та виробництво. Артменеджмент».
Статті учасників цієї конференції щорічно публікуються у науковому збірнику «Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету». Нижче наведемо приклади публікацій у зазначеному збірнику.
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«Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету»
(збірник статей)
№
п/п

Дата
конференції

1

26
жовтня
2018 року

2

15
листопада
2019 року

3

13
листопада
2020 року

3

19
листопада
2021 року

Матеріали конференції

Назва наукової
публікації
(збірник статей)

Матеріали ІV Всеукраїнської
науково-практичної конференції студентів,
аспірантів та молодих учених «Гуманітарний та
інноваційний ракурс професійної майстерності:
пошуки молодих учених»
Матеріали V Всеукраїнської
науково-практичної конференції студентів,
аспірантів та молодих учених «Гуманітарний та
інноваційний ракурс професійної майстерності:
пошуки молодих учених»
Матеріали VІ Всеукраїнської
науково-практичної конференції студентів,
аспірантів та молодих учених «Гуманітарний та
інноваційний ракурс професійної майстерності:
пошуки молодих учених»
Матеріали VІІ Всеукраїнської
науково-практичної конференції студентів,
аспірантів та молодих учених: «Гуманітарний та
інноваційний ракурс професійної майстерності:
пошуки молодих учених»

збірник статей
Наукові записки
Міжнародного
гуманітарного
університету
збірник статей
Наукові записки
Міжнародного
гуманітарного
університету
збірник статей
Наукові записки
Міжнародного
гуманітарного
університету
збірник статей
Наукові записки
Міжнародного
гуманітарного
університету

Випуск
(рік видання,
кількість
сторінок)
2018 р.,
випуск № 29,
122 с.
2019 р.,
випуск № 31,
186 с.

2020 р.,
випуск № 33,
185 с.
2021 р.,
випуск № 35

Молоді науковці Міжнародного гуманітарного університету залюбки беруть участь як у роботі
пленарного засідання, так і у роботі чисельних секцій конференції, оскільки тільки перебування
їх у загальноуніверситетському науковому середовищі може забезпечити формування в них відповідних навичок наукового пошуку та надати їм можливість презентації власних результатів досліджень широкій аудиторії однодумців. За результатами проведення кожної конференції обов’язково
публікуються матеріали тез доповідей учасників. Хронологія матеріалів тез доповідей учасників
конференції зазначена нижче.
Матеріали Міжнародної / Всеукраїнської / науково-практичної конференції студентів,
аспірантів та молодих учених «Гуманітарний та інноваційний ракурс професійної майстерності:
пошуки молодих учених»
(збірник тез доповідей)
№
п/п

Дата
конференції

1

24
квітня
2015 року

2

27
жовтня
2016 року

3

27
жовтня
2017 року

4

26
жовтня
2018 року

Матеріали конференції

Назва наукової
публікації
(збірник тез доповідей)

Матеріали І Міжнародної
науково-практичної конференції студентів,
аспірантів та молодих учених «Гуманітарний та
інноваційний ракурс професійної майстерності:
пошуки молодих учених»
Матеріали ІІ Міжнародної
науково-практичної конференції студентів,
аспірантів та молодих учених «Гуманітарний та
інноваційний ракурс професійної майстерності:
пошуки молодих учених»
Матеріали ІІІ Міжнародної
науково-практичної конференції студентів,
аспірантів та молодих учених «Гуманітарний та
інноваційний ракурс професійної майстерності:
пошуки молодих учених»
Матеріали ІV Всеукраїнської
науково-практичної конференції студентів,
аспірантів та молодих учених «Гуманітарний та
інноваційний ракурс професійної майстерності:
пошуки молодих учених»

збірник
тез доповідей
науково-педагогічних
працівників, студентів,
аспірантів
збірник
тез доповідей
науково-педагогічних
працівників, студентів,
аспірантів
збірник
тез доповідей
науково-педагогічних
працівників, студентів,
аспірантів
збірник
тез доповідей
науково-педагогічних
працівників, студентів,
аспірантів
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Видавець,
рік видання,
кількість
сторінок.
Видавничий дім
«Гельветика»,
2015 р.,
193 с.
Видавничий дім
«Гельветика»,
2016 р.,
252 с.
Видавничий дім
«Гельветика»,
2017 р.,
234 с.
Видавничий дім
«Гельветика»,
2018 р.,
190 с.

5

15
листопада
2019 року

збірник
Матеріали V Всеукраїнської
тез доповідей
науково-практичної конференції студентів,
аспірантів та молодих учених «Гуманітарний та науково-педагогічних
інноваційний ракурс професійної майстерності: працівників, студентів,
аспірантів
пошуки молодих учених»

Видавничий дім
«Гельветика»,
2019 р.,
329 с.

6

13
листопада
2020 року

збірник
Матеріали VІ Всеукраїнської
тез доповідей
науково-практичної конференції студентів,
аспірантів та молодих учених «Гуманітарний та науково-педагогічних
інноваційний ракурс професійної майстерності: працівників, студентів,
аспірантів
пошуки молодих учених»

Видавничий дім
«Гельветика»,
2020 р.,
198 с.

7

19
листопада
2021 року

збірник
Матеріали VІІ Всеукраїнської
тез доповідей
науково-практичної конференції студентів,
аспірантів та молодих учених «Гуманітарний та науково-педагогічних
інноваційний ракурс професійної майстерності: працівників, студентів,
аспірантів
пошуки молодих учених»

Видавничий дім
«Гельветика»,
2021 р.

Протягом багатьох років Міжнародний гуманітарний університет співпрацює з колективом професіоналів Видавничого дому «Гельветика» на чолі з директором О.П. Головком. Така співпраця виражається у виданні багатьох наукових видань, у тому числі журналу «Наукові записки Міжнародного
гуманітарного університету» та матеріалів конференцій, на сторінках яких здійснюється апробація
дисертаційних досліджень. Сподіваємося, що ВД «Гельветика» і надалі буде нашим міцним і надійним партнером у забезпеченні належних умов для підготовки науковців, реалізації науково-освітніх
та науково-дослідних проєктів.
Ще у давнину видатний китайський філософ Конфуцій дуже влучно стверджував: «Скажи мені –
і я забуду, покажи мені – і, можливо, я запам’ятаю, залучи мене – і тоді я збагну». [4]. Сьогодні це
висловлювання є актуальним, коли ідеться про якісну підготовку до наукової кар’єри здобувачів вищої
освіти ступеня доктора філософії та здобувачів вищої освіти ступеня магістра у Міжнародному гуманітарному університеті.
ЛІТЕРАТУРА

1. Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затверджений Постановою Кабінету Міністрів України № 261 від
23 березня 2016 року. Урядовий кур’єр. № 80. 27.04.2016.
2. Вимоги до основних результатів наукової складової підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня.
URL: http://umo.edu.ua/images/content/aspirantura/nauk_diyal_asp/0%B2.pdf (дата звернення: 14.10.2021 р.).
3. Положення про Індивідуальний план роботи здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії Міжнародного гуманітарного університету, затверджене рішенням вченої ради університету (протокол № 1 від 09 жовтня 2019 року).
4. Остапець Ю. Конфуцій / Політична енциклопедія. Редкол. : Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови) та
ін. К. : Парламентське видавництво, 2011. 567 с. ISBN 978-966-611-818-2.

О. И. Стеценко-Баранова. Апробация диссертационных исследований соискателей высшего образования
степени доктора философии в аспирантуре Международного гуманитарного университета. – Статья.
Аннотация. В статье рассмотрены некоторые вопросы организации и проведения в Международном гуманитарном университете ежегодных общеуниверситетских научно-практических конференций при участии аспирантов и студентов-магистров как важного фактора в профессиональной подготовке ученных для формирования навыков научного поиска и презентации результатов собственных исследований широкой научной аудитории.
Ключевые слова: соискатель высшего образования степени доктора философии, соискатель высшего образования степени магистра, Индивидуальный научный план роботы аспиранта, тема диссертационного исследования, апробация, презентация научного исследования, конференция, научные издания, научные публикации, статьи, тезисы доклада.
О. Stetsenko-Baranova. Approbation of dissertation research of applicants for higher education of the degree
of Doctor of Philosophy in the postgraduate study of the International Humanitarian University. – Article.
Summary. The article deals with some issues of organizing and holding the annual university-wide scientific and
practical conferences with the participation of graduate students and master students at the International Humanitarian
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University as an important factor of the professional training of scientists, the formation of scientific research skills and
presentation of the results of their own research to a wide scientific audience.
Key words: applicant for higher education degree of Doctor of Philosophy, applicant for master’s degree, individual
scientific plan of a postgraduate student’s work, topic of dissertation research, approbation, presentation of scientific
research, conference, scientific publications, academic printings, articles, theses of the report.
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