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Опис дисципліни 
 

Дисципліна «Наукові публікації та презентація результатів наукових досліджень» покликана ознайомити 
аспірантів з сучасними вимогами щодо публікаційної активності, навчити їх правильно презентувати 
результати своєї роботи для визнання їх наукових здобутків не тільки в Україні, а й за кордоном. 
Дисципліна орієнтує на методологічні основи оприлюднення результатів дисертаційного дослідження, 
публікації наукових статей, усних доповідей на наукових конференціях та симпозіумах, основні поняття 
наукової етики та академічної доброчесності та оволодіння аспірантами знаннями та навичками, 
необхідними для створення наукової презентації і ефективного виступу на її основі.  

Структура курсу 
 

Години 

(лек. / сем.) 
Тема Результати навчання Завдання 

2 / 2 1. Генезис, поняття 

науки, сутність і 

форми науково-

дослідної роботи 

Розуміти роль і структуру науки, знати генезис науки, етапи 

її розвитку, вміти пояснювати функціональні особливості та 

етос науки. Оволодіти базовими поняттями і формами 

науково-дослідної роботи аспіранта, вміти правильно 

організувати виконання наукових досліджень. 

Тести, 

питання  

2 / 2 2. Основні види та 

особливості 

публікацій. Наукові 

основи реферування 

наукових досліджень 

Відрізняти особливості наукових публікацій, специфіку 

наукового тексту, освоїти його структуру. Оволодіти 

науковими основами реферування та проектування 

наукових досліджень. 

Тести, 

питання 

2 / 2 3. Елементи наукового 

тексту. Особливості 

написання наукових 

публікацій 

Вміти створювати і використовувати основні елементи 

наукового тексту, опанувати особливості написання 

наукових публікацій, ознайомитись із специфікою 

написання тези, аналітичної записки, наукової статті, звіту 

за результатами наукового дослідження, наукової 

монографії. 

Тести, 

питання 
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4 / 2 4. Кандидатська 
дисертація: методика 
написання та порядок 
захисту 

Ознайомитись із загальними положеннями про 
кандидатську дисертацію, її типологічними ознаками, 
освоїти сучасні вимоги до написання та оформлення 
рукопису дисертації, знати порядок прилюдного захисту 
кандидатської дисертації на спеціалізованій вченій раді, 
вивчити нові положення у сфері захисту кандидатських 
дисертацій та присудження наукових ступенів. 

Тести, 
питання 

2 / 2 5. Поняття, основні 
види порушень,  
нормативно-правове 
забезпечення 
академічної 
доброчесності в 
Україні. Академічна 
відповідальність 

Зрозуміти концептуальні поняття академічної 
доброчесності, вирізняти основні види порушень 
академічної доброчесності, усвідомити неетичність та 
негативні наслідки використання академічного плагіату, 
самоплагіату, фабрикації, фальсифікації, списування, 
обману, хабарництва, знати нормативно-правове 
забезпечення впровадження принципів  академічної 
доброчесності в наукових установах України, мати 
готовність до академічної відповідальності.   

Тести, 
питання 

2 / 2 6. Світові 
наукометричні, 
бібліографічні та 
реферативні бази 
даних 

Ознайомитись із класифікацією наукометричних баз даних, 
оволодіти вільним доступом до наукової інформації, знати 
шляхи його реалізації, опанувати особливості користування 
пошукової системи Google Scholar; інституційних 
репозитаріїв, наукометричної платформи Web of Science, 
бази даних Scopus та інформаційних електронних ресурсів 
України. 

кейси 

4 / 2 7. Підготовка наукової 
статті до публікації в 
журналах, що входять 
до бази даних Scopus 
та Web of science 

Освоїти навички створення метаданих статті, навчитися 
структурувати елементи статті IMRAD, оволодіти вмінням 
написання основних розділів статті, врахувати типові 
помилки авторів, орієнтуватись в основних питаннях, які 
виникають у рецензентів 

Письмові 
завдання, 
кейси 

2 / 2 8. Індекси цитування 
як інструмент оцінки 
ефективності наукової 
діяльності 

Оволодіти категорійним апаратом методів наукометричних 
показників якості публікацій, зрозуміти розрахунок та 
значення індексу Хірша,  імпакт-фактору, індексу 
цитування, Journal Citation Report, ознайомитись із 
політикою індексації. 

кейси 

2 / 2 9. Усна презентація 
результатів наукового 
дослідження. 
Принципи комунікації 

Оволодіти методами ефективності подачі наукового 
матеріалу, навчитись формувати влучний план наукової 
доповіді. Ознайомитись із вимогами до представлення 
наукової доповіді, опанувати основні принципи наукової 
комунікації. 

кейси 

2 / 4 10. Підготовка 
матеріалів для 
проведення занять зі 
здобувачами вищої 
освіти ступеня 
бакалавра, магістра. 
Підготовка презентації 
для виступу на 
конференції Створення 
мультимедійних 
презентацій 

Оволодіти цілісною і логічно-послідовною системою знань 
про основи навчально-виховного процесу підготовки кадрів 
вищої кваліфікації, розкрити концепцію, основи теорії, 
методики і методології викладання навчальних дисциплін в 
системі університетської освіти.  
Зрозуміти переваги застосування мультимедійної 
презентації, встановити значення презентації в усній 
доповіді, опанувати загальні вимоги до презентації наукової 
доповіді, навчитись уникати типових помилок при створенні 
презентацій, оволодіти навичками та особливостями 
побудови таблиць та графіків для демонстрації. 

кейси 
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Політика оцінювання 
 

● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів без 
поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 балів). Перескладання модулів відбувається із 
дозволу директора інституту за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).    

● Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються на наявність 
плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 20%. 
Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних 
девайсів). 

● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке 
нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання 
може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу.  

 

Оцінювання 
 

Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином: 

Види оцінювання % від остаточної оцінки 

Опитування під час занять – усно  20 

Модуль 1 (теми 1-5) – проходження тестів 20 

Модуль 2 (теми 5-10) – виконання завдань, обговорення кейсів     20 

(теми 3, 4, 7, 10) – письмові завдання 10 

Диференційований залік  (теми 1-10) – тести, завдання, кейси    30 

 
 
 
Шкала оцінювання аспірантів: 
 

ECTS Бали Зміст 

A 90-100 відмінно 

B 85-89 добре 

C 75-84 добре 

D 65-74 задовільно 

E 60-64 достатньо 

FX 35-59 незадовільно з можливістю повторного складання 

F 1-34 незадовільно з обов’язковим повторним курсом 

  


