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1. Мета навчальної дисципліни 

 

Метою навчальної дисципліни є формування компетентностей щодо 

основних принципів наукового дослідження і складових підготовки наукових 

публікацій та представлення результатів досліджень. Оволодіння навичками 

організації та презентації наукових досліджень значно підвищує цінність та 

наукову значущість результатів дослідження аспірантів. 

 

2. Обсяг навчальної дисципліни  

 

Найменування  

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, освітній 

ступінь 

Характеристика  

навчальної дисципліни 

денна форма 

Кількість кредитів – 

4,0 

Галузь знань 

 

 

 

 

Модулів – 1 

Спеціальність  

 

 

 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 1-й 

Індивідуальне 

завдання  

(залікова робота) 

Семестр 

Загальна кількість  

годин − 120 

2-й 

Лекції 

Тижневих годин для  

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 3 

самостійна робота − 5 

Освітній ступінь: 

доктор філософії 

20 год. 

Практичні 

22 год. 

Лабораторні 

- 

Самостійна робота 

78 год. 

Індивідуальні завдання: 

  

Вид контролю: 

залік 

 

3. Передумови для вивчення дисципліни 

 

Передумовами вивчення навчальної дисципліни «Організація та презентація 

наукових досліджень» є опанування таких навчальних дисциплін освітньої-

наукової програми: 

ОК. 01. Філософія науки та інновацій 

ОК. 02. Фахова іноземна мова 
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4. Очікувані результати навчання з дисципліни  

 

Шифр Результат навчання 

РН1 

РН1. Мати передові концептуальні та методологічні знання з 

технології виробництва і переробки продукції тваринництва та на 

межі предметних галузей, а також дослідницькі навички, достатні 

для проведення наукових і прикладних досліджень на рівні 

останніх світових досягнень з відповідного напряму та мати 

здатність до отримання нових знань та/або здійснення інновацій. 

РН5 
РН5. Створення грантових пропозицій, демонстрація навиків 

управління та участь у реалізації наукових проектів. 

РН7 

РН7. Створювати наукові презентації, захищати результати 

наукових досліджень у фахових дискусіях та публікувати 

результати досліджень в провідних наукових виданнях та 

впроваджувати наукові розробки у виробництво. 

 

5. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами 

 

Компетентності 
Програмні результати навчання 

РН1 РН5 РН7 

ЗК02 + + + 

ЗК06 + + + 

 

ЗК02. Здатність приймати обґрунтовані рішення, планувати і здійснювати 

комплексні дослідження на сучасному рівні з використанням новітніх 

інформаційних і комунікаційних технологій на основі цілісного системного 

наукового світогляду з використанням знань в області філософії науки.  

СК06.  Здатність презентувати та публікувати результати наукових досліджень з 

використанням академічної іноземної мови. 

 

6. Критерії оцінювання результатів навчання 

 

Підсумковий контроль результатів навчання та компетентностей здобувачів 

з навчальної дисципліни здійснюється на підставі проведення семестрового заліку 

у формі тестування. Залікові тести охоплюють програму навчальної дисципліни. 

Завданням заліку є перевірка розуміння здобувачем програмного матеріалу в 

цілому, логіки та взаємозв’язків між окремими розділами, здатності використання 

для вирішення практичних задач тощо. Тестові питання мають теоретичне та 

практичне спрямування та передбачають вирішення типових професійних завдань 

фахівця на робочому місці й дозволяють діагностувати рівень підготовки 

здобувача та рівень його компетентності з навчальної дисципліни.  

Здобувач не може бути допущений до складання заліку, якщо кількість 

балів, одержаних за результатами перевірки успішності під час поточного та 

модульного контролю відповідно до змістового модуля впродовж семестру, в сумі 
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не досягла 36 балів. Здобувача слід вважати атестованим, якщо сума балів, 

одержаних за результатами підсумкової перевірки успішності, дорівнює 60.  

Мінімально можлива кількість балів, отриманих здобувачем у випадку 

складання заліку, дорівнює 24. Максимальна можлива кількість балів, отриманих 

на заліку – 40. 

Підсумкові бали за залік складаються із суми балів за відповіді на тестові 

питання, що округлені до цілого числа.  

Підсумкова оцінка з дисципліни розраховується як сума балів, отриманих 

під час заліку та балів, отриманих під час поточного контролю за 

накопичувальною системою. 

Вид заняття 
Кількість балів за вид роботи 

мінімальна максимальна 

Лекції 1 5 

Практичні заняття 15 30 

Самостійна робота 20 25 

Разом 36 60 

 

7. Засоби діагностики результатів навчання та форми поточного й 

підсумкового контролю 

Засобами діагностики з дисципліни «організація та презентація наукових 

досліджень» є: залік, стандартизовані тести, тематичне опитування, виконання 

самостійної роботи у формі підготовки наукових публікацій, доповідей, 

виконання відповідних науково-практичних завдань, дискусії. 
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8. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовний модуль 1. Організація наукових досліджень 

 

Тема 1. Нормативна база та вимоги до оформлення 

Нормативно-правова база щодо наукових досліджень. Сучасні вимоги щодо 

оформлення наукових публікацій та дисертаційних робіт. Вимоги до оформлення 

наукових звітів. 

 

Тема 2. Структура дисертаційної роботи 

Принципи структурування дисертаційної роботи. Наповнення розділів 

дисертації. Анотація. Вступ, структура вступу, постановка проблеми й 

актуальність. Аналіз досліджень за темою роботи. Формулювання мети і завдань. 

Об’єкт і предмет дослідження. Формулювання наукової новизни. Структура, 

форма, зміст і порядок розділів наукового дослідження. Висновки. Оформлення 

списку інформаційних джерел. 

 

Тема 3. Етапи дисертаційного дослідження 

Формування наукової гіпотези роботи. Планування етапів дослідження на 

основі наукової гіпотези дисертаційної роботи. Організація науково-

інтелектуальної праці, розроблення плану роботи. Основи наукової комунікації. 

Принципи академічної доброчесності. 

 

Змістовний модуль 2. Публікація наукових досліджень 

 

Тема 4. Наукові видання та наукометричні бази 

Особливості наукових видань. Фахові видання. Наукометричні та 

інформаційні бази. Наукометрична база Scopus. Наукометрична база Web of 

Science. Індекси цитування. Індекс Хірша. Наукові профілі дослідників. 

 

Тема 5. Наукова комунікація. Наукові публікації 

Форми наукової комунікації. Наукові семінари, конференції, симпозіуми, 

конгреси. Виступи, доповіді на наукових конференціях. Формування тез. 

Інтернет-конференції. Структура фахової публікації. Особливості формування та 

оформлення фахових і міжнародних публікацій. Ефективний аналіз 

інформаційних джерел. 

 

Тема 6. Науково-дослідні проекти та грантові програми 

Види науково-дослідних проектів. Грантові програми та грантодавці. 

Конкурси на отримання рантів, формування заявок на отримання фінансування.  

Тема 7. Захист дисертації 

Особливості захисту дисертації. Підготовка до захисту дисертації. Види 

документів до захисту та після захисту дисертації 
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9. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

усього 
у тому числі 

л п лаб інд с.р. 

Змістовий модуль 1. Організація наукових досліджень 

Тема 1. Нормативна база та вимоги до 

оформлення 
20 2 4   14 

Тема 2. Структура дисертаційної роботи 20 4 4   12 

Тема 3. Етапи дисертаційного дослідження 20 4 2   14 

Разом за змістовим модулем 1 60 10 10   40 

Змістовий модуль 2. Публікація наукових досліджень 

Тема 4. Наукові видання та наукометричні 

бази 
10 2 2   6 

Тема 5. Наукова комунікація. Наукові 

публікації 
20 4 4   12 

Тема 6. Науково-дослідні проекти та грантові 

програми 
14 2 2   10 

Тема 7. Захист дисертації 16 2 4   10 

Разом за змістовим модулем 2 60 10 12   38 

Усього годин 120 20 22   78 

 

10. Теми самостійних науково-дослідних завдань 

 

№ 

з/

п 

Назва теми 
К-сть 

годин 

1 Ознайомлення із нормативною базою 12 

2 Ознайомлення із інформаційними базами даних 8 

3 Наукометрична база Scopus 6 

4 Наукометрична база Web of Science 6 

5 Оформлення тез на наукову конференцію 10 

6 Оформлення презентації доповіді 10 

7 Оформлення наукової публікації 18 

 

 

11. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення 

 

Лекційні заняття проводяться в аудиторіях, обладнаних мультимедійними 

засобами, і передбачають використання презентацій та мережі Інтернет. 

Практичні роботи проводяться у комп’ютерних класах із доступом до 

міжнародних наукових баз Scopus та Web of Science. 
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12. Інформаційні джерела 

 

1. Закон України «Про вищу освіту»: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text 

2. Наказ №40. Про затвердження Вимог до оформлення дисертації: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17#Text 

3. ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і 

правила оформлення»: http://www.dnu.dp.ua/docs/ndc/standarts/DSTU_3008-95.pdf 

4. Публічна інформація Поліського національного університету: 

http://znau.edu.ua/m-universitet/m-publichna-informatsiya 

5. Аспірантура і докторантура Поліського національного університету: 

http://znau.edu.ua/m-nauka/aspirantura-ta-doktorantura 

6. Академічна доброчесність http://znau.edu.ua/2016-03-31-14-11-

10/akademichna-dobrochesnist 

7. Бібліотечно-інформаційний ресурс (книжковий фонд, періодика, фонди 

на електронних носіях тощо) бібліотеки ЖНАЕУ, Житомирської обласної 

універсальної наукової бібліотеки ім. Олега Ольжича (http://www.lib.zt.ua/, 10014, 

м. Житомир, Новий бульвар, (0412) 37-84-33), Національної бібліотеки України 

ім. В.І. Вернадського (http://www.nbuv.gov.ua/, Київ, просп. Голосіївський, 3 +380 

(44) 525-81-04)  

8. Інституційний репозитарій ЖНАЕУ (наукові статті, автореферати 

дисертацій та дисертації, навчальні матеріали, студентські роботи, матеріали 

конференцій, патенти, комп'ютерні програми, статистичні матеріали, навчальні 

об'єкти, наукові звіти): http://ir.znau.edu.ua/?locale=ua 

9. Наукометрична база Scopus: https://www.scopus.com/ 

10. Наукометрична база Web of Science: https://apps.webofknowledge.com/ 

11. Повнотекстові ресурси міжнародного видавництва Springer Nature на 

порталі Springer Link: https://link.springer.com/ 

12. Винаходи (корисні моделі) в Україні: https://base.uipv.org/searchINV/ 

13. Фахове видання «Наукові горизонти»: http://journal.znau.edu.ua/horizons/ 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17#Text
http://www.dnu.dp.ua/docs/ndc/standarts/DSTU_3008-95.pdf
http://znau.edu.ua/m-universitet/m-publichna-informatsiya
http://znau.edu.ua/m-nauka/aspirantura-ta-doktorantura
http://znau.edu.ua/2016-03-31-14-11-10/akademichna-dobrochesnist
http://znau.edu.ua/2016-03-31-14-11-10/akademichna-dobrochesnist
http://ir.znau.edu.ua/?locale=ua
https://www.scopus.com/
https://apps.webofknowledge.com/
https://link.springer.com/
https://base.uipv.org/searchINV/
http://journal.znau.edu.ua/horizons/
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