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ВСТУП
Програма навчальної дисципліни “Підготовка наукових публікацій та презентація
результатів досліджень” складена відповідно до освітньо-професійної (освітньо-наукової)
програми підготовки
третього (освітньо-наукового) рівня - доктор філософії
(назва рівня вищої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня)

спеціальності (напряму)

105 Прикладна фізика та наноматеріали

спеціалізації
1. Опис навчальної дисципліни
1.1. Мета викладання навчальної дисципліни
Ознайомити аспірантів з основними принципами наукового дослідження і складовими
підготовки наукових публікацій та презентації результатів досліджень.
1.2. Основні завдання вивчення дисципліни
Викладання курсу « Підготовка наукових публікацій та презентація результатів
досліджень » для підготовки докторів філософії передбачає:
- ознайомлення аспірантів з законодавчою базою, щодо наукової діяльності та
академічними вимогами до наукових публікацій;
- оволодіння принципами оформлення і публікації наукових статей і тез доповідей,
специфікою апробацій результатів наукових досліджень;
- оволодіння практичними навичками щодо розробки та етапів дисертаційного
дослідження, структури дисертаційної роботи;
- ознайомлення з принципами оформлення наукових дослідних робіт і грантів;
- ознайомлення з формальними принципами захисту дисертації.
1.3. Кількість кредитів — 4
1.4. Загальна кількість годин — 120
1.5. Характеристика навчальної дисципліни
Нормативна / за вибором
Денна форма навчання

Заочна (дистанційна) форма навчання
Рік підготовки

1-й
Семестр
2-й
Лекції
24 год.
Практичні, семінарські заняття
0 год.
Лабораторні заняття
0 год.
Самостійна робота
96 год.
Індивідуальні завдання
0 год.
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1.6. Заплановані результати навчання
За результатами навчання здобувач має досягти таких результатів навчання і
отримати:
- здатність детально розробляти та переконливо презентувати групі кваліфікованих
дослідників відповідний добре обґрунтований план дослідження для вирішення важливої
задачі;
- здатність завершити розширене оригінальне дослідження, що базується на критичному
розгляді джерел та забезпечене необхідним науковим апаратом таким, як нотатки,
бібліографія та публікація відповідних документів;
- здатність презентувати результати дослідження в науковому контексті, усно та
письмово, у формі наукових семінарів, наукових зустрічей;
- здатність готувати підбір матеріалу, публікувати його у пресі чи на вебсторінці;
- здатність планувати оригінальний вклад на основі досліджень, пов’язаних з важливою
науковою задачею.
2. Тематичний план навчальної дисципліни
Розділ 1. Наукові публікації: вимоги, структура, форма, зміст
Тема 1. Нормативно-правова база
Нормативні вимоги до оформлення наукових текстів і зокрема дисертацій. Документи, звіти у
сфері науки і техніки. Нормативно-правова база щодо структури і правил оформлення,
презентації, захисту наукових досліджень.

Тема 2. Наукові статті й апробація наукових досліджень
Загальна характеристика наукового тексту. Види наукових текстів. Обсяг,
функціональне призначення. Функції наукових статей і тез. Структура наукових
Академічні/редакційні вимоги до тез, статей. Елементи наукових текстів: посилання,
ілюстрації, додатки, список використаних джерел, бібліографічний опис. Мова
наукових доповідей.

форма,
текстів.
таблиці,
і стиль

Тема 3. Розробка та етапи дисертаційного дослідження
Формування мети, проблеми і планування етапів дослідження. Організація інтелектуальної
праці, план роботи. Опрацювання джерел з теми дисертаційного дослідження; «примітки на
полях». Відбір матеріалу. Стратегії підготовки тексту. Написання і редагування тексту.
Наукова комунікація. Обговорення попередніх результатів дослідження.

Тема 4. Структура дисертаційної роботи
Загальні принципи структурування дисертаційних досліджень. Основні технічні вимоги
оформлення дисертацій. Академічні вимоги до дисертацій. Анотація. Структура вступу.
Постановка проблеми й актуалізація. Ступінь розробленості проблеми, аналіз досліджень.
Формулювання мети і завдань. Об’єкт і предмет дослідження. Теоретико-методологічні
засади. Формулювання наукової новизни. Основні розділи. Структура, форма, зміст і порядок
наукового дослідження. Різні стратегії побудови тексту. Висновки дисертаційного
дослідження. Практичні та теоретичні складові висновків. Оформлення списку використаних
джерел.
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Розділ 2. Публікація і презентація результатів дослідження
Тема 1. Наукові видання і наукова комунікація
Особливості наукових видань. Фахові видання. Наукометричні бази. Індекси цитування.
Форми наукової комунікації. Семінари, конференції, симпозіуми, конгреси: їх тематика,
тривалість та способи проведення. Виступи і доповіді на наукових конференціях. Комунікація
через Інтернет.

Тема 2. Наукові дослідні роботи і гранти
Наукові дослідні роботи: проектування досліджень, розробка запитів. Грантові програми та їх
специфіка. Класифікація грантодавців. Українські, міжнародні гранти. Конкурси на
отримання дослідницьких грантів. Спільні наукові проекти. Напрямки досліджень.
Особливості оформлення запитів/заявок. Форми заявок. Формування і оформлення ідеї.
Наукові стипендії.

Тема 3. Захист дисертації
Підготовка до захисту. Нормативно-кваліфікаційні, процедурно-технологічні особливості
захисту. Мова, стиль і структура викладу результатів дослідження у доповіді. Відгуки на
дисертацію. Підготовка документів після захисту.

3. Структура навчальної дисципліни
Назви розділів і тем

Кількість годин
денна форма
заочна форма
усього
у тому числі
усього
у тому числі
л п лаб. інд. с. р.
л п лаб. інд. с. р.
1
2
3 4
5
6
7
8
9 10 11
12
13
Розділ 1. Наукові публікації: вимоги, структура, форма, зміст
Тема 1.
2
12
Тема 2.
4
12
Тема 3.
2
12
Тема 4.
4
12
Разом за розділом 1
12
48
Розділ 2. Інформаційні технології для моделювання фізичних процесів.
Тема 1.
4
16
Тема 2.
4
16
Тема 3.
4
16
Разом за розділом 2
12
48
Усього годин:
24
96
4. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять
Не заплановано.
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5. Завдання для самостійної робота
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7

Види, зміст самостійної роботи
Опрацювання рекомендованої літератури
Підготовка доповідей до практичних занять
Виконання індивідуальних завдань (примірник оформлення
основних елементів дисертації)
Виконання індивідуальних завдань (запит наукової дослідної
роботи/гранту)
Особливості оформлення запитів/заявок
Відгуки на дисертацію
Підготовка до залікової роботи
Разом

Кількість
годин
12
12
12
12
16
16
16
96

6. Індивідуальні завдання
Згідно з пунктами у списку самостійної роботи.
7. Методи контролю
Опитування.
8. Схема нарахування балів
Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання
Індивідуальне
Розділ 1
Розділ 2
завдання
Т1
Т2
Т3
Т4
Т1
Т2
Т3
15
15
15
15
15
10
15
Т1, Т2 ... – теми розділів.
Шкала оцінювання

Сума

100

Оцінка
Сума балів за всі види навчальної
діяльності протягом семестру

для чотирирівневої
шкали оцінювання

90 – 100

відмінно

70-89

добре

50-69

задовільно

1-49

незадовільно

для дворівневої
шкали
оцінювання
зараховано
не зараховано

9. Рекомендована література
1. Вимоги до оформлення дисертацій і авторефератів дисертацій // Бюлетень ВАК України. –
2011. – № 9-10.
2. ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила
оформлення».
3. Андреев Г. И. Основы научной работы и оформление результатов научной деятельности :
учеб. пособие / Г. И. Андреев, С. А. Смирнов, В. А. Тихомиров. – М. : Финансы и статистика,
2004. – 272 с.
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4. Берков В. Ф. Философия и методология науки : учеб. пособие / В. Ф. Берков. – М. : Новое
знание, 2004. – 336 с.
5. Білуха М. Т. Методологія наукових досліджень : підручник / М. Т. Білуха. – К. : АБУ, 2002.
– 480 с.
6. Державні стандарти та нормативні документи до оформлення наукових робіт : ДСТ 3000895 "Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення". – К.:
Держстандарт України, 1995. – 36 с.
7. Державні стандарти та нормативні документи до оформлення наукових робіт : ДСТ 3017-95
"Видання. Основні види та визначення". – К. : Держстандарт України, 1995. – 45 с.
8. Державні стандарти та нормативні документи до оформлення наукових робіт : ДСТ 3582-95
"Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі.
Загальні вимоги та правила". – К. : Держстандарт України, 1995. – 16 с.
9. Довідник здобувача наукових ступенів: зб. нормат. док. та інформ. матеріалів з питань
атестації наук. кадрів вищ. кваліфікації / упоряд. Ю. І. Цеков ; попереднє слово Р. В. Бойка. –
К. : Ред. "Бюл. ВАК України", 1999. – 64 с.
10. Довідник офіційного опонента : Зб. нормат. док. nа інформ. матеріалів з питань експертизи
дисерт. дослідж. / упоряд. Ю. І. Цеков ; за ред. Р. В. Бойка. – К. : Ред. "Бюл. Вищ. атестац.
коміс. України ; вид-во "Толока", 2001. – 64 с.
11. Закон України про вищу освіту
12. Єріна А. М. Методологія наукових досліджень : навч. посіб. / А. М. Єріна, В. Б. Захожай,
Д. А. Єрін. – К. : Центр навч. л-ри, 2004. – 212 с.
13. Ковальчук В. В. Основи наукових досліджень : навч. посіб. / В. В. Ковальчук, Л. М.
Моїсеєв. - 2-ге вид., переробл. і допов. – К.: ВД "Професіонал", 2004. – 216 с.
14. Лудченко А. А. Основы научных исследований: учеб. пособие / А. А. Лудченко, Я. А.
Лудченко, Т. А. Примак. – К. : О-во "Знание", КОО, 2000. – 114 с.
15. Майборода В. К. Основні вимоги до підготовки рукопису дисертації / В. К. Майборода /
Вісн. УАДУ. – 2002. – № 3. – С. 343-352.
16. Пілющенко В. Л. Наукове дослідження : організація, методологія, інформаційне
забезпечення / В. Л. Пілющенко, І. В. Шкрабак, Е. І. Словенко. – К . : Лібра, 2004. – 344 с.
17. Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наводять у
дисертації, і списку опублікованих робіт, який наводять в авторефераті // Бюл. ВАК України. –
2008. – № 3. – С. 9-13.
18. Селігей П. О. Науковець і його мова // Українська мова. – 2012. – № 4. – С. 18–28.
19. Сурмін Ю.П. Майстерня вченого : підруч. для науковця / Ю. П. Сурмін. - К. : Навч.-метод.
центр "Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні", 2006. - 302 с.
20. Сурмін Ю. П. Наукові тексти: специфіка, підготовка та презентація: навч.-метод. посіб. –
К. : НАДУ, 2008. – 184 с.
21. Філіпченко А. С. Основи наукових досліджень. Конспект лекцій : посібник / А. С.
Філіпченко. – К. : Академвидав, 2004. – 208 с.
22. Эко У. Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки / Пер. с итал. Е.
Костюкович. – СПб.: Симпозиум, 2004. – 304 с.

10. Посилання на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне
забезпечення
1. Міністерство освіти і науки України. Наука. Режим доступу: http://mon.gov.ua/activity/nauka/
2. Перелік наукових фахових видань. Режим доступу:
http://mon.gov.ua/activity/nauka/atestacziya-kadriv-vishhoyi-kvalifikacziyi/perelik-vidan/
3. Як публікуватися в міжнародних рецензованих виданнях. Режим доступу:
http://mon.gov.ua/activity/nauka/atestacziya-kadriv-vishhoyi-kvalifikacziyi/yak-publikuvatisya-vmizhnarodnix-reczenzovanix-vidannyax.html
4. Державний фонд фундаментальних досліджень. Режим доступу:
http://www.dffd.gov.ua/index.php?lang=ua

