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ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС ЗМІСТУ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Курс спрямовано на ознайомлення здобувачів третього (освітньо-наукового) 

рівня вищої освіти (PhD) з тематикою науково-дослідної роботи університету та 

вимогами до написання дисертаційного дослідження. 

 
МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ЦІЛІ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Мета: ознайомлення здобувачів третього (освітньо - наукового) рівня вищої 

освіти (PhD) з тематикою науково-дослідної роботи університету та вимогами до 

написання дисертаційного дослідження. 

 

Завдання: 

 сприяти формуванню у здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої 

освіти (PhD) системи знань про сутність системи організації наукової роботи в 

університеті; 

 розкрити сутність основних норм та принципів функціонування аспірантури та 

докторантури; 

 сприяти засвоєнню вимог до підготовки та написання дисертаційного 

дослідження; 

 формувати навички організації науково-пошукової роботи в аспірантурі та 

навички самоосвіти. 
 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ 

 

РОЗДІЛ 1. НАСТАНОВЧА СЕСІЯ 

 

Тема 1.1. Наука та наукова діяльність в сучасному глобалізованому світі 

Наука як особлива форма людської діяльності. Мета та завдання науки. 

Система наукових знань. Теоретичні та методологічні принципи науки. Екстенсивні 

та революційні періоди в розвитку науки. Наукова література. Популяризація 

наукового знання. Наукова діяльність як інтелектуально-творча діяльність, що 

спрямована на використання нових знань. Основні форми наукової діяльності: 

фундаментальні та прикладні дослідження. Наукова спільнота як складна система, в 

якій діють: державні установи, суспільні організації, неформальні групи. Наукові 

організації. Наукові інститути. Сучасні масштабні наукові проєкти. Напрямки в 

наукових дослідженнях. 

 

Тема 1.2. Науково-дослідна робота в університеті 

 Вузівська наука: особливості і призначення. Напрямки розвитку вузівської 

науки: підвищення ефективності використання наявного наукового потенціалу, 

інтеграція вищої освіти і науки України в європейське співтовариство, досягнення 

якості навчальної та наукової роботи. Наукова комунікація. Канали та рівні наукової 

комунікації. Наукові школи як неформальний творчий колектив дослідників різних 

поколінь. Основні функції наукової школи: виробництво та поширення наукових 

знань, підготовка обдарованих фахівців, наукове спілкування. Наукові школи 

КНУКіМ: історія та перспективи розвитку. 



 
 

 

Тема 1.3. Організація навчального процесу в аспірантурі та докторантурі 

 Організація і планування науково-дослідної роботи. Аспірантура і 

докторантура. Перспективи здобувача наукового ступеня доктора філософії ( Ph.D.). 

Модель освітньо-наукової програми доктора філософії ( Ph.D.). Основні етапи 

підготовки доктора філософії ( Ph.D.): навчальний (передбачає вивчення фахових 

дисциплін для формування теоретико-методологічного базису проведення 

особистого наукового дослідження) та дослідницький етап (підготовка до 

проведення наукового дослідження, організація дослідницької роботи, апробація 

результатів). Організація праці дослідника. Основні форми наукової комунікації. 

Атестація аспірантів та докторантів. 

  

Тема 1.4. Вимоги до підготовки та написання дисертаційного дослідження 

Загальні визначення та поняття наукового дослідження. Вибір напряму 

наукового дослідження та теми, обґрунтування вибору теми. Визначення актуальності, 

мети об’єкта та предмета. Формулювання проблеми дисертаційної роботи. Програма 

дослідження та робочий план. Етапи виконання наукового дослідження. 

Організаційна робота по підготовці та написанню дисертаційної роботи. Особливості наукового 

мислення. Методи наукових досліджень. Пошук, накопичення та опрацювання наукової 

літератури. Наукові тези. Наукова стаття. Висновки і рекомендації наукового дослідження. 

Автореферат дисертації. Апробація дисертаційного дослідження. 

 

Тема 1.5. Роль наукової інформації у проведенні наукового дослідження 

Поняття про наукову інформацію. Мова і стиль наукового викладу. Основні 

жанри наукових досліджень. Науковий текст та вимоги до нього. Компіляція і 

плагіат. Етика і соціальна відповідальність вченого. Редагування наукового тексту. 

Посилання і список використаних джерел. Ілюстрації і таблиці. Скорочення і 

додатки.  

РОЗПОДІЛ ЛЕКЦІЙНИХ ГОДИН 
 

 

№ 

з/п 
Назва розділу і теми усього 

РОЗДІЛ. НАСТАНОВЧА СЕСІЯ 

1. Наука та наукова діяльність в сучасному глобалізованому світі 2 

2. Науково-дослідна робота в університеті 2 

3 Організація навчального процесу в аспірантурі та докторантурі 2 

4 Вимоги до підготовки та написання дисертаційного дослідження 2 

5 Роль наукової інформації у проведенні наукового дослідження 2 

 Разом з дисципліни 10 



 
 

КОНТРОЛЬ ЗА САМОСТІЙНОЮ РОБОТОЮ АСПІРАНТІВ 

Самостійна робота спрямована на закріплення та поглиблення знань, 

отриманих в процесі теоретичного вивчення дисципліни. Вона зорієнтована на 

формування у аспірантів базових наукових та професійних компетентностей та 

умінь, необхідних для самостійної роботи з літературою. Метою самостійної роботи 

є формування у майбутніх докторів філософії теоретичних та практичних підвалин 

для реалізації ними концепції «освіта впродовж життя». Виконання самостійної 

роботи дозволяє сформувати індивідуальну освітню траєкторію здобувача освіти у 

процесі опрацювання ним предметного наповнення освітньої програми. 

Основною формою контролю та оцінювання самостійної роботи є проведення 

контрольних заходів. Контрольні заходи включають поточний та підсумковий 

контроль. Поточний контроль здійснюється під час проведення лекційних занять. 

Під час лекційного заняття контроль за самостійною роботою здійснюється  у 

формі короткого письмового опитування на початку або наприкінці лекції. Питання, 

що виносяться на самостійне опрацювання, перевіряються на предмет їх виконання 

на кожній лекції. На лекційному занятті здійснюється перевірка опрацьованості 

матеріалів, що виносяться на самостійне вивчення в рамках попередньої теми. 

Критеріями оцінки результатів самостійної роботи є: оцінка рівня засвоєння 

аспірантом навчального матеріалу, що винесений на самостійне вивчення; умінь 

практичного використання отриманих теоретичних знань при виконанні практичних 

завдань; умінь правильного оформлення матеріалів, що засвідчують виконання 

самостійної роботи у належному обсязі та згідно з висунутими вимогами. 

В умовах запровадження дистанційної форми навчання перевірка самостійної 

роботи здійснюється у тестовій формі за допомогою  електронних ресурсів на різних 

платформах та під час проведення занять в онлайн-форматі. 

 

ВИДИ РОБІТ І ЗАВДАНЬ. ІНСТРУМЕНТАРІЙ НАВЧАННЯ 
 
Види робіт для осмислення понять і практичного засвоєння курсу: 

 анотування наукової літератури; 
 опрацювання й коментування довідкових джерел; 
 виступи слухачів із коментуванням основних положень курсу; 
 проведення аналізу наукових текстів; 

 обговорення питань з наукових джерел, що винесені на самостійне 

опрацювання.  

 
ПОЛІТИКА КУРСУ 

 
Оцінювання (усних повідомлень і практичних завдань із питань курсу, аналізу 

наукової й навчально-методичної літератури, самостійна й індивідуальна робота за 

темами, виконання тестових завдань і т. ін.) здійснюється з позицій дотримання 

академічної доброчесності, ґрунтоване на чинних нормативних документах. 

 

 

 



 
 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою  

для іспиту, курсового проекту 

(роботи), практики 
для заліку  

90–100 A відмінно 

зараховано 

84–89 B добре 

 74–83 C 

66–73 D 
задовільно 

61–65 E 

21–60 FХ 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

незадовільно з 

можливістю 

повторного 

складання 

0–20 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 
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