2д

Денна форма навчання
5
150

2021/22
2022/23
2023/24
2024/25
Заочна форма навчання
2020/21
2021/22
2022/23
2023/24
2024/25
Вечірня форма навчання
2020/21
2021/22
2022/23
2023/24
2024/25

38

18

самостійна
робота

20

лаборатор
ні роботи

всього
аудиторні

аудиторні
всього

Кредитів ECTS

кількість

форма

курс. робота

залік

екзамен

Семестр

2

Обсяг роботи студента (години)

практичні

1

Індивід.
завдання

лекції

2020/21

Підсумк.
контроль

Курс

Навчальний рік

3

112

4
1. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ
Метою викладання дисципліни «Методологічні основи написання і захисту
дисертацій на здобуття науково-освітнього ступеня доктора філософії» для здобувачів
віщої освіти третього освітньо-наукового рівня усіх спеціальностей є оволодіння
методологією наукової діяльності, вивчення нормативної бази з написання і захисту
дисертації на здобуття ступеня доктора філософії та застосування отриманих практичних
навичок при проходженні всіх етапів процедури атестації.
У програмі багато уваги приділяється вивченню нормативної бази з підготовки та
атестації докторів філософії; питанням методології наукових досліджень; роботи з
науковою літературою, наукометричними базами; підготовки статей, доповідей. Також
розглядаються питання доброчесності в науці та практична складова підготовки рукопису
дисертації, документів і проходження всіх етапів захисту.
Дисципліна формує такі компетентності за ОНП:
ЗК 01. Здатність до інтелектуальної творчої діяльності, спрямованої на одержання нових
знань, абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК 02. Здатність до проведення самостійних наукових досліджень, виявлення,
постановки та розв’язання наукових проблем.
ЗК 03. Здатність до формування системного наукового світогляду та загального
культурного кругозору.
ЗК 04. Здатність до використання новітніх інформаційних і комунікаційних технологій,
пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК 05. Здатність представляти результати власної наукової та практичної діяльності.
ЗК 06. Здатність спілкуватися іноземною мовою на рівні, достатньому для представлення та
обговорення результатів власної наукової діяльності.
ЗК 07. Здатність до управління науковими проектами, прийняття обґрунтованих рішень.
ЗК 08. Здатність працювати в міжнародному науковому просторі.
ЗК 09. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
ЗК 10. Здатність працювати автономно, бути критичним і самокритичним.
ФК 01. Здатність до ділових комунікацій у професійній сфері.
ФК 02. Здатність до пошуку, систематичного вивчення та аналізу науково-технічної
інформації, світового досвіду у галузі математичного та комп’ютерного
моделювання складних процесів і систем.
ФК 03. Здатність складати науково-технічну документацію, публікувати результати
досліджень у фахових виданнях.
2. ПОПЕРЕДНІ ВИМОГИ ДО ОПАНУВАННЯ АБО ВИБОРУ НАВЧАЛЬНОЇ
ДИСЦИПЛІНИ
Для опанування навчальною дисципліною здобувач віщої освіти третього освітньонаукового рівня всіх спеціальностей повинен мати досвід наукової роботи (наявність
наукових публікацій за темою дисертації, виступи на конференціях тощо).
3. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗА ДИСЦИПЛІНОЮ ТА ЇХ
СПІВВІДНОШЕННЯ ІЗ ПРОГРАМНИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ НАВЧАННЯ
В результаті вивчення дисципліни здобувач віщої освіти повинен
знати:
- нормативну базу з написання і захисту дисертації на здобуття ступеня доктора
філософії,

-
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норми академічної доброчесності,
методологію наукової діяльності,
стандарти оформлення дисертації та відповідних документів на всіх етапах захисту,

вміти:
- орієнтуватися в нормативних документах щодо процесу атестації докторів
філософії;
- дотримуватися норм академічної доброчесності,
- застосувати отримані практичні навички при проходженні всіх етапів процедури
атестації;
Наведені результати навчання за відповідною дисципліною співвідносяться із такими
програмними результатами навчання:
ПР 01. Уміти критично аналізувати та оцінювати наявні знання, удосконалювати і
розвивати свій інтелектуальний, науковий та загальнокультурний рівень.
ПР 02. Знати традиційні та сучасні проблеми науки та основи філософськометодологічного аналізу наукової та навчальної діяльності.
ПР 03. Реалізовувати право інтелектуальної власності на результати наукової і науковотехнічної діяльності з дотриманням норм наукової етики.
ПР 04. Володіти методологією наукового дослідження, вміти планувати його відповідно
меті, обирати оптимальні шляхи і методи розв’язання завдань дослідження.
ПР 05. Розуміти іншомовні наукові тексти за фахом; вміти презентувати результати
власного наукового дослідження іноземною мовою, спілкуватись у діалоговому
режимі.
ПР 06. Спланувати та реалізувати на практиці оригінальне самостійне наукове
дослідження, яке характеризується новизною, теоретичною і практичною
цінністю та сприяє розв’язанню актуальних задач прикладної математики.
ПР 07. Уміти оформляти науково-технічну документацію, кваліфіковано викладати
результати досліджень у наукових публікаціях.
ПР 08. Уміти використовувати сучасні інформаційні та комунікативні технології при
спілкуванні, обміні інформацією, при її зборі, аналізі, обробці та інтерпретації.
ПР 09. Виявляти лідерські якості, уміти самонавчатися, саморозвиватися і
самовдосконалюватися, нести відповідальність за визначення новизни наукових
досліджень та прийняття експертних рішень.
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4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Форма навчання денна

1

2

3

4

5

Тема 1. НАУКА Й НАУКОВІ
ДОСЛІДЖЕННЯ У СУЧАСНОМУ
СВІТІ. Виникнення та еволюція
наукового знання. Теоретичні та
методологічні принципи науки. Види
та ознаки наукового дослідження
організація наукової діяльності в
Україні.
Тема
2.
МЕТОДОЛОГІЧНІ
ОСНОВИ
НАУКОВОДОСЛІДНОЇ РОБОТИ. Сутність
наукового знання. Наукове пізнання.
Рівні наукового пізнання. Поняття
про методологію та метод наукового
дослідження. Наукова парадигма.
Методологія науки. Етичний кодекс
вченого.
Етика
наукового
дослідження.
Тема 3. НОРМИ АКАДЕМІЧНОЇ
ДОБРОЧЕСНОСТІ. Законодавство
про авторське право. Поняття і
норми академічної доброчесності.
Плагіат, самоплагіат, фабрикація,
фальсифікація тощо.
Тема
4.
ТЕХНОЛОГІЯ
НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ.
Вибір
напряму
наукового
дослідження. Логіка конструювання
методологічного апарату наукового
дослідження.
Загальна
характеристика процесів наукового
дослідження. Формулювання теми
наукового дослідження. Визначення
робочої гіпотези, мети, задач, об’єкта
і предмета дослідження. Правила
складання бібліографічного опису
для списків використаних джерел.
Правила
наведення
цитат
і
бібліографічних посилань у тексті
наукової роботи.
Тема 5. НАУКОМЕТРИЧНІ БАЗИ.
Принципи роботи з

2

10

2

2

20

2

4

20

2

2

10

2

2

10

2023/24 н.р.

2022/23 н.р.

2021/22 н.р.

2020/21 н.р.

Примітки

Самостійна
робота

Практичні
заняття

Кількість годин
Лабораторні
заняття

Номер і назва теми

Лекції

№
п/п

2 семестр

7

6

7

8

9

наукометричними базами Scopus,
Web of Science та ін. Наукометрія.
Кількісні показники цитувань
(індекси Хірша та ін.).
Тема 6. ПРЕДСТАВЛЕННЯ
РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ. Підготовка статей,
доповідей. Стандарти оформлення
дисертації.
Тема 7. НОРМАТИВНА БАЗА З
НАПИСАННЯ І ЗАХИСТУ
ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ
СТУПЕНЯ ДОКТОРА
ФІЛОСОФІЇ. ПІДГОТОВКА ДО
ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ НА
ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА
ФІЛОСОФІЇ. Етапи атестації
здобувачів ступеня доктора
філософії. Стандарти та правила
оформлення матеріалів атестаційної
справи здобувача ступеня доктора
філософії на попередніх етапах
розгляду дисертації. Практичні
питання підготовки до захисту.
Тема 8. ПРОЦЕДУРА ЗАХИСТУ
ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ
СТУПЕНЯ ДОКТОРА
ФІЛОСОФІЇ. Нормативна база із
захисту дисертації на здобуття
ступеня доктора філософії.
Практичні питання проведення
захисту дисертації.
Тема 9. ПІДГОТОВКА ТА
ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ
ПІСЛЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ.
Стандарти та правила оформлення
матеріалів атестаційної справи
здобувача ступеня доктора філософії
на заключних етапах розгляду
дисертації. Практичні питання
проведення захисту дисертації.
ВСЬОГО
150

2

2

10

4

2

10

2

2

10

2

2

12

20

18

112

5. СХЕМА ФОРМУВАННЯ ОЦІНКИ
5.1

Шкала відповідності оцінювання:
Відмінно/Excellent
Добре/Good
Зараховано/Passed
Задовільно/Satisfactory
Незадовільно/Fail

Не зараховано/Fail

90-100
82-89
75-81
64-74
60-63
0-59
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5.2

Форми та організація оцінювання:

Поточне оцінювання:

2 семестр

Форма оцінювання

Терміни оцінювання
(тиждень)

Максимальна
кількість балів

Реферат за темою № 3.

25

30

Реферат за темою № 5.

35

30

Практичне завдання за темою № 6
(наукова доповідь).
Оцінювання виконання самостійної
роботи: звіт та захист

36

10

37

30

Максимальна кількість балів за поточне оцінювання

100

Підсумкове оцінювання:
Форма оцінювання

Терміни оцінювання
(тиждень)

Максимальна кількість
балів

Диференційний залік

38

100

6. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ,
ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА
В процесі навчання передбачається використання комп’ютерної техніки (із
відкритим доступом до наукометричних баз Scopus, Web of Science) та мультимедійного
обладнання.
7.
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6. Академічна
доброчесність.
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сайт
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96%D1%87%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%B
D%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C/.
7. Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії.
Постанова Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 167 {Із змінами,
внесеними
згідно
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від
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