Методичні вказівки
до виконання самостійно роботи з навчальної дисципліни
3у-11-35 Методологічні основи написання і захисту дисертацій на здобуття
науково-освітнього ступеня доктора філософії
викладач доц. Ходанен Т.В.
1. Мета дисципліни. Оволодіння здобувачами вищої освіти третього освітньо-наукового
рівня 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.
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.
В результаті вивчення дисципліни здобувач віщої освіти повинен
знати:
- нормативну базу з написання і захисту дисертації на здобуття ступеня доктора
філософії,
- 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.
На самостійну роботу виносяться наступні питання:
1. Наука й наукові дослідження у сучасному світі. Рекомендована література: [9] –
Теми 1 – 3, [10] – 1.1, 1.2.
2. Методологічні основи науково-дослідної роботи. Рекомендована література: [8] – п.
1-5, [9] – Тема 4.

Норми академічної доброчесності. Рекомендована література: [4], [5], [11].
Технологія наукового дослідження. Рекомендована література: [9] – Тема 4.
Наукометричні бази. Рекомендована література: [3].
Представлення результатів наукових досліджень. Рекомендована література: [10] –
Тема 10.
7. Нормативна база з написання і захисту дисертації на здобуття ступеня доктора
філософії. підготовка до захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії.
Рекомендована література: [1], [2].
8. Процедура захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії.
Рекомендована література: [7], [12].
9. Підготовка та подання документів після захисту дисертації. Рекомендована
література: [7], [12].
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