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Навчальна
дисципліна
«ОФОРМЛЕННЯ
РЕЗУЛЬТАТІВ
ДИСЕРТАЦІЙНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ
сприяє
засвоєнню
аспірантами елементів методики наукових досліджень та розвитку
раціонального творчого мислення; організації їх оптимальної
мисленнєвої діяльності, підвищення професіоналізму.
Специфіка підготовки майбутнього науковця полягає в тому, що
вона вимагає від аспіранта не тільки високого наукового професіоналізму
(захист дисертаційного дослідження), але володіння: знаннями психології
особистості різних вікових категорій; декількома іноземними мовами;
інноваційними педагогічними технологіями з метою передачі інформації;
дидактичними прийомами навчання різних вікових категорій слухачів
(учнів, студентів тощо); прийомами візуальної та вербальної діагностики;
оцінюванням та різними формами контролю знань; організацію групової та
індивідуальної діяльності з учнями/студентами.
Дана дисципліна передбачає проведення лекційних та практичних занять, а
також самостійну діяльність аспіранта.
Контроль за якістю засвоєння дисципліни здійснюється у формі усних
відповідей на заліку, оцінювання ІНДЗ, поточного оцінювання,
тестового контролю.

Мета викладання
дисципліни

Засвоєння аспірантами елементів методики наукових досліджень, що
сприяє розвитку раціонального творчого мислення; організації їх
оптимальної мисленнєвої діяльності, підвищення професіоналізму.

Очікувані результати
навчання

Навчальна дисципліна «Оформлення результатів дисертаційного
дослідження» підвищить рівень грамотності аспірантів, сформує
практичні навички у застосуванні отриманих знань при написанні
дисертаційного дослідження.

Набуті
компетентності

загальна компетентність: засвоєння нових знань; здатність до
самостійного підбору, обробки та аналізу історико-педагогічного
матеріалу з різних джерел; розширення особистісних освітніх інтересів
та потреб;
інтегральна компетентність: здатність до визначення тенденцій
освіти в історичній ретроспективі в зарубіжному та вітчизняному
вимірах. Визначати та розв’язувати етичні питання міжкультурної
толерантності, наукової етики у процесі науково-дослідної та
викладацької діяльності;
професійна компетентність: здатність застосовувати засвоєний
матеріал у науковій та викладацькій діяльності.

Структура навчальної
дисципліни

Назви тем
Тема
1.
Наукові
дослідження – шлях
до
розв’язання
проблем методики.
Тема 2. Дисертаційна
роботи:
написання,
оформлення та захист
Тема 3. Організація
та
апробація
наукового
дослідження.
Тема 4.
Наукові
публікації.
Всього годин

Зміст навчальної
дисципліни
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ТЕМА 1. Наукові дослідження – шлях до розв’язання проблем
методики. Процес наукового дослідження, його характеристика та
етапи проведення. Поняття наукового пізнання, систематизація та
узагальнення фактів. без яких на може існувати наука. Особливості
здійснення наукового дослідження. Фундаментальна і прикладна наука.
Понятійний апарат наукового дослідження. Організаційна структура
науково-дослідної діяльності студентів. Вибір тема дослідження.
Значущість правильного вибору тема наукового дослідження за
науковим напрямком. Обрана тема наукового дослідження яклогічне
продовження кафедрального наукового дослідження. Ефективність
наукових досліджень. Форми впровадження наукових досліджень. Їх
ефективність, економність, результативність.

ТЕМА 2. Дисертаційна роботи: написання, оформлення та захист
Курсова (дипломна) робота: загальна характеристика. Вибір теми.
Написання змісту наукового апарату. Робота над текстом. Проведення
експерименту. Систематизація отриманих матеріалів. Магістерська
робота як кваліфікаційне дослідження. Етапи наукового дослідження.
Оформлення та захист магістерської роботи. Дисертація: визначення
поняття, основні види. Оформлення дисертаційної роботи. Порядок
захисту дисертації. Специфічні та сутнісні елементи роботи над
курсовою, дипломною та дисертаційною роботами
ТЕМА 3. Організація та апробація наукового дослідження. Вимоги
до проведення наукового дослідження. Творчий характер наукового
дослідження. Плановість наукового дослідження. Послідовність
дослідження. Наполегливість та рішучість у проведенні дослідження.
Структура дослідження. Експеримент як складова частина наукового
дослідження. Проведення експерименту це один із способів проведення
наукового дослідження. Постановка і організація експерименту. Умови
проведення експерименту. Обробка даних експерименту Роль
особистості у проведенні дослідження. Роль інтелекту у проведенні
експерименту. Участь дослідника в ході експерименту. Методи обробки
результатів експериментальних досліджень.
ТЕМА 4. Наукові публікації. Наукова публікація: поняття, функції,
основні види. Розкрити поняття публікація. Їх форми і функції. Володіння
технікою написання публікацій: наукових тез, статей, доповідей,
повідомлень. Стилі та культура мови написання наукових публікацій.
Загальні відомості до оформлення наукової праці. Нумерація, ілюстрації,
таблиці у науковій праці. Бібліографія вимоги до її складання. Робота над
публікаціями їх обсяг. Обсяг наукових публікацій дослідника. Вимоги ВАК
України до наукових публікацій.
Контроль і
оцінювання
результатів навчання

Принципи, критерії, процедура та шкала оцінювання
Основними принципами оцінювання результатів опанування
навчальної дисципліни є:
 об’єктивності (оцінка має відповідати істинній якості та
кількості засвоєних знань, компетентностей і результатів
навчання);
 прозорості (максимальній ясності та відкритості процедури,
критеріїв і шкал оцінювання результатів навчання);
 систематичності (перевірка якості опанування навчальної
дисципліни здійснюється систематично, за кожною темою);
 дієвості
(корекція
та
вдосконалення,
за
потреби,
компетентностей і результатів навчання відповідно до вимог
освітньо-наукової програми);
 індивідуального підходу (об’єктивна і справедлива оцінка
відповідно до зусиль, затрачених здобувачем PhD, дотриманням
ним вимог академічної доброчесності та реальних результатів
навчання);
 педагогічного оптимізму (зорієнтованість оцінювання на пошук
особистісних ресурсів здобувача PhD у контексті успішного
опанування навчальної дисципліни, стимулювання нових
досягнень у навчальний роботі) тощо.

Політика навчальної
дисципліни

Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності
здобувача PhD при оцінюванні результатів поточного та підсумкового
контролів, є:
 повнота і вчасність виконання всіх видів навчальної роботи,
передбачених робочою програмою навчальної дисципліни;
 глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом
навчальної дисципліни, що міститься в основних та додаткових
рекомендованих літературних джерелах;
 характер відповідей на поставлені питання (чіткість,
лаконічність, логічність, послідовність тощо);
 вміння застосовувати теоретичні положення в практиці
професійної діяльності під час розв’язання індивідуальнодослідницьких
завдань,
здійснювати
аналіз
ситуацій
педагогічної взаємодії з метою її вдосконалення та корекції.
Оцінювання результатів навчання аспірантів у формі заліку
здійснюється за 100-бальною шкалою, шкалою ECTS та національною
шкалою.
Сума балів за всі
Оцінка Оцінка за національною шкалою
види навчальної
ECTS
для заліку
діяльності
90-100
А
82-89
В
74-81
С
зараховано
64-73
D
60-63
E
не зараховано з можливістю
35-59
FX
повторного складання
не зараховано з обов’язковим
01-34
F
повторним вивченням
дисципліни
Політика щодо академічної доброчесності
Учасники освітнього процесу у своїй академічній діяльності мають
дотримуватись академічної доброчесності з усіх питань цього курсу;
посилатися на джерела інформації у разі використання ідей, розробок,
тверджень, відомостей; дотримуватись норм законодавства про
авторське право і суміжні права; дотримуватись загальноприйнятих
морально-етичних норм і правил поведінки.
Порушення академічної доброчесності тягне за собою академічну
відповідальність.
Політика щодо відвідування занять
Відвідування лекцій та практичних занять з курсу є обов’язковим, воно
забезпечує краще розуміння матеріалу, дає можливість простежити
зв’язок між теоретичною інформацією та її прикладним аспектом,
сформувати систему знань та ґрунтовно підготуватись до заліку та
іспиту.
За об’єктивних причин (хвороба, стажування тощо) навчання може
відбуватись індивідуально (в он-лайн формі за погодженням із
викладачем навчальної дисципліни).
Політика щодо термінів виконання завдань і перескладання
Відтермінування здачі завдань самостійної роботи (презентація,
реферат, есе), у випадках вагомої причини, може бути дозволене за
умови надання необхідної документації.
Відтермінування складання заліку у випадку вагомих причин та їх
документального підтвердження може бути дозволене за умови

погодження у науково-організаційному відділі Інституту.
Проведення навчальних занять, терміни та умови виконання
навчальних завдань можуть бути адаптовані до запитів здобувачів
освіти із документально підтвердженими особливими потребами.
Відповідальністю здобувача освіти залишається вчасне надання таких
документів.
Політика щодо правил поведінки на заняттях
Аспіранти беруть активну участь у всіх видах діяльності на заняттях,
виконують навчальні завдання вчасно, відповідно до робочої
навчальної програми, активно включаються і за потреби ініціюють
спільну (групову роботу) під час практичних занять. Спілкування
учасників освітнього процесу відбувається на засадах партнерських
стосунків, взаємодопомоги, толерантності та взаємної поваги.
Інформаційне
забезпечення
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