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1. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Всього годин
Денна форма Заочна форма
навчання
навчання
4/120
4/120

Найменування показників
Кількість кредитів/год.
Усього годин аудиторної роботи, у т.ч.:
 лекційні заняття, год.

36

 семінарські заняття, год.
18
 практичні заняття, год.
 лабораторні заняття, год.
Усього годин самостійної роботи, у т.ч.:
66
 контрольні роботи, к-сть/год.
 розрахункові (розрахунково-графічні) роботи, к-сть/год.
 індивідуальне науково-дослідне завдання, к-сть/год.
 підготовка до навчальних занять та контрольних заходів, год.
Екзамен
+
Залік
Частка аудиторного навчального часу студента у відсотковому вимірі:
денної форми навчання – 55%;
заочної форми навчання – 55%.

36
18
66

+

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
2.1. Мета вивчення навчальної дисципліни полягає у формуванні професійноорієнтованих знань з побудови, підготовки, проведення та написання дисертаційної роботи на
здобуття наукового ступеня доктора філософії та її захисту.
2.2. Завдання навчальної дисципліни
Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання (необхідно сформулювати 6–8 результатів навчання):
1. здатність аспірантів використовувати теоретичні положення щодо вимог до написання і
офрмлення дисертації;
2. здатність до самодіагностики і корекції науково-дослідної діяльності;
3. здатність детально розробляти та переконливо презентувати план дослідження для
вирішення науково-прикладної задачі;
4. здатність провести оригінальне дослідження, що базується на критичному розгляді джерел та забезпечене необхідним науковим апаратом таким, як нотатки, бібліографія та
публікація відповідних документів;
5. здатність презентувати результати дослідження, усно та письмово, у формі наукових
конференцій, семінарів, наукових зустрічей;
6. набутття компетенцій з літературного оформлення дисертації та оприлюднення здобутих
наукових результатів у публікаціях, виступах, презентаціях;
7. здатність виконання виконання аспірантами завдань для підготовки до захисту дисертації.
Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей:
загальних:
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здатність працювати з міжнародними науковими товариствами, презентувати та
публікувати свої наукові результати однією з іноземних мов європейського простору;
спілкуватися з академічним товариством та громадськістю, колегами, державною
(українською) мовою (ЗК1).
 здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; знати принципи оформлення наукових публікацій (ЗК2);
 здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу нових та складних ідей (ЗК3)

здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми видавничо-поліграфічного та пакувального виробництва (ЗК5);
фахових:
 здатність до розроблення наукових і методологічних основ проектування, створення,
дослідження і впровадження у виробництво нових технологій, устаткування, потокових
ліній, друкованих, електронних мультимедійних та інтерактивних видань, паковань, матеріалів та технологічного забезпечення якості видавництва та поліграфії (СК2);
 здатність застосовувати відповідні математичні, наукові і технічні методи, інформаційні технології, експертні системи та прикладне програмне забезпечення для вирішення
інженерних і наукових завдань у видавничо-поліграфічній та пакувальній галузі (СК3);
 здатність до розроблення нових та вдосконалення існуючих моделей, методів, засобів,
процесів видавничо-поліграфічного та пакувального виробництва, які забезпечують
створення нових та розвиток існуючих технологій розробки, виготовлення, оздоблення
та використання друкованих і електронних видань, паковань, аудіо- та відеоінформації,
мультимедійних продуктів. Володіння навичками розроблення та дослідження моделей
і методів оцінювання та забезпечення якості, підвищення надійності технологічних
процесів, функціональної безпеки видавничо-поліграфічних систем та пакувальної продукції (СК4);
 здатність ініціювати, розробляти та реалізовувати дослідницькі та інноваційні проєкти,
планувати й організовувати роботу дослідницьких колективів.Володіння методами планування та проведення експериментів (у т.ч. активних, пасивних, імітаційних), статистичної обробки їх результатів (СК5);
 здатність використовувати у професійній діяльності знання з різних наук,переосмислювати наявне та створювати нове цілісне знання та/або професійну практику і розв’язувати значущі соціальні, наукові, культурні, етичні та інші проблеми видавничо-поліграфічної галузі (СК6).
Результати навчання даної дисципліни деталізують такі програмні результати навчання:
 знати наявні, виявляти нові, перспективні науково- прикладні проблеми видавничополіграфічного та пакувального виробництва, визначати і враховувати їх міжгалузевий
та глобальний контексти, визначати методи і засоби розв’язання вказаних проблем
(РН1);
 володіти сучасною, орієнтованою на галузеву проблематику методологією теоретичного
та експериментального дослідження процесів та виробів видавничо-поліграфічного та
пакувального виробництва, методами аналізу й інтерпретації його результатів, здійснювати наукові дослідження, узагальнення їх результатів, формулювання та обґрунтування висновків та пропозицій щодо впровадження досліджень, проводити інноваційну діяльність задля отримання нових знань та створення нових технологій та продуктів в
сфері видавництва і поліграфії та в ширших мультидисциплінарних контекстах (РН2);
 формулювати й увиразнювати результати власних досліджень представляти результати
дослідження у формі наукових звітів, статей, доповідей тощо для їх широкої апробації у
вітчизняних та міжнародних фахових інформаційних ресурсах державною, англійською
та/або іншою іноземною мовою з дотриманням принципів академічної доброчесності
(РН3);
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 застосовувати принципи, методи, засоби та технології системно-структурного підходу,
теоретичних та емпіричних досліджень, здійснювати системні дії під час реалізації наукових досліджень та креативності (РН5);
 застосовувати методики та технології побудови математичних моделей та верифікації
результатів досліджень, експертні системи,інформаційні технології опрацювання даних
та методів оптимізації для прийняття оптимальних рішень, ефективно використовувати
їх для отримання нових знань та/або створення інноваційних технологій та виробів видавництва, поліграфії та паковань і дотичних міждисциплінарних напрямах (РН6);
 володіти сучасними методиками педагогічної діяльності у вищій освіті; викладати професійно-орієнтовані дисципліни спеціальності на основі системних, методологічних
знань з видавництва та поліграфії, суміжних галузей; впроваджувати результати наукових досліджень в освітній процес (РН8);
 знати та розуміти структуру та функції загальнонаукової філософської концепції наукового світогляду, ролі науки, її впливу на суспільні процеси та розвиток сучасної цивілізації; розуміти необхідність постійного особистісного тапрофесійного саморозвитку та
вдосконалення підходів під час наукової, дослідницької, викладацької та інноваційної
діяльності (РН10).
2.3. Перелік попередніх та супутніх і наступних навчальних дисциплін
№
з/п
1.
2.

Попередні
Супутні і наступні
навчальні дисципліни
навчальні дисципліни
Методологія науково-дослідницької дія- Прикладні аспекти формування наукових публьності
лікацій
Науково-технічні і патентні інформаційні
ресурси

3. АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
У процесі викладання навчальної дисципліни «Методологічні принципи написання дисертаційної роботи» аспіранти вивчають весь процес підготовки дисертаційної роботи, правила оформлення дисертації, порядок проведення публічного захисту дисертаційної роботи. Представлений матеріал відповідає всім сучасним вимогам нормативних документів щодо здобуття наукового
ступеня доктора філософії.
4. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
4.1. Лекційні заняття
№ п/п

Назви тем

1

Наука та її відмінності від інших учень. Історія становлення дисертаційних
досліджень
Нормативні документи системи вищої освіти
Організація проведення дисертаційного дослідження. Шляхи підготовки
дисертаційного дослідження
Важливість коректного використання наукової термінології в науковому
дослідженні. Сутність і відмінність основних понять дослідження з технології поліграфічного виробництва.
Визначення проблеми наукового дослідження. Усне й письмове обґрунтування доцільності проведення обраного дослідження.
Вибір актуальної теми дисертаційного дослідження, що зумовлює певний
внесок у теорію та практику технології поліграфічного виробництва
Концепція дисертаційного дослідження. Формулювання наукової гіпотези
дослідження
5

2
3
4

5
6
7

Кількість
годин
2
4
2
2

4
2
2

Логіка та поетапна побудова дисертаційного дослідження
Джерела інформації та їх використання в науково-дослідницькій роботі
Оформлення дисертаційного дослідження
Оформлення, оцінка і впровадження результатів наукового дослідження
Наукові дослідні роботи і гранти
Юридичні, етичні і моральні проблеми під час підготовки і захисту дисертаційної роботи
15
Процедура захисту дисертаційного дослідження.
16
Процедура оформлення документів
Усього годин
8
10
11
12
13
14

2
2
2
2
2
4
2
2
36

4.2. Лабораторні заняття
№
п/п
1
2
3
4
5

Кількість
годин
2
2
2
2
2

Зміст (теми) занять
Нормативні документи підготовки доктора філософії
Аналіз композиції дисертаційного дослідження
Вимоги до змісту та оформлення дисертаційного дослідження
Робота над написанням наукових статей, доповідей, монографій
Підготовка до попереднього захисту дисертаційного дослідження.

Підготовка до основного захисту дисертаційного дослідження
Процедура захисту дисертації
Юридичні, етичні і моральні проблеми під час підготовки і захисту дисертаційної роботи
9
Оформлення документів для подання атестаційної справи.
Усього годин
6
7
8

2
2
2
2
18

4.3. Самостійна робота
№
п/п

Найменування робіт

Визначити нормативно-правові документи, що регламентують наукову діяльність працівників вищої освіти. Оформити у вигляді таблиці.
1.
1. Опрацювати основні положення Закону України «Про вищу
освіту».
2. Вивчити законодавчу базу освіти і науки
Конспектувати інформацію щодо проведення атестації науково2
педагогічних кадрів в Україні
3
Скласти перелік фахових видань (за спеціальністю)
Анотувати вимоги до оформлення списку використаної літератури
4
дисертаційного дослідження
5
Скласти анотацію українською та англійською мовами
Усього годин

Кількість годин
ДФН
ЗФН

18

15

18

15

12
11

12

10
66

10
66

11

5. МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ ЗНАНЬ
Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських та практичних занять і
має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання до заняття та виконання конкретної практичної роботи. Форма проведення поточного контролю під час навчальних занять визначається викладачем, що проводить заняття.
Модульний контроль проводиться наприкінці кожного змістового модулю за рахунок аудиторних занять і має на меті перевірку засвоєння студентом певної сукупності знань та вмінь, що
6

формує цей модуль. Модульний контроль реалізується шляхом узагальнення результатів поточного контролю знань і проведення спеціальних контрольних заходів.
6. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ
Максимальна оцінка в балах
Екзаменаційний
Поточний контроль (ПК)
контроль
50
50

Разом за
дисципліну
100

Шкала оцінювання: національна та ECTS
Сума балів за всі
види навчальної
діяльності
90 – 100
82-89
74-81
64-73
60-63
35-59

0-34

Оцінка
ECTS
А
В
С
D
Е

Оцінка за національною шкалою
для заліку
для екзамену
відмінно
добре

зараховано

задовільно

FX

незадовільно з можливістю
повторного складання

F

незадовільно з
обов’язковим повторним
вивченням дисципліни

не зараховано з можливістю повторного складання
не зараховано з
обов’язковим повторним вивченням
дисципліни

7. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
1. Робоча програма навчальної дисципліни.
2. Тестові завдання до курсу.
3. Методичні вказівки
8. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Базова
1. Партико З.В. Основи наукових досліджень: підготовка дисертації: навч. Посіб. – 2-ге вид., перерод. і доп. – Київ: Ліра-К, 2017 – 232 с.
2. Захаров Ю.В. Подання результатів у дисертаційній роботі [Текст] : метод. Рекомендації / Ю.В.
Захаров, М.І. Радченко; Український держ. морський технічний ун-т ім. адмірала Макарова. – Миколаїв:
УДМТУ, 2003. – 22 с.
3. Зосимов А.М. Доказове рецензування медичних дисертацій [Текст] / А.М. Зосимов, Л.К. Пархоменко. – Х.: Факт, 2008. – 143 с.
4. Комплексний підхід до експертизи дисертаційних робіт: економічні спеціальності [Текст] /
[авт. – упоряд.]: Загорський В.С., Кизим М.О., Тищенко О.М. – Х.: ІНЖЕК, 2011. – 67 с.
5. Порядок присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань [Текст]. – К.: Редакція
«Бюлетеня вищої атестаційної комісії України», 2000. – 32 с.
6. Рекомендації з експертизи дисертаційних робіт у експертній раді ВАК України: економічні
спеціальності [Текст] / авт.-упоряд. В.С. Загорський, О.М. Тищенко; Вища атестаційна комісія України.
– Х.: Інжек, 2008. – 55 с.
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