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1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ,  

ЯКІ ВИКЛАДАЮТЬ НАВЧАЛЬНУ ДИСЦИПЛІНУ 

Кафедра  Фтизіатрії та пульмонології 

Прізвище, ім’я, по батькові 

науково-педагогічних працівників, 

посада, науковий ступінь, вчене 

звання, e-mail 

Тодоріко Лілія Дмитрівна – завідувач кафедри, 

доктор медичних наук, професор, 

l_d_todoriko@bsmu.edu.ua. 

Веб-сторінка кафедри на 

офіційному веб-сайті університету 

https://www.bsmu.edu.ua/ftiziatriyi-ta-pulmonologiyi/ 

Веб-сайт кафедри http://kfp.bsmu.edu.ua/  

E-mail pulmonology@bsmu.edu.ua 

Адреса м. Чернівці, вул. І.Богуна,18 

Контактний телефон (0372) 55-53-80 

 

 

2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАЛЬНУ ДИСЦИПЛІНУ 
Статус дисципліни нормативна   

Кількість кредитів 3 

Загальна кількість годин 90 

Лекції  12  

Практичні заняття 38  

Самостійна робота 40  

Вид заключного контролю залік   

 

3. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (АНОТАЦІЯ) 

Підготовка доктора філософії в аспірантурі з дисципліни «Презентація та 

впровадження результатів власного наукового дослідження» здійснюється за 

освітньо-науковою програмою та навчальним планом, що затверджені Вченою радою 

Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний 

медичний університет». 

Під час навчання в аспірантурі майбутні доктора філософії (PhD) повинні 

оволодіти широким колом навичок навчально-методичної та дослідницької 

діяльності, що відповідають світовим і європейським академічним стандартам. 

Упродовж вивчення навчальної дисципліни «Презентація та впровадження 

результатів власного наукового дослідження» аспіранти здобувають теоретичні 

знання, які достатні для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем 

у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння 

методологією наукової діяльності, проведення власного наукового дослідження, 

набувають універсальних навичок дослідника, серед яких навики усної та письмової 

презентації результатів власного наукового дослідження, застосування сучасних 

інформаційних технологій у науковій діяльності, організації та проведення 

навчальних занять, управління науковими проектами та/або внесення пропозицій 

щодо фінансування наукових досліджень, реєстрації прав інтелектуальної власності.  

Теоретична підготовка та педагогічна практика підготовки доктора філософії з 

дисципліни «Презентація та впровадження результатів власного наукового 

дослідження» розрахована на перші 2 роки навчання в аспірантурі, складає 3 

змістових модулі, який включає 7 тем практичних занять. 

 

 

 

https://www.bsmu.edu.ua/ftiziatriyi-ta-pulmonologiyi/
http://kfp.bsmu.edu.ua/sklad-kafedri
mailto:pulmonology@bsmu.edu.ua
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4. ПОЛІТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Навчальна дисципліна «Презентація та впровадження результатів власного 

наукового дослідження» є обов’язковою для здобувачів третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти «доктор філософії» спеціальності 222 «Медицина». 

Здобувач зобов’язаний в повному обсязі оволодіти знаннями, вміннями, 

практичними навичками та компетентностями щодо широкого кола навичок 

навчально-методичної та дослідницької діяльності, що відповідають світовим і 

європейським академічним стандартам з дисципліни «Презентація та впровадження 

результатів власного наукового дослідження». 

 Політика щодо дотримання принципів академічної доброчесності 

здобувачів вищої освіти: 

 - самостійне виконання навчальних завдань поточного та підсумкового 

контролів без використання зовнішніх джерел інформації; 

 - списування під час контролю знань заборонені (в т.ч. із використанням 

мобільних девайсів); 

 - самостійне виконання індивідуальних завдань та коректне оформлення 

посилань на джерела інформації у разі запозичення ідей, тверджень, відомостей.  

 Політика щодо дотримання принципів та норм етики та деонтології 

здобувачами вищої освіти: 

 - дії у професійних і навчальних ситуаціях із позицій академічної доброчесності 

та професійної етики та деонтології; 

 - дотримання правил внутрішнього розпорядку університету, бути 

толерантними, доброзичливими та виваженими у спілкуванні зі здобувачами освіти та 

викладачами, пацієнтами, медичним персоналом закладів охорони здоров'я; 

 - усвідомлення значущості прикладів людської поведінки відповідно до норм 

академічної доброчесності та медичної етики.  

 Політика щодо відвідування занять здобувачами вищої освіти: 

 - присутність на всіх заняттях: лекціях, практичних, підсумковому модульному 

контролі є обов'язковим з метою поточного та підсумкового оцінювання знань (окрім 

випадків з поважних причин). 

 Політика дедлайну та відпрацювання здобувачами вищої освіти: 

 - відпрацювання пропущених занять відбувається згідно з графіком 

відпрацювання та консультацій (окрім випадків з поважної причини); 

 - відпрацювання пропущених занять з поважної причини здійснюється за 

індивідуальним графіком у т.ч. в зручний для викладача час, а також згідно з графіком 

відпрацювання та консультацій. 

Порядок відпрацювання пропущених занять 

Згідно Положення про порядок відпрацювання пропущених занять в БДМУ:  

 - Пропуск лекції є з поважної (хвороба, відрядження на наукову конференцію, 

курси підвищення кваліфікації та ін.) та без поважної причини. Засвоєння пропущеної 

теми лекції з поважної причини перевіряється під час складання підсумкового 

модульного контролю. Пропуск лекції без поважної причини відпрацьовується 

здобувачем вищої освіти через співбесіду, або презентацію пропущеної теми. 

 - Пропуск занять (практичних, семінарських), незалежно від причини пропуску, 

здобувач вищої освіти відпрацьовує викладачеві згідно з графіком консультацій та 

відпрацювання пропущених занять.  
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5. МІЖДИСЦИПЛІНАРНА ІНТЕГРАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
 

Перелік навчальних дисциплін,  

на яких базується вивчення  

навчальної дисципліни 

Перелік навчальних дисциплін,  

для яких закладається основа в результаті 

вивчення навчальної дисципліни  

Біостатистика Психологія та педагогіка вищої школи 

Етика і методологія наукового 

дослідження 

–  

 

6. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Мета викладання навчальної дисципліни «Презентація та впровадження 

результатів власного наукового дослідження» – це оволодіння поглибленими 

професійними знаннями, науковим і культурним кругозором рівня здобувача 

наукового ступеня доктора філософії шляхом засвоєння технології представлення 

результатів власних наукових досліджень в усній і письмовій формі відповідно до 

національних та міжнародних стандартів та впровадження нових знань (наукових 

даних) в науку, освіту та інші сектори суспільства. 

Завдання теоретичної підготовки доктора філософії з дисципліни 

«Презентація та впровадження результатів власного наукового дослідження»: 

- здобуття глибоких знань і систематичного розуміння за напрямом та тематикою 

досліджень та майбутньої професійної діяльності та вміння їх презентувати і 

впроваджувати у практичну діяльність; 

- оволодіння термінологією з досліджуваного наукового напряму; 

- здатність до вдосконалення та розвитку власного інтелектуального та 

загальнокультурного рівнів; 

- ознайомлення з діючими законодавчими актами України про вищу освіту і 

концепцією адаптації української вищої школи до Загальноєвропейського простору 

вищої освіти; 

- вміння формувати науковий світогляд та методологію педагогічної діяльності та 

професійної компетентності; 

- вміння чітко визначати структурні компоненти презентації (експозиція, вступ, 

основна частина, резюме, висновок) і способи її завершення; 

- оволодіння основними формами, методами та прийомами підготовки різних 

видів і типів презентацій та постерних доповідей; 

- вміння презентувати свій задум шляхом використання різних засобів здійснення 

(вербальний, вокальний, невербальний) і принципів (мовленнєві, стилістичні, 

комунікативні) презентації; 

- впровадження результатів наукових досліджень в науку, освіту та інші сектори 

суспільства (написання наукових статей і монографій, оформлення методичних 

рекомендацій, патентів, інформаційних листів, нововведень тощо). 

- здатність написання державною та іноземною мовами власних наукових творів 

(наукова стаття, тези доповіді, наукова доповідь, запит на науковий грант, дисертація 

та ін.). 
  

7. КОМПЕНТЕНТНОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ, формуванню 

яких сприяє дисципліна. 

Дисципліна «Презентація та впровадження результатів власного наукового 

дослідження» забезпечує набуття аспірантами компетентностей: 
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– Інтегральна: Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі 

професійної медичної діяльності, проводити оригінальне наукове дослідження та 

здійснювати дослідницько-інноваційну діяльність в галузі охорони здоров’я на основі 

глибокого переосмислення існуючих та створення нових цілісних теоретичних або 

практичних знань та/або професійної практики. 

 

– Загальні: 

ЗК3. Здатність працювати автономно та в команді з дотриманням правил 

академічної доброчесності. 

ЗК4. Здатність до спілкування і роботи у професійному середовищі на 

національному та міжнародному рівнях. 

ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК7. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконаних робіт. 

ЗК8. Здатність розробляти та управляти проектами. 

– Спеціальні (фахові): 

ФК 2. Здатність до визначення потреби у додаткових знаннях за напрямком 

наукових досліджень у сфері медицини, генерування наукових гіпотез. 

ФК 6. Здатність інтерпретувати результати наукових досліджень, проводити їх 

коректний аналіз та узагальнення. 

ФК 7. Здатність до впровадження нових знань (наукових даних) у науку, освіту 

та практику охорони здоров’я. 

ФК 8. Здатність до оприлюднення результатів наукових досліджень в усній і 

письмовій формах відповідно до національних і міжнародних стандартів. 

ФК 9. Здатність до організації та реалізації педагогічної діяльності у ЗВО у 

певній предметній області, зокрема у галузі «Охорона здоров’я» за спеціальністю 

«Медицина». 

ФК 10. Здатність до лідерства, керування колективом. 

ФК 11. Дотримання етики та академічної доброчесності. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Презентація та впровадження 

результатів власного наукового дослідження» аспіранти повинні: 

ПРН 1. Демонструвати безперервний розвиток власного інтелектуального та 

загальнокультурного рівнів і самореалізації. 

ПРН 2. Інтерпретувати та аналізувати інформацію з використанням новітніх 

технологій. 

ПРН 8. Коректно оцінювати нові й складні явища та проблеми, самостійно і 

критично проводити аналіз і синтез наукових даних. 

ПРН 9. Виконувати та вдосконалювати сучасні методики дослідження за 

обраним напрямом наукового проекту та освітньої діяльності. 

ПРН 10. Аналізувати результати наукових досліджень із використанням 

статистичних методів. 

ПРН 11. Впроваджувати результати наукових досліджень в освітній процес, 

медичну практику та суспільство. 

ПРН 12. Презентувати результати наукових досліджень у формі презентації, 

постерних доповідей і публікацій. 

ПРН 13. Розвивати комунікації у професійному середовищі й громадській сфері.  

ПРН 14. Організовувати освітній процес та оцінювати його ефективність, 
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рекомендувати шляхи його вдосконалення. 

ПРН 15. Організовувати роботу колективу (здобувачів вищої освіти, колег, 

міждисциплінарної команди). 

ПРН 16. Дотримуватися етичних принципів у роботі з пацієнтами, 

експериментальними тваринами. 

ПРН 17. Дотримуватися академічної доброчесності, нести відповідальність за 

достовірність отриманих наукових результатів. 

ПРН 18. Застосовувати сучасні науково-професійні знання в роботі освітнього 

та наукового спрямування. 

ПРН 19. Застосовувати в лікувальній практиці новітніх медичних технологій, 

які ґрунтуються на принципах доказової медицини. 

 

По завершенню теоретичної підготовки доктора філософії з дисципліни 

«Презентація та впровадження результатів власного наукового дослідження» 

аспіранти повинні 

знати: 

- визначення поняття про інноваційний процес та інноваційну діяльність; 
- алгоритм створення інновації на принципах доказової медицини; 
- сучасні інформаційні та комунікаційні технології для проведення патентно-
інформаційного пошуку; 
- основи бібліографічного пошуку, провідні інформаційні ресурси для пошуку 
інформації; 
- наукометричні бази та їх значущість; 
- методику підготовки наукової статті, доповіді, монографії за результатами 
наукової роботи; 
- перелік видань, що індексуються у науко метричних базах; 
- види і форми впровадження результатів власних досліджень (нововведення 
(«Реєстр галузевих нововведень»), «Перелік наукової (науково-технічної) продукції, 
призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров’я", 
інформаційний лист, методичні рекомендації); 
- оцінювати конкурентоспроможність інновації та патентоспроможність результатів 
власних досліджень; 
- визначення понять дифузії інновації, передачі або трансферу інноваційних 
технологій; 
- форми трансферу, канали прямого і непрямого трансферу. 
- професійну лексику та термінологію відповідно до спеціальності та напрямку 
підготовки. 
 
вміти: 
- розвивати комунікації в професійному середовищі й громадській сфері для 
розповсюдження наукових фактів у соціальному секторі; 

- скласти інформаційний супровід ефективних та інших форм  впровадження; 

- здійснити інформаційний моніторинг підготовки технології до  трансферу; 

- сприяти технологічному, соціальному і культурному прогресу в  академічному і 

професійному контексті; 

- проводити патентно-інформаційний пошук за обраною темою дисертаційної 

роботи на різних етапах її виконання (планування, написання і завершення); 

- презентувати результати наукового дослідження відповідно до національних та 

міжнародних стандартів; 
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- впроваджувати результати дослідження шляхом формування на основі науково-

дослідних робіт нових і модернізація існуючих курсів лекцій і окремих тем 

практичних занять; 

- включати результати наукових досліджень у монографії, підручники, посібники, 

збірники задач тощо. 

 

8. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

На вивчення навчальної   дисципліни   відводиться   90   годин (3 кредити 

ECTS). 

Програма структурована на змістові модулі: 

 

МОДУЛЬ 1. Презентація та впровадження результатів власного наукового 

дослідження 

Змістовий модуль 1. Інноваційний процес та інноваційна діяльність 

науковця. Охороноспроможність результатів власного наукового дослідження. 

Сучасні аспекти технологій патентно-інформаційного пошуку. 

Тема 1. Інноваційний процес: функції, задачі, етапи. Основи авторського права. 

Провідні інформаційні ресурси для пошуку інформації. Наукометричні бази та 

їх значущість. 

Тема 2. Інноваційна діяльність: сутність, об’єкти і суб’єкти. Етапи та принципи 

реєстрації авторського права. 

Тема 3.  Охороноспроможність і конкурентноспроможність результатів 

власного наукового дослідження. Технологія отримання патенту. Планування і 

організація застосування нововведення для використання в практиці охорони 

здоров’я. 

 

Змістовий модуль 2. Форми викладу та висвітлення презентації результатів 

власного наукового дослідження. Технологія презентації з використанням новітніх 

інформаційних технологій. 

Тема 4. Форми викладу та висвітлення презентації результатів власного 

наукового дослідження. Технологія представлення результатів наукового 

дослідження у вигляді презентації. Методи презентації (хронологічний, просторовий, 

індуктивний, причинно-наслідковий, дефініційний виклад, індукція, дедукція, 

аналогія, змішаний тип композиції тощо). Презентація як різновид публічного 

мовлення. Структурні компоненти, план, засоби, методи, види, типи і принципи 

презентацій. 

Тема 5. Візуальні форми: стендові (постерні) доповіді: правила оформлення; 

мультимедійна презентація, завдання, правила побудови. Технології презентації 

результатів дослідження у вигляді постера. Пошук нових наукових даних, що 

розширюють сферу знань по досліджуваній темі 

 

Змістовий модуль 3. Шляхи впровадження (поширення) в практику охорони 

здоров’я результатів власного наукового дослідження. Інформаційний супровід 

ефективних форм впровадження. Стандарти оформлення наукових робіт та шляхи 

їх впровадження. 

Тема 6. Види впровадження (поширення) сучасних технологій. Ефективні та 

інші форми впровадження результатів власного наукового дослідження. Технологія 
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написання статей у національні наукові видання. Вимоги до оформлення статей у 

журналах, які внесені до міжнародних науково-метричних баз. 

Тема 7.  Поняття про дифузію інновацій. Передача або трансфер інноваційних 

технологій. Форми та рівні впровадження результатів наукових досліджень в 

навчально- науковий процес та практичну охорону здоров’я (інформаційний лист, 

методичні рекомендації). Вимоги та технологія написання статей до міжнародних 

рецензованих видань, що внесені до наукометричних баз. 
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9. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
 
 

Назви модулів і тем 

Кількість годин 

 

Усього 

у тому числі 

Лекції 
Практ. 

заняття 

Лабор. 

заняття 

Індивід. 

робота 

Самост. робота 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1. Презентація та впровадження результатів власного наукового дослідження 

Змістовий модуль 1. Інноваційний процес та інноваційна діяльність науковця. Охороноспроможність 

результатів власного наукового дослідження. Сучасні аспекти технологій патентно-інформаційного 
пошуку 

Тема 1. Інноваційний процес: 

функції, задачі, етапи. Основи 

авторського права. 

Провідні інформаційні ресурси 

для пошуку інформації. 

Наукометричні бази та їх 

значущість. 

 

12 

 

1 

 

5 
  

 

 

6 

Тема 2. Інноваційна діяльність: 

сутність, об’єкти і суб’єкти. 

Етапи та принципи реєстрації 

авторського права. 

12 1 5   6 

Тема 3.  Охороноспроможність і 

конкурентноспроможність 
результатів власного наукового 

дослідження. 

Технологія отримання патенту. 

Планування і організація 

застосування нововведення для 

використання в практиці 

охорони здоров’я.  

13 2 5   6 

Змістовий модуль 2. Форми викладу та висвітлення презентації результатів власного наукового 
дослідження. Технологія презентації з використанням новітніх інформаційних технологій 

Тема 4. Форми викладу та 

висвітлення презентації 

результатів власного наукового 

дослідження. Технологія 

представлення результатів 

наукового дослідження у 
вигляді презентації. 
Методи презентації 

(хронологічний, просторовий, 

індуктивний, причинно- 

наслідковий, дефініційний 

виклад, індукція, дедукція, 

аналогія, змішаний тип 

композиції тощо). Презентація 

як різновид публічного 

мовлення. Структурні 

компоненти, план, засоби, 

методи, види, типи і принципи 
презентацій. 

13 2 5   6 

Тема 5. Візуальні форми: 

стендові (постерні) доповіді: 

правила оформлення; 
14 2 6   6 
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мультимедійна презентація, 

завдання, правила побудови. 

Технології презентації 

результатів дослідження у 

вигляді постера. 

Пошук нових наукових даних, 

що розширюють сферу знань 
по досліджуваній темі 
Змістовий модуль 3. Шляхи впровадження (поширення) в практику охорони здоров’я результатів 

власного наукового дослідження. Інформаційний супровід ефективних форм впровадження. 

Стандарти оформлення наукових робіт 

Тема 6. Види впровадження 

(поширення) сучасних 

технологій. Ефективні та інші 

форми впровадження 

результатів власного наукового 

дослідження. 

Технологія написання статей у 

національні наукові видання 

Вимоги до оформлення статей у 

журналах, які внесені до 
міжнародних науково- 

метричних баз. 

13 2 6   5 

Тема 7.  Поняття про дифузію 

інновацій. Передача або 

трансфер інноваційних 

технологій. 

Форми та рівні впровадження 

результатів наукових 

досліджень в навчально- 

науковий процес та практичну 

охорону здоров’я 

(інформаційний лист, методичні 

рекомендації). 

Вимоги та технологія 

написання статей до 

міжнародних рецензованих 

видань, що внесені до 

наукометричних баз. 

Залік 

13 2 6   5 

Разом за модулем 1 90 12 38   40 

ВСЬОГО: 90 12 38   40 
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10. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ 

№ 

пп 

Назва теми К-сть 

годин 

1 Інноваційний процес: функції, задачі, етапи. Основи авторського 

права. Інноваційна діяльність: сутність, об’єкти і суб’єкти. Етапи та 

принципи реєстрації авторського права. 

2 

2 Охороноспроможність і конкурентноспроможність результатів 

власного наукового дослідження. Технологія отримання патенту. 

Планування і організація застосування нововведення для 

використання в практиці охорони здоров’я. 

2 

3 Форми викладу та висвітлення презентації результатів власного 

наукового дослідження. Технологія представлення результатів 

науково дослідження у вигляді презентації. 

2 

4 Мультимедійна презентація, завдання, правила побудови. 

Технології презентації результатів дослідження у вигляді постера. 

2 

5 Ефективні та інші форми впровадження результатів власного 

наукового дослідження. Технологія написання статей у національні 

наукові видання 

2 

6 Форми та рівні впровадження результатів наукових досліджень в 

навчально- науковий процес та практичну охорону здоров’я 

(інформаційний лист, методичні рекомендації). 

2 

 Разом 12 

11. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ пп Назва теми К-сть 

годин 

1 Інноваційний процес: функції, задачі, етапи. Основи авторського 

права. 

5 

2 Інноваційна діяльність: сутність, об’єкти і суб’єкти. Етапи та 

принципи реєстрації авторського права. 

5 

3 Охороноспроможність і конкурентноспроможність результатів 

власного наукового дослідження. Технологія отримання патенту. 

5 

4 Форми викладу та висвітлення презентації результатів власного 

наукового дослідження. Технологія представлення результатів 

наукового дослідження у вигляді презентації. 

5 

5 Візуальні форми: стендові (постерні) доповіді: правила 

оформлення; мультимедійна презентація, завдання, правила 

побудови. Технології презентації результатів дослідження у 

вигляді постера. 

6 

6 Види впровадження (поширення) сучасних технологій. Ефективні 

та інші форми впровадження результатів власного наукового 

дослідження. Технологія написання статей у національні наукові 

видання 

6 

7 Поняття про дифузію інновацій. Передача або трансфер 

інноваційних технологій. Залік 

6 

 Разом 38 
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12. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

№ пп Назва теми К-сть 

годин 

1 Основи авторського права. Провідні інформаційні ресурси для 

пошуку інформації. Наукометричні бази та їх значущість. 

6 

2 Етапи та принципи реєстрації авторського права. 6 

3 Планування і організація застосування нововведення для 

використання в практиці охорони здоров’я. Технологія 

отримання патенту. 

6 

4 Методи презентації (хронологічний, просторовий, індуктивний, 

причинно-наслідковий, дефініційний виклад, індукція, дедукція, 

аналогія, змішаний тип композиції тощо). Презентація як 

різновид публічного мовлення. Структурні компоненти, план, 

засоби, методи, види, типи і принципи презентацій. 

6 

5 Пошук нових наукових даних, що розширюють сферу знань по 

досліджуваній темі. 

6 

6 Вимоги до оформлення статей у журналах, які внесені до 

міжнародних науко-метричних баз. 

5 

7 Вимоги та технологія написання статей до міжнародних 

рецензованих видань, що внесені до науко-метричних баз. 

5 

 Разом 40 

 

13. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

 

 Створення доповіді на проблемну тематику з презентацією у сучасних форматах 

(ppt, prezi) на основі матеріалів останніх з’їздів, конгресів, конференцій. 

 Оволодіння навиками оформлення результатів дослідження у вигляді матеріалів 

до оприлюднення. 

 

14. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ 

 

Під час вивчення дисципліни «Презентація та впровадження результатів 

власного наукового дослідження» застосовуються наступні методи контролю: 

 Початковий контроль знань здійснюється в усній формі на початку вивчення 

змістових модулів з метою визначення загального рівня знань. 

 Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті відповідно 

до конкретних цілей теми.  Форма поточного контролю (тестові завдання, 

ситуаційні задачі, усний та письмовий контроль теоретичних знань, практична 

перевірка навичок та вмінь) обирається керівником курсу.  

 Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку після закінчення вивчення 

всього курсу «Презентація та впровадження результатів власного наукового 

дослідження».  

 

15. ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ 

Форма контролю і система оцінювання здійснюється відповідно до вимог 

програми дисципліни та Інструкції про систему оцінювання навчальної діяльності  
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аспірантів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу, 

розробленої на підставі листа МОЗ України №08.01-22/65 від 21.01.2008 р. 

Формою підсумкового контролю успішності навчання з дисципліни 

«Презентація та впровадження результатів власного наукового дослідження» є залік.  

Залік - це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінці засвоєння 

аспірантом навчального матеріалу з дисципліни виключно на підставі результатів 

виконання ним певних видів робіт на практичних заняттях.  

Оцінка за модуль визначається на підставі суми оцінок поточної навчальної 

діяльності (у балах), які виставляються при оцінюванні теоретичних знань та 

практичних навичок відповідно до переліків, визначених програмою дисципліни. 

Поточний контроль здійснюють на кожному практичному занятті відповідно до 

конкретних цілей з кожної теми. При оцінюванні навчальної діяльності аспірантів 

необхідно надавати перевагу стандартизованим методам контролю. 

Схема нарахування та розподіл балів, які отримують аспіранти 

Оцінка з навчальної дисципліни визначається як сума оцінок поточної 

навчальної діяльності (у балах), що виставляються на кожному навчальному занятті за 

відповідною темою, та балів за індивідуальні завдання (у разі їх успішного 

виконання).  

 

Оцінювання поточної навчальної діяльності 

Поточне оцінювання знань аспірантів по відповідних темах проводиться на 

практичних заняттях за традиційною 4-бальною системою (відмінно, добре, 

задовільно, незадовільно) з подальшим перерахунком у багатобальну шкалу. 

 

Розподіл балів, які присвоюються аспірантам 
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Модуль 1 

90/3,0 
3 (№№ 1-3) 7 28 23 18 0 4 126 

Вага кожної теми в межах одного модуля є однаковою. 

Форми оцінювання  поточної  навчальної  діяльності  мають  бути  

стандартизованими  і включати контроль  теоретичної та  практичної  підготовки.  

Підсумковий  бал за поточну діяльність визнається як арифметична  сума  балів  за  

кожне  заняття та за індивідуальну роботу (у разі її успішного виконання). 

Максимальна кількість балів, яку може набрати  аспірант за поточну 

діяльність під час вивчення модуля, дорівнює 200. Вона вираховується шляхом 

множення кількості балів, що відповідають оцінці «5», на кількість тем у модулі, з 

додаванням балів за індивідуальне завдання  аспіранта (7 занять × 28 балів + 4 бали). 

Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати  аспірант за поточну 

діяльність під час вивчення модуля, вираховується шляхом множення кількості балів, 

що відповідають оцінці «3», на кількість тем у модулі і складає 126 балів (7 занять × 
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18 балів). Отримання мінімальної кількості балів за модуль є обов’язковою умовою 

для виставлення оцінки «зараховано». 

 

Оцінювання індивідуальних завдань аспірантів 

Виконання індивідуальних завдань не є обов’язковим. Бали за індивідуальні 

завдання нараховуються аспірантові лише за умов успішного їх виконання та захисту. 

За різні види індивідуальних завдань нараховується 4 бали. Вони додаються до суми 

балів, набраних аспірантом на заняттях під час поточної навчальної діяльності.  

 

Оцінювання самостійної роботи аспірантів 

Самостійна робота аспірантів, яка передбачена темою заняття поряд із 

аудиторною роботою, оцінюється під час поточного контролю теми на відповідному 

занятті.  

Оцінювання модуля та дисципліни 

Формою підсумкового контролю успішності навчання з дисципліни 

«Презентація та впровадження результатів власного наукового дослідження» є залік.  

На останньому тематичному навчальному занятті з дисципліни після закінчення 

розбору теми заняття, викладач навчальної групи оголошує суму балів, яку кожен  

аспірант групи набрав за результатами поточного контролю та  за виконання 

індивідуальних завдань.   

Результати складання заліку оцінюються за двобальною шкалою: «зараховано», 

«не зараховано». Аспірант отримує оцінку «зараховано», якщо він виконав всі види 

робіт, передбачених робочою навчальною програмою з дисципліни, відвідав всі 

навчальні заняття, визначені тематичним планом з відповідної дисципліни (при 

наявності пропусків – своєчасно їх відпрацював), набрав загальну кількість балів при 

вивченні навчальної дисципліни не меншу, ніж 126 балів. Аспірант отримує оцінку 

«не зараховано», якщо  аспірант має невідпрацьовані пропуски навчальних занять 

(практичних, лекційних) і кількість балів за поточний контроль менша ніж 

мінімальна. 
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