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ВСТУП 

Програма навчальної дисципліни «Підготовка наукових публікацій та 

презентація результатів досліджень» складена відповідно  освітньо-наукової 

програми підготовки здобувачів третього рівня вищої освіти. 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни 

     Метою викладання навчальної дисципліни “Підготовка наукових 

публікацій та презентація результатів досліджень” є формування 

компетенцій, що забезпечують виконання різних видів і форм наукової 

роботи, від написання статей і доповідей для участі в роботі наукових і 

науково-практичних конференцій і семінарів до підготовки статей у 

міжнародних виданнях Scopus та Web of Science  та презентації результатів 

дослідження на захисті дисертаційної роботи. 

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни  

Основні завдання вивчення дисципліни “Підготовка наукових 

публікацій та презентація результатів досліджень” пов'язані  з формуванням 

наступних загальних та професійних компетентностей:  

1.  Обізнаність та розуміння філософсько-світоглядних засад, 

сучасних тенденцій, напрямків і закономірностей розвитку вітчизняної науки 

в умовах глобалізації й інтернаціоналізації наукового знання,  

2. Здатність до самовдосконалення, адаптації та дії в нових 

ситуаціях, креативність, вміння втілити свою думку у науковий текст, 

відрефлексувати різницю системи значень, смислів та їх вербальну 

символізацію. 

3. Розуміння значення дотримання етичних норм та авторського 

права при проведенні наукових досліджень, презентації їх результатів та у 

науково-педагогічній діяльності, розуміння наслідків необґрунтованого 

запозичення (плагіату) матеріалу.  

4. Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі соціальних і 

поведінкових наук взагалі та у психологічній сфері зокрема, бачити актуальні 

проблеми та їх розв'язувати.  

5. Здатність реалізувати проекти, включаючи власні дослідження, 

які дають можливість переосмислити наявне та створити нове цілісне знання 

та/або професійну практику і розв’язання значущих психологічних, 

соціальних, наукових, культурних, етичних та інших проблем, пов’язаних з 

психологією особистості, людських груп і спільнот та артикульовано заявити 

про свою власну думку у формі статі. 

6. Виконання оригінальних наукових досліджень з психології на 

високому фаховому рівні, досягнення наукових результатів, що створюють 

нові знання, з акцентом на актуальних проблемах з використанням новітніх 

методів науково пошуку, що є важливим для написання оригінальної статі. 

 

 



 

 

 

 

1.3. Кількість кредитів – 4. 

1.4. Загальна кількість годин – 120. 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни. 

Нормативна / за вибором 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 

1-й - 

Семестр 

2-й - 

Лекції 

8 год. - 

Практичні, семінарські заняття 

16 год. - 

Лабораторні заняття 

- - 

Самостійна робота 

94 - 

Індивідуальні завдання 

Не передбачені  

 

1.6. Заплановані програмні результати навчання. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми, 

слухачі  мають досягти таких результатів навчання: 

А) Знання: 

1. Демонструвати наукові погляди при оцінці чинників, які 

впливають на вибір методів за засобів організації та проведення 

психологічного дослідження. 

2. Інтегрувати існуючі методи та методики досліджень та адаптувати їх 

для розв’язання наукових завдань при проведенні дисертаційних досліджень. 

3. Вміти визначити об’єкт, предмет досліджень, використовуючи 

гносеологічні підходи до розв’язання проблем психологічної науки й 

практики. 

4. Описати закономірності, тенденції, моделі, виявлені в процесі 

реалізації психологічних досліджень. 

Б) Уміння: 

5. Організовувати та проводити теоретичні й емпіричні дослідження  у 

психологічній сфері. 

6. Володіти методологічним і методичним апаратом для вирішення 

психологічних задач. 

7. Спланувати та реалізувати на практиці оригінальне самостійне 

наукове дослідження, яке має наукову новизну, теоретичну і практичну 

цінність та сприяє розв’язанню значущих наукових психологічних, медичних 

і соціально-психологічних проблем. 



 

 

 

8. Виконати статистичні обчислення та процедури, що підтверджують 

достовірність, валідність та значущість отриманих даних. 

9. Розробити оригінальні психологічні процедури на основі врахування 

сучасного стану наукових знань та особистих дослідницьких навичок і 

досвіду. 

В) Комунікація: 

10. Описувати результати наукових досліджень у фахових публікаціях 

у вітчизняних та закордонних спеціалізованих виданнях, в тому числі в 

одному, внесеному до наукометричної бази Scopus або аналогічних баз 

Д) Автономія та відповідальність: 

11. Знайти оригінальне інноваційне рішення, направлене на розв’язання 

конкретної психологічної проблеми. 

 

 

 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 

 

Розділ 1. Культура наукового дослідження. 
 

Тема 1. Методологія та принципи побудування наукового дослідження. 

Поняття програми наукового дослідження. Склад компонентів 

програми наукового дослідження: проблема дослідження; об'єкт і предмет 

дослідження; ціль та задачі; наукова гіпотеза; методи збору та обробки 

інформації; робочий план дослідження. Програма наукового дослідження як 

основа роботи над дисертацією. Специфіка об'єктів і предметів дослідження, 

методів збору і обробки інформації в сфері психології. Принципи 

формування дослідницької вибірки у психології. 
 

Тема 2. Структура та етапи проведення наукового дослідження.. 

Технологія підготовки наукового дослідження: структурно-

семантичний аналіз теми дослідження; пошук і складання списку документів 

за темою дослідження; вивчення документів з теми дослідження; аналіз і 

синтез відібраної інформації; вибір об'єкта і предмета дослідження; 

визначення мети і завдань; висування наукової гіпотези; опис методів збору і 

обробки інформації; складання робочого плану дослідження; оформлення 

програми дослідження.  

 

Розділ 2. Види наукових публікацій. 
 

Тема 3. Загальна характеристика та види наукових публікацій. 

Види наукових публікацій (тези, статті, монографії, методичні 

розробки, навчальні посібники та ін.). Підготовка наукових тез і статей, 

подача заявки на участь у науково-практичній конференції (огляд прикладів 

публікацій статей та тез статей у матеріалах конференцій різного рівня; огляд 

традиційних регулярних наукових конференцій в галузі психології). 
 



 

 

 

Тема 4. Технологія підготовки тез як наукової публікації. 

Багатозначність поняття «тези»: як вторинний текст і вид короткого 

викладу першоджерела (вторинні тези); сукупність положень, істинність яких 

потрібно довести; жанр наукової публікації – первинний науковий текст до 

майбутнього виступу (оригінальні тези). 

Відмінні риси тез як жанру наукової публікації: високий рівень узагальнення 

інформації, відсутність розгорнутої системи доказів, прикладів і ілюстрацій; 

лаконічність. 

Основні вимоги, що пред'являються до тез як жанру наукової публікації: 

інформативність, ясність і чіткість, логічна послідовність, відсутність 

логічних протиріч і тавтології; лаконічність; відповідність тематиці 

конференції, семінару або збірки, для якої представляються тези. 

Типовий склад аспектів у структурі тез: актуальність проблеми; ступінь 

вивченості проблеми; мета дослідження; предмет розгляду або пропонований 

варіант рішення; особливість, новизна предмета розгляду або пропонованого 

варіанту вирішення; переваги пропонованого варіанту вирішення; 

результати; висновки; рекомендації, область застосування отриманих 

результатів. Специфічні аспекти змісту тез в сфері психологічного знання. 

Склад і характеристика найважливіших технологічних процесів і операцій 

підготовки тез як наукової публікації: структурно-семантичний аналіз теми; 

пошук і аналітико-синтетична переробка джерел інформації; визначення 

складу аспектів змісту в структурі тез, формулювання тез, підготовка і 

редагування тексту. Правила оформлення тез. 
 

Тема 5.  Технологія підготовки наукової статті 

Наукова стаття як результат науково-дослідницької роботи. Вимоги, 

що пред'являються до наукових статей: достовірність, аргументованість 

інформації; сувора логічність і послідовність викладу; цілісність і 

завершеність. 

Композиція наукової статті та основні способи викладу матеріалу (опис, 

розповідь, міркування, доказ). 

Основні жанри наукових статей: постановчі (проблемні, дискусійні), 

теоретичні, експериментальні, методичні, про досвід роботи, що містять 

інформацію про факти та ін.). 

Структура статті як наукового документа: вступ, основна частина, висновки. 

Типовий склад аспектів змісту наукової статті: актуальність і ступінь 

вивченості проблеми; мета і завдання дослідження; предмет розгляду або 

пропонований варіант рішення, його особливості та новизна; місце і час 

проведення дослідження; методи дослідження; приклади; наочне 

представлення інформації; переваги пропонованого варіанту вирішення; 

результати, висновки, рекомендації; область застосування отриманих 

результатів. Відмінності в складі аспектів змісту статей різних жанрів. 

Склад і характеристика найважливіших технологічних процесів і операцій на 

підготовчому, основному і заключному етапах підготовки наукової статті. 



 

 

 

Технологія підготовки наукової статті: визначення теми (заголовки), жанру, 

структурно-семантичний аналіз теми статті; пошук і аналітико-синтетична 

переробка джерел інформації; вибір складу аспектів змісту в залежності від 

жанру статті; підготовка і редагування тексту; повірка адекватності 

заголовки жанру і змісту статті. Правила оформлення наукових статей.  

Рівень наукового видавництва та публікацій: фахові видання (перелік ВАК), 

індекс цитування, імпакт-фактор, наукометричні бази.  

 

Розділ 3. Презентація результатів досліджень. 

 

Тема 6. Технологія підготовки виступу, доповіді. 

Виступ і доповідь як типові види публічного мовлення. Особливості 

публічного мовлення, її відмінність від письмової мови. 

Виступ і його властивості: актуальність тематики, вираз позиції виступає, 

оригінальність форми, емоційність, виразність. 

Види виступів: підготовлені заздалегідь (мова, публічна заява, виступ на 

семінарі, конференції, в дискусії, на читацьких конференціях, літературних 

вечорах і тощо) і експромти (на диспутах, на зборах тощо). 

Доповідь та її властивості.  

Технологія підготовки доповіді та виступу, підготовленого заздалегідь. 

Специфічні особливості технології підготовки виступу і доповіді як усної 

публічної промови. Мультимедійна презентація в складі виступу і доповіді. 

Постер як вид презентації виступу. 

 

Тема 7. Технологія підготовки презентації 

Багатозначність поняття «презентація». Вимоги до електронної 

презентації. Переваги електронних презентацій як форми презентації 

навчальної та наукової інформації. Проблеми візуалізації інформації при. 

Місце електронної презентації в навчальному процесі та представленні 

результатів науково-дослідної діяльності.  

 

Тема 8. Технологія підготовки дисертації 

Дисертація як кваліфікаційна науково-дослідницька робота. 

«Положення про порядок присудження вчених ступенів». 

Основні типологічні характеристики кандидатської дисертації як особливого 

виду наукового документа і кваліфікаційної роботи.  

Особливості мови і стилю дисертацій. 

Атрибути дисертації як кваліфікаційної роботи.  

Склад і характеристика найважливіших технологічних процесів і операцій 

підготовки дисертації.  

Вимоги до використаних джерел інформації, методів дослідження, обсягу 

вибірки, рівню узагальнення  одержаних даних. 

Вимоги до оформлення дисертації та автореферату дисертації. 

Вимоги до електронної презентації у представленні результатів наукового 

дослідження на захисті дисертації. 



 

 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

Назви модулів і тем Кількість годин 

Денна форма 

Усього  у тому числі 

л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Розділ 1.  Культура наукового дослідження 

Тема 1. Методологія та принципи 

побудування наукового 

дослідження. 

 2    8 

Тема 2. Структура та етапи 

проведення наукового 

дослідження. 

 2    8 

Разом за розділом 1 20 4    16 

Розділ 2. Види наукових публікацій 

Тема 3. Загальна характеристика та 

види наукових публікацій. 
 2    5 

Тема 4. Технологія підготовки тез 

як наукової публікації. 
  4   

1

15 

Тема 5.  Технологія підготовки 

наукової статті 
  

4

4 
  

2

20 

 

Разом за розділом 2 

 

 

50 

 

 

2 

8

 

8 
  

 

 

40 

Розділ 3. Презентація результатів досліджень 

Тема 6. Технологія підготовки 

виступу, доповіді 

  2   10 

Тема 7. Технологія підготовки 

презентації 
  4   

2

20 

Тема 8. Технологія підготовки 

дисертації 
 2 2   

1

10 

Разом за розділом 3  

50 

2

2 

8

8 
  

1

40 

 

Усього годин 

 

120 

8

8 

1

16 
  

9

96 
 

 

4. Теми семінарських та практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема 4. Технологія підготовки тез як наукової публікації. 4 

2 Тема 5.  Технологія підготовки наукової статті. 4 



 

 

 

3 Тема 6. Технологія підготовки виступу, доповіді. 2 

4 Тема 7. Технологія підготовки презентації. 4 

5 Тема 8. Технологія підготовки дисертації. 2 

 Разом 16 

 

 

5. Завдання для самостійної  роботи 
 

№ 

з/п 

Види, зміст самостійної роботи Кількість 

годин 

1 Методологія та принципи побудування 

наукового дослідження. Опрацювання 

літератури. 

8 

2 Структура та етапи проведення наукового 

дослідження. Опрацювання літератури. 

8 

3 Загальна характеристика та види наукових 

публікацій. Опрацювання літератури. 

5 

4 Технологія підготовки тез як наукової 

публікації. Опрацювання літератури. 

Підготовка тез. 

15 

5 Технологія підготовки наукової статті. 

Опрацювання літератури. Обговорення 

основних розділів статі. 

20 

6 Технологія підготовки виступу, доповіді. 

Опрацювання літератури. Підготовка виступу. 

10 

7 Технологія підготовки презентації. 

Опрацювання літератури. Підготовка 

презентації. 

20 

9 Технологія підготовки дисертації. 

Опрацювання літератури. Обговорення 

структури дисертації. 

10 

9 Підготовка до заліку. Опрацювання 

літератури.  

10 

 Разом  96 

 

6. Індивідуальні завдання 

Не передбачено навчальним планом 
 

7. Методи контролю 
 

У якості поточного контролю передбачено оцінювання активності на 

лекціях, виконання самостійної роботи (підготування тез, статті, доповіді та 

презентації).  



 

 

 

У якості контрольного семестрового заходу передбачено складання 

заліку. Залікова  робота є письмовою роботою, яка складається із двох 

завдань.  

Залікову роботу розподілено на 10 варіантів. Номер варіанту роботи може 

бути закріплений за слухачем шляхом випадкового вибору або за вибором 

викладача.  

 

8. Схема нарахування балів 

Поточний контроль та самостійна робота Разом 
Залік  Сума 

Розділ 1 Розділ 2 Розділ 3 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 
60 40 100 

2,5 2,5 2,5 10 10 10 10 2,5+10 

 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

протягом семестру 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену для заліку 

90 – 100 відмінно    

 

зараховано 70-89 добре  

50-69 задовільно  

1-49 незадовільно 
не 

зараховано 

 

Слухач є допущеним до підсумкового семестрового контролю за умови 

виконання самостійної роботи (мінімальна кількість балів 20). 

Робота на лекційному занятті (4 лекційні заняття) оцінюється у 2,5 бали 

(10 балів максимально у сумі): 

за умови присутності та активності  на занятті – 2,5 бали;  

за умови присутності та пасивності – 1 – 1,5 бали; 

за умови відсутності – оцінка 0 балів. 

Підготовка наукових публікацій та презентації результатів (тези, стаття, 

доповідь, презентація) оцінюється у 10 балів (за кожний вид роботи). 

 

Критерії оцінювання навчальних здобутків  

Кількість 

балів 
Критерії  

9-10 - ініціативне та творче ставлення до виконання завдання; 

- самостійність виконання; 

- відповідність вимогам завдання;  

- відповідність формальним критеріям (структура, послідовність 

та логічність, обґрунтованість аргументації та висновків, 

грамотність, якість оформлення тощо).; 



 

 

 

- високий рівень засвоєння практичних навичок підготування 

наукових публікацій та презентації результатів. 

7-8 - активна участь, однак не завжди успішне виконання завдання; 

- самостійність виконання; 

- відповідність більшості вимог до завдання;  

- відповідність більшості формальних критеріїв (структура, 

послідовність та логічність, обґрунтованість аргументації та 

висновків, грамотність, якість оформлення тощо).; 

- достатньо високий рівень засвоєння практичних навичок 

підготування наукових публікацій та презентації результатів. 

5-6 - активна, однак не завжди успішне виконання завдання; 

- самостійність виконання; 

- невідповідність більшості вимог до завдання;  

- невідповідність більшості формальних критеріїв (структура, 

послідовність та логічність, обґрунтованість аргументації та 

висновків, грамотність, якість оформлення тощо); 

- середній рівень засвоєння практичних навичок підготування 

наукових публікацій та презентації результатів. 

3-4 - пасивність участі та низька успішність виконання завдання; 

-  виконання завдань з помилками; 

- самостійність виконання; 

- невідповідність більшості вимог до завдання;  

- невідповідність більшості формальних критеріїв (структура, 

послідовність та логічність, обґрунтованість аргументації та 

висновків, грамотність, якість оформлення тощо); 

- володіння лише деякими практичними навичками. 

0-2 - відсутність або дуже низький рівень успішності виконання 

завдання; 

- несамостійність виконання (доведений плагіат); 

- невідповідність більшості вимог до завдання; 

- низький рівень засвоєння практичних навичок. 

 

Семестровий контроль у вигляді заліку проводиться у письмовій формі; 

завдання містить 2 питання, які потребують розгорнутої та обґрунтованої 

відповіді. Кожне питання оцінюється у 20 балів, сумарно 40 балів за роботу. 
 

Критерії оцінювання залікової роботи 
 

Бали за 

контроль

не 

питання  

Критерії оцінювання 

18-20 У відповіді повністю розкрито зміст питання. Матеріал викладено 

логічно, аргументовано, мова є грамотною, науковий стиль 

викладення матеріалу, вільне володіння термінологічним апаратом 



 

 

 

дисципліни. У відповіді продемонстровано високий рівень 

володіння матеріалом, що було викладено на лекціях, та 

додатковим матеріалом, що винесено для самостійної роботи.  

14-17 Відповідь досить повно розкриває зміст питання або розкриває 

основні (найважливіші) аспекти у запитанні, студент володіє 

термінологічним апаратом дисципліни.  У викладеному матеріалу 

студент має помилки із аргументацією відповіді, недостатня 

логічність та послідовність викладення матеріалу. У відповіді 

продемонстровано високий рівень володіння матеріалом, що було 

викладено на лекціях, та середній рівень володіння додатковим 

матеріалом.  

10-13 Відповідь на контрольне питання є неповною, розкриває тільки 

деякі аспекти навчального матеріалу. Студент припускається 

помилок у використанні  термінології навчальної дисципліни. 

Рівень володіння матеріалом, що було викладено на лекціях, та 

додатковим матеріалом  є середнім. 

5-9 У відповіді допущено суттєві помилки, які свідчать про незнання 

лекційного матеріалу або обов’язкової літератури; студент слабо 

володіє термінологією дисципліни. 

0-4 Відповідь практично відсутня, студент демонструє незнання 

лекційного матеріалу або обов’язкової літератури; не володіє 

термінологією. 
 

     

9. Рекомендована література 

 

Базова література 

1. Шейко В. М., Кушнаренко Н. М. Організація та методика науково- 

дослідницької діяльності: Підручник. – 4-те вид., випр. і доп. – К.: Знання, 

2004. – 307 с. 

2. Наказ 40 МОН України "Про затвердження Вимог до оформлення 

дисертації" від 12.01.2017. 

3. Основи наукових досліджень [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.info-library.com.ua/bookstext-3044.html. – Назва з титул. 

екрану. 

4. Рекомендації щодо оформлення дисертацій та авторефератів/ 

http://www.dgma.donetsk.ua/docs/nauka/vcheni_rady/12.105.03/docs/ 

5.Оформлення тексту дисертації та автореферату. Загальні вимоги до 

дисертації / http://sslab.com.ua/Home/Post/51/vsya-normativka-z- 

naukovix-statej/ 

 

Допоміжна література 

1. Грабовська Т. О., Тепла О.М. Методичні рекомендації з підготовки і 

написання наукової доповіді та організації конференції [Электронный 

http://www.dgma.donetsk.ua/docs/nauka/vcheni_rady/12.105.03/docs/
http://sslab.com.ua/Home/Post/51/vsya-normativka-z-naukovix-statej
http://sslab.com.ua/Home/Post/51/vsya-normativka-z-naukovix-statej


 

 

 

ресурс]. – Режим доступа: http://elibrary.nubip.edu.ua/4862/. – Название с 

титул. экрана.  

2. Дружинин В. Н. Психологическая культура и образование 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://psylist.net/pedagogika/00169.htm.  

3. Дмитрів Л.Й. Технології підготовки і просування наукових публікацій в 

мережі Інтернет // Наука України у світовому інформаційному просторі. — 

Вип. 5. — К.: Академперіодика, 2011. — С. 16-19.  

 

10. Посилання на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше 

методичне забезпечення 

1. http://www.mon.gov.ua/ 

2. http://www.aspirant.com.ua/ 

3. http://www.disser.biz/ 

4. http://rbecs.karazin.ua/wp-content/uploads/2015/03/Requirements.pdf 

5. 35 порад, які допоможуть підготувати статтю для публікації в журналах, що 

індексуються в Scopus та Web of Science/ nim.media/ 

 

http://www.mon.gov.ua/
http://www.aspirant.com.ua/
http://www.disser.biz/
http://rbecs.karazin.ua/wp-content/uploads/2015/03/Requirements.pdf


 

 

 

Питання для підготовки до семестрового контролю 

1. Специфіка об'єктів і предметів дослідження, методів збору і обробки 

інформації в сфері психології. 

2. Вимоги щодо композиції дослідницької вибірки в сфері психології. 

3. Структура наукового дослідження. 

4. Етапи проведення наукового дослідження. 

5. Види наукових публікацій (тези, статті, монографії, методичні 

розробки, навчальні посібники та ін.).  

6. Багатозначність поняття «тези».   

7. Відмінні риси тез як жанру наукової публікації. 

8. Типовий склад аспектів у структурі тез. Специфічні аспекти змісту тез 

в сфері психологічного знання. 

9. Наукова стаття як результат науково-дослідницької роботи.  

10. Композиція наукової статті та основні способи викладу матеріалу. 

11. Основні жанри наукових статей. 

12. Структура статті як наукового документа. Відмінності в складі аспектів 

змісту статей різних жанрів. 

13. Виступ і доповідь як типові види публічного мовлення.  

14. Особливості публічного мовлення, її відмінність від мови письмовій. 

15. Виступ і його властивості: актуальність тематики, вираз позиції 

виступає, оригінальність форми, емоційність, виразність. 

16. Багатозначність поняття «презентація». Електронна презентація як 

спосіб представлення матеріалів.  

17. Проблеми візуалізації інформації при підготовці електронної 

презентації. 

18. Співвідношення тексту, зображення, звуковий інформації в структурі 

електронної презентації.  

19. «Положення про порядок присудження вчених ступенів» як основний 

нормативний документ, що регламентує вимоги до дисертації.  

20. Атрибути дисертації як кваліфікаційної роботи. 

 


