




 

1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, рівень 

вищої освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

Загальна кількість 

Кредитів – 3 

 

 

Годин - 90  

Галузь знань 

22-Охорона здоров’я 

 

 

Спеціальність 

222 - Медицина 

 

 

Спеціалізація 

Офтальмологія 

 

 

Рівень вищої освіти 

Третій «Доктор 

філософії» 

 

Нормативна 

Рік підготовки 

2-й 

Семестр 

3-й 

Лекції 

10 4 

Практичні, семінарські 

30 4 

Самостійна робота 

 

50 82 

Форма підсумкового 

контролю: 

залік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета. В процесі викладення навчальної дисципліни «Методи, аналіз та 

презентація результатів наукових досліджень» ознайомити здобувачів вищої 

освіти третього рівня з вимогами до оприлюднення результатів дисертаційного 

дослідження, написання та публікації наукових статей, підготовки усних та 

стендових доповідей на наукових медичних форумах (з’їздах, конгресах, 

симпозіумах, науково-практичних конференціях), далі - НМФ. 

Завдання. 1. Ознайомлення з вимогами та особливостями написання наукових 

статей та шляхами подання їх до наукових журналів. 2. Формування 

ораторських навичок для виступу з усними доповідями. 3 Формування навиків 

створення стендових доповідей для виступу на НМФ згідно сучасним вимогам. 

4. Підготовка виступу з презентацією на захисті дисертації. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів наступних 

компетентностей: 

Загальні компетентності  

ЗК1. Здатність до науково-професійного самовдосконалення, розвитку 

індивідуальних здібностей: мотиваційно-ціністних, когнітивних та творчих. 

ЗК 2. Здатність до освоєння, системного аналізу і критичного осмислення нових 

знань в предметній та міжпредметній галузях. 

ЗК 3. Здатність до критичного аналізу і креативного синтезу нових ідей, які 

можуть сприяти в академічному і професійному контекстах прогресу 

суспільства, базованому на знаннях. 

ЗК4. Здатність до ініціювання та виконання наукових досліджень, результатом 

яких є одержання нових знань. 

ЗК5. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконаних робіт. 

ЗК6. Здатність до спілкування з колегами, широким академічним товариством 

та громадськістю на міжнародному рівні для реалізації інноваційного проекту 

або вирішення наукової проблеми. 

Професійні (фахові) компетентності: 

ПК1. Здатність знаходити і аналізувати необхідну інформацію для вирішення 

завдань, які важко формалізуються, та прийняття рішень в галузі офтальмології. 



ПК2. Здатність формулювати нові задачі з удосконалення, розробки нових 

сучасних методів діагностики і лікування, та окреслювати можливі методики їх 

розв'язання. 

ПК3. Здатність розуміти і використовувати методологію управління 

дослідницько-інноваційними проектами в галузі охорони здоров’я. 

ПК4. Здатність ініціювати, розробляти та реалізувати дослідницько-інноваційні 

проекти, включаючи власні дослідження, та автономно працювати під час їх 

реалізації. 

ПК5. Здатність обирати методи та кінцеві точки дослідження відповідно до 

цілей та завдань наукового проекту. 

ПК 6. Здатність інтерпретувати результати наукових досліджень, проводити їх 

коректний аналіз та узагальнення.  

ПК7. Здатність представлення результатів наукових досліджень в усній і 

письмовій мові відповідно до національних та міжнародних стандартів. 

ПК8. Дотримання лікарської етики, біоетики та академічної доброчесності. 

ПК 9. Здатність до впровадження нових знань (наукових даних) в науку, освіту 

та інші сектори суспільства. 

ПК 11. Здатність планувати та організовувати роботу дослідницьких колективів 

під час вирішення першочергових наукових проблем системи охорони здоров'я 

та науково-освітніх завдань, керувати проектами у галузі офтальмології. 

ПК12. Здатність розумітися в характеристиках та стандартах медичних 

технологій, що застосовуються в офтальмології. 

Очікувані програмні результати навчання (РН): 

ПРН1. Демонструвати безперервний розвиток власного інтелектуального та 

загальнокультурного рівню, самореалізації 

ПРН2. Визначати основоположні поняття галузі знання, критично осмислювати 

проблеми галузі знання та проблеми на межі предметних галузей, 

виокремлювати і характеризувати теоретичний/емпіричний та 

фундаментальний/прикладний виміри галузі знання. 

ПРН4. Виявляти невирішені проблеми офтальмології, формулювати питання та 

визначати шляхи їх рішення. 

ПРН5. Інтерпретувати та аналізувати інформацію з використанням новітніх 

інформаційних технологій. РН6. Формулювати наукові гіпотези, мету і 



завдання наукового дослідження. Вміти визначити об’єкт, суб’єкт і предмет 

досліджень, використовуючи гносеологічні підходи до розв’язання проблем. 

ПРН6. Формулювати наукові гіпотези, мету і завдання наукового дослідження. 

Вміти визначити об’єкт, суб’єкт і предмет досліджень, використовуючи 

гносеологічні підходи до розв’язання проблем. 

ПРН7. Розробляти дизайн та план наукового дослідження. 

ПРН11. Отримувати, аналізувати, оцінювати та використовувати ресурси, що 

мають відношення до вирішення наукових проблем і задач офтальмології. 

ПРН14. Узагальнювати і публічно представляти результати виконаних 

наукових досліджень. 
Очікувані результати навчання з дисципліни: 

- оволодіння комп’ютерними програмами (Microsoft Excel, Microsoft Word 

Microsoft Office Power Point та ін) для створення презентації результатів 

наукового дослідження; 

- ознайомлення з вимогами до написання наукової статті з подальшою 

-  її публікацією, монографії  та тез доповіді; 

- оволодіння основами ораторської майстерності, особливостями усної 

доповіді; 

- ознайомлення з порядком захисту дисертаційної роботи, вимогами усної 

доповіді та презентації до неї; 

- вміння створення презентації для усної доповіді за допомогою програми 

Microsoft Office Power Point; 

- вміння створення постерної презентації; 

- написання та оформлення для опублікування наукової статті по вимогам 

журналів, що входять до наукометричних баз даних (Web of Science та Scopus). 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

3 семестр 
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у тому числі: 

 

лекції практичні/семінарські 

90 40 10 15/15 50 

 



4. Зміст навчальної дисципліни 

ТЕМИ ЛЕКЦІЙ 

«Методи, аналіз та презентація результатів наукових досліджень» 

№ Найменування теми Кількість 

годин 

1. Поняття «наукове дослідження». Результати наукового 

дослідження: наукові реферати; наукові доповіді 

(повідомлення) на конференціях, нарадах, семінарах, 

симпозіумах; звіти про науково-дослідну роботу; наукові 

переклади; дисертації на здобуття ступеня доктора 

філософії; автореферати дисертацій; монографії; наукові 

статті; аналітичні огляди; авторські свідоцтва, патенти; 

звіти про наукові конференції; препринти; підручники, 

навчальні посібники; бібліографічні покажчики та ін. 

Нормативно-правова база щодо оформлення наукових 

текстів.  

4 

2. Написання та публікація наукових статей. Структура, 

особливості написання розділів. Вимоги щодо підготовки 

статей до наукових фахових журналів та журналів, що 

входять до науко-метричних баз даних: (Web of Science та 

Scopus). 

4 

3. Написання монографії. Структура, вимоги до сутності 

викладу матеріалу в розділах монографії. Оформлення 

списку літератури. 

2 

4. Підготовка виступу з презентацією на наукових медичних 

форумах (конференціях, з’їздах, конгресах тощо). 

Ораторська здібність. Створення постерної доповіді 

2 

5. Підготовка до захисту дисертації, основні етапи. Мова, 

стиль і структура викладу результатів дослідження у 

доповіді.  

3 

Всього  15 

 

ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

«Методи, аналіз та презентація результатів наукових досліджень» 

№ Найменування теми Кількість 

годин 

1. Апробація результатів наукових досліджень в наукових 

роботах: тезах доповідей, статтях, монографіях. 

2 

2. Наукові видання. Специфіка підготовки статей до 

наукових фахових журналів та журналів, що входять до 

науко-метричних баз даних: (Web of Science та Scopus) 

2 



3. Написання та публікація наукових статей. Структура, 

особливості написання розділів. 

2 

4. Написання монографії. Основні етапи та вимоги 2 

5. Вибір теми презентації. Види презентацій 1 

6. Підготовка виступу з презентацією на наукових медичних 

форумах (конференціях, з’їздах, конгресах тощо). 

2 

7. Постерний захист науково-дослідницьких робіт   2 

8. Підготовка до захисту дисертації, основні етапи. Мова, 

стиль і структура викладу результатів дослідження у 

доповіді. 

2 

Всього 15 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА 

Опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять 

№ Найменування теми Кількість 

годин 

1. Наукова публікація: поняття, функції, основні види 4 

2. Застосування принципів академічної доброчесності в 

наукових роботах. Найпоширеніші проблеми 

4 

3. Форми звітності при науковому дослідженні 4 

4. Наукові дослідні роботи і гранти 4 

5. Стилі оформлення списку наукових публікацій. Основні 

вимоги до списку використаної літератури 

4 

6. Реферат, алгоритм його підготовки 2 

7. Вибір теми презентації. Види презентацій 4 

8. Підготовка постерної доповіді. Вимоги до структури та 

змісту презентації. Основні недоліки 

4 

9. Підготовка усної доповіді. Вимоги до структури та змісту 

презентації 

4 

10 Правила оформлення дисертації. Написання анотації 

дисертації. Основні недоліки 

4 

11. Підготовка усної презентації результатів дослідження. 

Структура доповіді. Оформлення презентації в програмі 

Microsoft Office PowerPoint 

4 

12. Підготовка до захисту результатів дисертаційного 

дослідження. Процедура захисту дисертації, основні 

етапи 

4 

13 Підготовка підсумкового контролю 4 

Всього 50 

Аспірантам заочної (дистанційної) форми навчання для виконання 

освітньо-наукової програми та навчального плану буде проводитись лекційно-

залікова сесія загальним терміном 15 календарних днів у 3-му семестрі.  



Лекція − логічно завершений, науково-обґрунтований і 

систематизований виклад навчального, наукового матеріалу. Лекція, як 

правило, є елементом курсу лекцій, який охоплює основний теоретичний 

матеріал окремої або кількох тем навчальної дисципліни.  

Семінарське заняття – вид навчального заняття, на якому науково-

педагогічний працівник організовує дискусію з попередньо визначених 

проблем, до яких здобувач вищої освіти готуються заздалегідь відповідно до 

плану семінарських занять. На семінарському занятті науково-педагогічний 

працівник оцінює виступи i активність здобувача вищої освіти у дискусії, 

уміння формулювати й відстоювати свою позицію тощо. 

Самостійна робота здобувача передбачає опрацювання навчального 

матеріалу лекційних занять, підготовку до практичних занять, а також 

самостійне опрацювання навчального матеріалу у вільний від аудиторних 

занять час. 

Розклад навчального процесу аспірантів визначає графік за 

обов’язковими та вибірковими дисциплінами та дати підсумкового контролю. 

Формується в організаційно-методичному відділі, затверджується директором 

установи, видається (індивідуальна освітня траєкторія) аспіранту та викладачам 

на початку навчального року. 

6. Методи контролю 

Перевірка конспектів лекцій та відвідування теоретичних та практичних 

занять. Оцінювання індивідуальної роботи у вигляді презентації та 

завершальний модульний контроль.  

Критерії оцінювання:  

1. Відвідування теоретичних та практичних занять max 10  

2. Реферат        max 20  

3. Індивідуальна робота у вигляді презентації   max 30  

4. Підсумковий контроль      max 40  

 

Результати складання диф. заліку оцінюються за національною шкалою: 

"відмінно", "добре", "задовільно", "незадовільно" та за шкалою ЄКТС з 



зазначенням отриманих балів у відомості обліку успішності здобувача, який є 

невід’ємною частиною індивідуального плану. 

 

Сума балів Оцінка 

ЕСТS 

Оцінка за  

національною 

шкалою 

90-100 A Відмінно 

82-89 B  

Добре 74-81 C 

64-73 D Задовільно 

60-63 E 

35-59 FX Незадовільно 

1-34 F 

 

7. Питання до підсумкового контролю: 

1. Що таке наукова публікація та її основні види?  

2. Тези доповіді, структура тези. 

3. Наукова стаття, вимоги до її оформлення. 

4. Які особливості підготовки статей до наукових фахових журналів та 

журналів, що входять до науко-метричних баз даних: (Web of Science та Scopus) 

5. Монографія: поняття, алгоритм написання.  

6. Які відмінності між дисертацією і монографією?  

7. Які методичні прийоми використовуються при підготовці публікації. 

8. Який алгоритм підготовки реферату?  

9. Які вимоги до написання рецензії?  

10. Що таке доповідь? Які бувають види? Структура та вимоги до 

підготовки. 

11. Які форми звітності з наукових дослідженнях? 



12. Яка структура звіту про НДР?  

13. Які бувають форми впровадження результатів наукового дослідження? 

14. Розробка та етапи дисертаційного дослідження. 

15. Вкажіть загальні принципи структурування дисертаційних досліджень 

8. Методичне забезпечення 

1. Методичні розробки. 

2. Тексти та презентації лекцій 

3. Посилання на список літератури та електронні ресурси. 

Нормативно-правові акти 

1. Про вищу освіту: Закон України  від 01 липня 2014 року. №1556-

VII/Відомості Верховної Ради.- 2014. - №37-38. – Ст.2004; поточна редакція – 

Редакція від 02.10.2021 - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text 

2. Про наукову і науково-технічну діяльність. Закон України від 26 

листопада 2015 року №848- VIIІ/Відомості Верховної Ради.- 2016. - №3. – 

Ст.25; поточна редакція – Редакція від 18.04.2021 - [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19#Text 

3. Вимоги до опублікованої монографії, що подається на здобуття наукових 

ступенів доктора і кандидата наук. Наказ МОН України від 23 вересня 2019 

року №1220 - [Електронний ресурс]. – https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1087-

19#Text 

4. Про затвердження Вимог до оформлення дисертації// Наказ МОН №40 від 

12.04.2017 [Електронний ресурс]. –  

Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17#Text 

5. ДСТУ 8302:2015  Бібліографічне посилання. Загальні положення та 

правила складання.  

https://nuph.edu.ua/wp-content/uploads/2015/05/ДСТУ3659_8302-2015.pdf 

6. ДСТУ 3008:2015 Інформація та документація ЗВІТИ У СФЕРІ НАУКИ І 

ТЕХНІКИ Структура та правила оформлювання 

http://www.knmu.kharkov.ua/attachments/3659_3008-2015.PDF 
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1087-19#Text
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http://www.knmu.kharkov.ua/attachments/3659_3008-2015.PDF


 

 

9. Рекомендована література. 

Базова  

1. Мантур-Чубата О. С. Особливості наукового дослідження у сучасному 

світі / О. С. Мантур-Чубата, Дубілей Н.А. Наук. вісник Ужгородського 

національного університету, с.9-11 

2. Андрійчук В.Г. Сутнісний аспект методології наукових досліджень. 

Економіка АПК. 2016. № 7. С. 87–94. 

3. Гуторов О.І. Методологія та організація наукових досліджень: навч. 

посіб. Х.: ХНАУ, 2017. 272 с. 

4. Видання наукової літератури у вузі: методичні рекомендації для 

науковців / укладачі: К.М. Мовчан, М.В. Бабіля. – Мукачево: РВВ МДУ, 2017. – 

113 с. 

5. Конверський. А. Основи методології та організації наукових досліджень - 

ТОВ «Видавництво «ЦНЛ», 2019, - 350 с. 

Додаткова 

1. Основи інформатики Microsoft PowerPoint 2016 : навч. посібник в 

електроному вигляді/  В.О. Нелюбов, О.С. Куруця – Ужгород, 2018 – 123-  

[Електронний ресурс]. – https://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/get/15627 

2.   Hartigan Lucia How to prepare and deliver an effective oral presentation Lucia 

Hartigan, Fionnuala Mone, Mary Higgins. - BMJ 2014; 348 - [Електронний ресурс]. 

https://www.bmj.com/content/348/bmj.g2039 

3.  Teaching tips: twelve tips for making case presentations more interesting - J 

Family Community Med. 2005 May-Aug; 12(2): 97–100 - [Електронний ресурс]. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3410129/ 

Інформаційні ресурси 

1. https://www.youtube.com/watch?v=cMQY5rHdo3Y 

2. https://www.med.umn.edu/sites/med.umn.edu/files/meded-guidelines-oral-

presentations.pdf 

3. https://www.inter-nauka.com/ua/magazine/monograph-submit/rules/ 

https://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/get/15627
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3410129/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3410129/
https://www.youtube.com/watch?v=cMQY5rHdo3Y
https://www.med.umn.edu/sites/med.umn.edu/files/meded-guidelines-oral-presentations.pdf
https://www.med.umn.edu/sites/med.umn.edu/files/meded-guidelines-oral-presentations.pdf
https://www.inter-nauka.com/ua/magazine/monograph-submit/rules/


4. https://www.trentu.ca/academicskills/how-guides/how-write-university/how-

approach-any-assignment/preparing-and-delivering-oral 

https://www.trentu.ca/academicskills/how-guides/how-write-university/how-approach-any-assignment/preparing-and-delivering-oral
https://www.trentu.ca/academicskills/how-guides/how-write-university/how-approach-any-assignment/preparing-and-delivering-oral

