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занять 
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викладання 
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3. Цілі та предметні результати навчання 

 Цілі дисципліни Формування дослідницької та інформаційної компетентностей у 

контексті застосування сучасних цифрових сервісів для налагодження 

ефективної наукової комунікації, запровадження політики 

академічної доброчесності в освітньому та науковому процесах, 

забезпечення належного захисту авторського права. 

Проводити збір, інтегрований аналіз та узагальнення матеріалів з 

різних джерел, включаючи наукову та професійну літературу, бази 

даних, цифрові, статистичні, тестові та інші, та перевіряти їх на 

достовірність, використовуючи сучасні методи дослідження. 

Оцінювати достовірність інформації та надійність джерел, ефективно 

опрацьовувати та використовувати інформацію для проведення 

наукових досліджень та практичної діяльності. 

 

 
 Компетентності 

 

 

Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп 

різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної 

діяльності). 

Здатність планувати і проводити наукові дослідження з 

використанням теоретичних та прикладних досягнень в сфері 

підприємництва, торгівлі та/або біржової діяльності. 

Здатність встановлювати, підтримувати та розвивати ділові відносини 

із суб'єктами зовнішнього середовища.  

Здатність використовувати комунікаційні технології для захисту 

інтересів суб’єкта підприємницької діяльності. 

Здатності 

 

Застосовувати навички самостійної роботи, виявляти ініціативу та 

підприємливість, бути критичним і самокритичним, слідувати 

власному удосконаленню та оволодівати сучасними знаннями. 

 



 

Результати 

навчання 

 

Знання − основні прийоми пошуку та аналізу наукової інформації; 

− основи теорії дискурсу та тексту; 

− структурно-композиційні, мовні, комунікативні та риторичні 

особливості різножанрових текстів наукового дискурсу.  

Вміння − усвідомлено розуміти специфіку наукового дискурсу і його 

основних жанрів; 

− ефективно використовувати наукову мову для здобуття і 

передавання фахової інформації; 

− самостійно критично мислити, аналізувати і синтезувати, оцінювати 

здобуту інформацію; 

− анотувати та реферувати іноземну і україномовну літературу за 

фахом; 

− репрезентувати результати власних наукових досліджень у писемній 

формі, 

− продукувати і грамотно оформлювати різножанрові наукові тексти 

(тези, статті, анотації, реферати, розділи дисертацій) відповідно до 

сучасних вимог; демонструвати високу культуру академічного письма. 

Вимоги до підготовки ЗВО 

(міждисциплінарні зв'язки, 

що передують вивченню 

дисципліни) 

формування компетентностей у сфері філософії, методології і 

організації наукових досліджень. 

 

 
Зміст дисципліни (перелік 

тем) 

 

Тема 1. НАУКОВА КОМУНІКАЦІЯ. 

Тема 2. НАУКОМЕТРІЯ. 

Тема 3. ПЛАТФОРМА WEB OF SCIENCE 

Тема 4. ПЛАТФОРМА SCOPUS. 

Тема 5. ІДЕНТИФІКАТОРИ ТА ПРОФІЛІ НАУКОВЦІВ 

Тема 6. ІНСТРУМЕНТИ НАУКОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ В ЦИФРОВОМУ 

СЕРЕДОВИЩІ. 

Тема 7. ДОСЛІДНИЦЬКА ЕТИКА ТА АКАДЕМІЧНА 

ДОБРОЧЕСНІСТЬ 

Тема 8. АВТОРСЬКЕ ПРАВО ДЛЯ НАУКОВЦІВ 

Тема 9. УПРАВЛІННЯ ДАНИМИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

 Дидактичні методи – вербальні/словесні (пояснення, розповідь, бесіда, інструктаж, 

навчальна дискусія);   

– наочні (ілюстрування, демонстрування, самостійне 

спостереження);  

– практичні (виконання практичних завдань);  

– пояснювально-ілюстративний або інформаційно-рецептивний, 

який передбачає пред’явлення готової інформації викладачем та її 

засвоєння студентами;  

– репродуктивний, в основу якого покладено виконання різного 

роду завдань за зразком. 

 На лекційних заняттях – пояснення, 

– розповідь, бесіда,  

– інструктаж,  

– навчальна дискусія,  

– ілюстрування,  

– демонстрування. 

 На практичних та 

семінарських заняттях 

– виконання практичних робіт, вправ,  

– проведення дискусії; 

– пояснювально-ілюстративний або інформаційно-рецептивний, 

який передбачає пред’явлення готової інформації викладачем та її 

засвоєння студентами;  

– репродуктивний, в основу якого покладено виконання різного 

роду завдань за зразком. 



 Література основна 
 Всього основної літератури 

1. Наукові журнали та наукова комунікація в цифрову епоху: 

рекомендації для закладів системи післядипломної педагогічної 

освіти України [Електронний ресурс] : навч. посіб. / авт.-упоряд. О. В. 

Стоцька. – Полтава : ПОІППО, 2017. – 115 c. 

2. Костенко Л., Жабін О., Кузнєцов О., Кухарчук Є., Симоненко 

Т. Наукометрія: методологія та інструментарій. Вісник Книжкової 

палати. 2015. № 9. С. 25 – 29. 

3. Копанєва, Вікторія. Становлення наукометрії як навчальної 

дисципліни. Вісник Книжкової палати, 2017, 6: 29-31. ISSN 2076-

9326. Вісник Книжкової палати. 2017. № 6. 

4. Тадеєв, П. О.; Мартинюк, Г. Ф. Застосування міжнародних 

наукометричних баз студентами вищих навчальних закладів у 

науково-дослідницькій діяльності. Рекомендовано Вченою радою 

Східноукраїнського національного університету імені Володимира 

Даля (протокол № 4 від 22 грудня 2017 р.), 2017, 1714: 225. 

5. Назаровець М. А. Google академія для науковців. Практичний 

посібник.: Київ – 2016. 
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 Література додаткова 

 Всього додаткової літератури 

1. Аболіна Т. Г., Нападиста В. Г., Рихліцька О. Д. та ін. 

Прикладна етика. Навч. посіб./ За наук. Ред. Панченко В. І. – К.: 

«Центр Учбової літератури», 2012. – 392 с. 

2.  Академічна чесність як основа сталого розвитку

 університету /Міжнарод. Благод. Фонд «Міжнарод. Фонд. 

Дослідж. Освіт. Політики»; за заг. ред. Т. В. Фінікова, А. Є. 

Артюхова – К.; Таксон, 2016. – 234 с. 

3. Актуальні проблеми приватного права: матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, м. Ірпінь, 

9 жовтня 2020 року.  Ірпінь: Університет державної фіскальної 

служби України, 2020. 182 с. 

 Всього додаткової літератури – 3. 

Технічне забезпечення 1. Мультимедійний пристрій.  

2. Програмне комп’ютерне забезпечення: MS Word, MS Excel, MS 

Power Point.  

Метод оцінювання Кількість Мінімальна оцінка в 

балах 

Максимальна оцінка в 

балах 

Змістовий модуль 2 0 80 

Відвідування (відсоток 

пропусків від загальної кількості 

занять) 

50% 0 0 

40%-50% 1 2 

30%-40% 3 4 

20%-30% 5 6 

10%-20% 7 8 

0%-10% 9 10 

Заохочення (доповідь на 

науковій студентській 

конференції,  активна участь в 

роботі наукового гуртка 

кафедри,  підготовка реферату і 

виступ з ним на семінарі, 

конференції і т.п.,  призове 

місце в олімпіаді,  підготовка 

наукової публікації,  участь у 

вдосконаленні навчально-

методичної бази кафедри). 

 

0 10 

Підсумковий рейтинг  0 100 

Сума стартових балів за екзамен/залік переводиться до екзаменаційної оцінки згідно з таблицею 



 

 

               Викладач (розробник)                                                          О.В. Данчук 

            

               

 

              Завідувач кафедри                                                                В.О. Найда 
 

100 - 90 відмінно 

89 - 82 дуже добре 

81 - 74 добре 

73 - 64 задовільно 

63 - 60 достатньо 

35 - 60 незадовільно 

менше 35 балів незадовільно з обов’язковим повторним 

 вивченням залікового кредиту 

4. Політика курсу 

 Правила взаємодії 1. Дотримання академічної доброчесності під час вивчення курсу. 

2. Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів 

відбувається із дозволу лектора за наявності поважних причин 

(наприклад, лікарняний). 

3. Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за 

яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, 

хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбуватись в 

он-лайн формі згідно індивідуального плану аспіранта. 

4. Списування під час модульних контрольних робіт та екзаменів 

заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів)  

 Додаткова інформація 1.  Навчальний план  

2. Робоча програма навчальної дисципліни «Комунікації в науковому 

середовищі». 

 


