
СИЛАБУС КУРСУ  

1. Основні характеристики 

Назва українською мовою Наукові публікації та науково-метричні бази даних 

Назва англійською мовою Scientific publications and scientific-metric databases 

Спеціальність  073; 201; 204; 211; 212 
Рівень освіти  третій (доктор філософії) 

Форма навчання  Денна, заочна 

Кількість годин / кредитів 

ECTS 
90 годин / 3 кредити ECTS 

Розподіл годин за видами 

занять 

Вид  

занять 

Лекції Практичні 

заняття 

(семінари) 

Лабораторні 

заняття 

(комп'ютерні 

практикуми) 

Індивіду- 

альні 

заняття 

СРС 

Години 14 16 - - 60 

Контрольні заходи Екзамен Залік МКР 

(вказати 

кількість) 

 

ти 

ть) 

РГР, РР, ГР 

(вказати 

кількість) 

КП, КР 

(вказати 

кількість) 

Реферат 

(вказати 

кількість) 

- + 2 - - 1 

Статус дисципліни / 

кредитного модуля 
 вибіркова 

Мова викладання  державна 

2. Кадрове забезпечення 

Кафедра, що забезпечує 

викладання 
 Кафедра фізіології, патофізіології та біохімії 

Викладач (лекційні заняття)  проф. Данчук О.В. 

E-mail та інші контакти 

викладача 
 е-mail: olexdan@ukr.net 

Викладач (практичні / 

лабораторні заняття) 
 проф. Данчук О.В. 

E-mail та інші контакти 

викладача 
 е-mail: olexdan@ukr.net 

3. Цілі та предметні результати навчання 

 Цілі дисципліни Формування необхідних теоретичних знань і практичних навиків, які 

дозволять оволодіти методологією підготовки публікацій, виробити 

технічні навички в підготовці публікацій і відправки її в національні 

журнали, а також у міжнародні, що в подальшому стане цінним 

інструментом під час виконання дисертаційної роботи та її апробації. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Компетентності 

 

 

Формування здатності володіти загальною та спеціальною 

методологією наукового пізнання, застосовувати здобуті знання у 

практичній діяльності, здатність до креативного синтезу нових ідей, 

уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми, здатності 

спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня 

через можливості, що надають публікації та презентації наукових 

досліджень, здатності працювати в міжнародному контексті, 

презентуючи результати досліджень, здатності здійснювати 

теоретичний, методологічний та емпіричний аналіз актуальних 

проблем психологічної науки та практики, презентувати свої 

дослідження та публікувати їх результати, здатності 

переосмислювати наявне та створювати нове цілісне знання в межах 

науково-дослідної роботи, здатності критично оцінювати результати 

науково-дослідної роботи, визначити перспективи подальших 

наукових розробок, здатності розробляти та реалізувати проекти, 

включаючи власні дослідження, які повинні бути презентованими та 

опублікованими, 

уміння спілкуватися в діалоговому режимі з широкою науковою 

спільнотою через власні дослідження та їх презентації та публікації, 

які позбавлені ознак плагіату, дотримуватися норм професійної етики, 

міжкультурної толерантності у презентації власних досліджень.  

 

 

 

 



Здатності 

 

Застосовувати навички самостійної роботи, виявляти ініціативу та 

підприємливість, бути критичним і самокритичним, слідувати 

власному удосконаленню та оволодівати сучасними знаннями. 

  

Результати 

навчання 

 

Знання – методологію підготовки наукової публікації, як окреслити її 

науковий рівень та як вибрати відповідне видавництво для 

висвітлення одержаних наукових результатів. 

Вміння – якісно приготувати текст публікації, створювати таблиці даних 

та їх форматування, вміло користуватися графічними програмами 

для створення графіків, рисунків, діаграм, схем, тощо, та відправити 

її в національні та міжнародні журнали. 

Вимоги до підготовки ЗВО 

(міждисциплінарні зв'язки, 

що передують вивченню 

дисципліни) 

формування компетентності у сфері філософії, методології і організації 

наукових досліджень. 

 

 
Зміст дисципліни (перелік 

тем) 

 

Тема 1. Основні наукові видавництва України. 

Тема 2. Міжнародні наукові видавництва. 

Тема 3. Структура наукової статті. 

Тема 4. Підготовка до написання наукової статті. 

Тема 5. Опис методика наукових досліджень. 

Тема 6. Опис основних результатів та їх дискусія. 

Тема 7. Приготування висновків, літературні джерел. 

Тема 8. Електронне подання публікації до друку. 

Тема 9. Основні етапи розгляду публікацій у видавничому офісі. 

Тема 10. Авторські права. Відкритий доступ до публікації (open access 

journals)  

 

 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. Євтушенко М., Хижняк М. Методологія та організація 

наукових досліджень. Київ: Центр навчальної літератури, 2019. – 

350 с. 

2. Ладанюк А.П.. Власенко Л.О., Кишенько В.Л. Методологія 

наукових досліджень. Київ: Ліра, 2018. – 352 с. 

3. Наказ 40 МОН України "Про затвердження Вимог до 

оформлення дисертації" від 12.01.2017. 

4. Наказ МОН України №1220 від 23.09.2019. "Про 

опубліковання результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів 

доктора і кандидата наук".  

Всього основної літератури – 4 

 Література додаткова 

 Всього додаткової літератури 

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

підготовки і написання наукової доповіді та організації 

конференції [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://elibrary.nubip.edu.ua/4862/. – Название с титул. экрана. 

2. 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. 

3. Дружинин В. Н. Психологическая культура и образование 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

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

 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 

100 - 90 відмінно 

89 - 82 дуже добре 

81 - 74 добре 

73 - 64 задовільно 

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


 

 

               Викладач (розробник)                                                          О.В. Данчук 

            

               

 

              Завідувач кафедри                                                                В.О. Найда 
 

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 «Наукові публікації та 

науково-метричні бази даних». 

 


