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МЕТА, КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

ТА СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

Мета: підготовка аспірантів до самостійної роботи над текстами наукових 

публікацій, формування здатностей до пошуку, обробленню та аналізу інформації з 

різних джерел; виконання оригінальних досліджень, досягнення наукових результатів, 

які створюють нові знання у соціології та дотичних до неї міждисциплінарних 

напрямах, і можуть бути опубліковані у провідних наукових виданнях з соціології та 

суміжних галузей, вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми дослідницького 

характеру в сфері соціології, оцінювати та забезпечувати якість виконуваних 

досліджень. 

 

 

Компетентності:  

– ЗK02. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;  

– СК01. Здатність виконувати оригінальні дослідження, досягати наукових 

результатів, які створюють нові знання у соціології та дотичних до неї 

міждисциплінарних напрямах, і можуть бути опубліковані у провідних наукових 

виданнях з соціології та суміжних галузей.  

– СК05. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми дослідницького 

характеру в сфері соціології, оцінювати та забезпечувати якість виконуваних 

досліджень. 

 СК06. Здатність дотримуватись етики досліджень, а також правил академічної 
доброчесності в наукових дослідженнях та науково-педагогічній діяльності. 

 

Результати навчання:  

– РН02. Вільно презентувати та обговорювати з фахівцями і нефахівцями 

результати досліджень, наукові та прикладні проблеми соціології державною та 

іноземною мовами, кваліфіковано відображати результати досліджень у наукових 

публікаціях у провідних міжнародних наукових виданнях. 

– РН03. Формулювати і перевіряти гіпотези; використовувати для обґрунтування 

висновків належні докази, зокрема, результати теоретичного аналізу соціальних 

досліджень, наявні соціологічні дані. 

– РН04. Планувати і виконувати прикладні та/або теоретичні дослідження з 

соціології та дотичних міждисциплінарних напрямів з використанням сучасних 

інструментів, критично аналізувати результати власних досліджень і результати інших 

дослідників у контексті усього комплексу сучасних знань щодо досліджуваної 

проблеми. 

– РН09. Визначати ціннісні та етичні засади наукової діяльності й скеруватись 

ними у власному дослідженні  

 

 



 

 

 

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

 

Попередні дисципліни: Наступні дисципліни: 

Представлення наукових результатів Методологія організації наукових 

досліджень 

Методологія планування й організації 

досліджень в соціології 

Управління науковими проєктами та 

дослідженнями 

 Методологія і логіка науково-

педагогічної діяльності у вищій технічній 

школі 

 



ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

(розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять) 
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Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загального обсягу складає 

33,3 % 



ТЕМИ НАЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Тема 1. 

Наукова публікація: поняття, функції та основні види 

 

Поняття публікації. Функції наукових публікацій. Міжнародні та національні 

наукометричні бази. Електронні наукові видання. Значення друкованих публікацій. 

Державна регламентація видавничої продукції, термінів та визначень основних видів 

видань. Визначення наукової публікації як результату інтелектуальної та творчої 

діяльності дослідника. Функції наукової публікації. Вимоги які висуваються до 

основних різновидів наукових публікацій (підручник; навчально-методичний посібник; 

навчальний посібник; текст лекцій; конспект лекцій; курс лекцій; методичні вказівки; 

автореферат дисертації; тези доповіді тощо). Одиниці обліку друкованої продукції та 

особливості їх використання для виміру обсягу наукових публікацій (обліково-

видавничий аркуш; авторський аркуш; друкований аркуш). 

 

Тема 2. 

Тема 2. Різновиди наукових публікацій та їх загальна характеристика  

 

Науково-дослідні публікації: монографія, автореферат дисертації, препринт, тези 

доповідей, збірник наукових праць. Джерелознавчі публікації. Періодичні та 

неперіодичні видання. Види наукових неперіодичних видань: книга, брошура, листівка. 

Наукова стаття як вид наукової публікації. Оглядові, проблемні та метрологічні наукові 

статті. Вимоги до змісту наукових статей. Структура наукової статті. Нормативний та 

оптимальний обсяги наукової статті. Вимоги до публікації наукових статей для 

здобувача наукового ступеня. Функції наукових статей: дослідницька, оціночна, 

презентаційна, комунікативна. Наукова монографія як вид наукової публікації. 

Нормативні вимоги до структури, обсягу, рецензування, тиражу, наявності 

міжнародного стандартного номера ІSBN. Основні відмінності між дисертацією й 

монографією. Тези наукової доповіді (повідомлення). Основні вимоги до обсягу, 

структури та оформлення тез наукової доповіді. Різновиди наукових журналів та їх 

загальна характеристика. Вихідні відомості наукової публікації та загальна 

характеристика їх змісту (відомості про авторів; заголовок видання (назва); 

надзаголовні дані; підзаголовні дані; нумерація; шифр зберігання видання; індекс УДК; 

індекс ББК; авторський знак; макет анотованої каталожної картки; знак охорони 

авторського права; міжнародний стандартний номер ISBN). Вимоги які висуваються до 

реферату, доповіді, виступу. 

 

Тема 3. 

Алгоритм підготовки наукової публікації та її структура. 

 

Структура наукової статті. Послідовність та зміст дій щодо підготовки рукопису 

наукової статті до публікації. Нормативні витрати часу на підготовку наукової 

публікації. Зміст норм щодо структури та змісту наукової публікації. Наукова стаття. 

Логіка розбудови наукової статті та її змісту. Організація та проведення авторського 

наукового дослідження. Вибір змістовного спрямування публікації. Аналіз результатів 



проведеного дослідження. Структурування наукового тексту. Пошук наукового 

видання. Доопрацювання наукової статті відповідно до конкретних редакційних вимог. 

Підготовка супроводжувальних документів.  

 

 

Тема 4. 

Науковий текст та його різновиди 

 

Науковий текст як спосіб подання наукової інформації. Тексти констатації й 

тексти-міркування. Первинні й вторинні наукові тексти. Основні особливості наукового 

тексту. методи роботи з науковими текстами: анотування, реферування, складання тез, 

конспектування, складання великих інформаційних баз, логічне моделювання. Функції 

наукового тексту. Дисертація як науковий документ. Основні вимоги й рекомендації, 

що висуваються до тексту дисертаційного дослідження. Норми наукової комунікації. 

Правила викладення тексту дисертації. Композиційно-смислова структура тексту. 

стилістика тексту дисертації. Основні стилі сучасної мови. Основні риси наукового 

мовного стилю. Функціонально-синтаксичні й спеціальні лексичні засоби. Способи 

викладення наукового тексту. Авторські докази й аргументація. Спростування хибних 

суджень і умовиводів.  

 

Тема 5. 

Монографія і дисертація, як види наукової публікації: різновиди, вимоги, 

структура.  

  

Наукова монографія як вид наукової публікації. Нормативні вимоги до 

структури, обсягу, рецензування, тиражу, наявності міжнародного стандартного номера 

ІSBN. Основні відмінності між дисертацією й монографією. Вимоги до структури та 

змісту дисертації. Загальні вимоги до оформлення дисертації. Подання текстового 

матеріалу. Загальні правила подання ілюстрацій. Подання таблиць. Загальні правила 

цитування та посилання на використані джерела. Подання виносок. Оформлення 

списку використаних джерел. Оформлення додатків. Підготовка автореферату 

(анотації). Загальні вимоги до автореферату (анотації). структура автореферату 

(анотації). Оформлення автореферату. видання автореферату. Електронний варіант 

автореферату. Основні етапи процесу захисту дисертації. Попередній розгляд 

дисертації та оформлення відзиву установи, у якій виконана дисертація. Подання 

дисертації до спеціалізованої вченої ради, розсилання автореферату. Підготовка до 

захисту дисертації. Оформлення документів атестаційної справи, порядок розгляду 

атестаційних справ у Міністерстві освіти і науки України. Переатестація наукових 

кадрів і нострифікація дипломів про присудження наукових ступенів. Позбавлення 

наукових ступенів. Розгляд апеляцій, пов’язаних з присудженням (позбавленням) 

наукового ступеня 

Тема 6. 

 

Наукові доповіді й тези наукових доповідей і повідомлень: основні вимоги. 

  

Наукові доповіді, тези, аналітична записка, наукова стаття, звіт за результатами 



наукового дослідження. Обсяг тез. Функціональне призначення тез. Цільове 

призначення тез. Виступ з тезами на конференції. Написанні тез як самостійного виду 

наукової продукції. Назва тез. Оформлення тез. Значення тез у науковому дослідженні. 

Тези наукової доповіді (повідомлення). Основні вимоги до обсягу, структури та 

оформлення тез наукової доповіді. 

 

Тема 7. 

Список літератури: вимоги до оформлення та особливості подання в форматі 

references 

 

Зміст норм та правил оформлення бібліографічного опису у списку 

використаних джерел. Порядок оформлення бібліографічного опису у списку джерел. 

Правила оформлення бібліографічного опису у списку використаних джерел. 

Особливості подання бібліографічного опису для кожного різновиду наукової 

публікації. Особливості подання списку використаних джерел у форматі «References». 

Зміст норм та правил щодо оформлення списку використаних джерел у форматі 

«References». Особливості його подання у межах наукової статті.  

 

Тема 8. 

Напрями популяризації наукових публікацій вченого 

 

Підготовка та оприлюднення наукової публікації вченим (дослідником). Функції 

які виконує наукова публікація. Аналіз вихідних даних наукових фахових видань 

України. Розміщення статті в електронному науковому фаховому виданні. Участь 

вченого (дослідника) у роботі науково-комунікативних заходів. Виступ науковця під час 

роботи науково-практичної конференції. Перелік найбільш авторитетних наукових 

видань за відповідною галуззю науки. Пріоритети щодо розбудови стратегії 

популяризації власних наукових публікацій.  

 

Тема 9. 

Специфіка і структура наукового тексту. Основні вимоги до наукового тексту 

 

Вибір теми наукового дослідження. Формулювання мети дослідження, 

конкретних завдань і аспектів опрацювання обраної теми. Планування наукового 

дослідження. Робочий план. Пошук інформації. Документальні джерела інформації. 

Каталоги й картотеки. Бібліографічні покажчики. Послідовність пошуку 

документальних джерел інформації. Робота з джерелами інформації. Використання 

глобальних інформаційних мереж для пошуку й використання інформації. 

Науковий текст як спосіб подання наукової інформації. Тексти-констатації й 

тексти-міркування. Первинні й вторинні наукові тексти. Основні особливості наукового 

тексту. методи роботи з науковими текстами: анотування, реферування, складання тез, 

конспектування, складання великих інформаційних баз, логічне моделювання. Функції 

наукового тексту. Дисертація як науковий документ. Основні вимоги й рекомендації, 

що висуваються до тексту дисертаційного дослідження. Норми наукової комунікації. 

Правила викладення тексту дисертації. Композиційно-смислова структура тексту. 

стилістика тексту дисертації. Основні стилі сучасної мови. основні риси наукового 



мовного стилю. Функціонально-синтаксичні й спеціальні лексичні засоби. Способи 

викладення наукового тексту. авторські докази й аргументація. Спростування хибних 

суджень і умовиводів. 

 

Тема 10 

Можливості електронного репозитарію Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» у популяризації наукових публікацій 

вченого (дослідника)  

 

Використання можливостей електронного репозитарію НТУ «ХПІ». Способи 

популяризація наукових праць у мережі Internet. Мета створення електронного 

репозитарію Національного технічного університету «Харківський політехнічний 

інститут». Технології накопичення, систематизації та зберігання інтелектуальних 

продуктів наукового, освітнього та методичного призначення. Механізм популяризації 

наукових публікацій вченого (дослідника). Цифровий ідентифікатор об’єкта. 

Програмного забезпечення електронного репозитарію Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний інститут». Потенціали єдиного міжнародного 

реєстру вчених ORCID (Open Researcher and Contributor ID). Профіль в Google Scholar. 

Інформаційна база Web-of Science, Scopus. Індексу Гірша. Код цифрового 

ідентифікатору об'єкту (англ. digital object identifier, скорочено DOI.  

 



СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
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Назви змістових модулів. 

Найменування тем та питань кожного заняття. 

Завдання на самостійну роботу. 
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1 2 3 4 5 

1 ЛЗ  2 Тема 1. Наукова публікація: поняття, функції та 

основні види. 
 

2 СР 5 Опрацювання лекційного матеріалу за темою №1, 

підготовка до практичного заняття. 

1,2,3,4 

3 ПЗ 2 Тема 1. Наукові публікації: суть та призначення.  

4 ЛЗ 2 Тема 2. Різновиди наукових публікацій та їх загальна 

характеристика.. 

 

5 СР 5 Опрацювання лекційного матеріалу за темою №2, 

підготовка до практичного заняття. 

1,2,3,4,7 

6 ПЗ 2 Тема 2. Характеристика основних наукових 

публікацій, у яких відображаються основні 

результати дисертаційних досліджень 

 

7 ЛЗ 2 Тема 3. Алгоритм підготовки наукової публікації та її 

структура. 

 

8 СР 5 Опрацювання лекційного матеріалу, підготовка до 

практичної роботи №3. 

1,2,3,4,9 

9 ПЗ 2 Тема 3. Структура наукової статті  

10 ЛЗ 2 Тема 4. Науковий текст та його різновиди.  

11 СР 5 Опрацювання лекційного матеріалу, підготовка до 

практичної роботи №4. 

1,2,3,4 

12 ПЗ 2 Тема 4.  Основні методологічні вимоги до наукового 

тексту 

 

13 ЛЗ 2 Тема 5. Монографія як вид наукової публікації: 

різновиди, вимоги, структура. 

 

14 СР 5 Опрацювання лекційного матеріалу, підготовка до 

практичної роботи №5. 

1,2,3,4 

15 ПЗ 2 Тема 5. Вимоги які висуваються до основних 

різновидів наукових публікацій (підручник; 

навчально-методичний посібник; навчальний 

посібник; текст лекцій; конспект лекцій; курс лекцій; 

методичні вказівки; автореферат дисертації; тези 

доповіді тощо). 

 

16 ЛЗ 2 Тема 6. Наукові доповіді й тези наукових доповідей і 

повідомлень: основні вимоги. 

 

 

17 СР 5 Опрацювання лекційного матеріалу, підготовка до 1,2,3,4 



практичної роботи №6. 

18 ПЗ 2 Тема 6. Написання тез доповіді  

19 ЛЗ 2 Тема 7. Список літератури: вимоги до оформлення та 

особливості подання в форматі references. 

 

20 СР 15 Опрацювання лекційного матеріалу, підготовка до 

практичної роботи №7. Підготовка реферату. 

1,2,3,4 

21 ПЗ 2 Тема 7. Порядок оформлення бібліографічного опису 

у списку джерел. Правила оформлення списку 

літератури (References) траслітерованого у 

романському алфавіті (латиниця). 

 

22 ЛЗ 2 Тема 8. Напрями популяризації наукових публікацій 

вченого. 

 

23 СР 5 Опрацювання лекційного матеріалу, підготовка до 

практичного заняття №8.  

1,2,3,4,7,11 

24 ПЗ 2 Тема 8. Показники цитованості науковця: різновиди й 

особливості. Наукометричні бази даних: сутність, 

різновиди, особливості. 

 

25 ЛЗ 2 Тема 9. Специфіка і структура наукового тексту. 

Основні вимоги до наукового тексту 

 

26 СР 15 Опрацювання лекційного матеріалу, підготовка до 

практичного заняття №9. Робота над презентацією. 

5, 6, 8, 10,11 

 

27 ПЗ 2 Тема 9. Науковий текст як інтелектуальний продукт 

дослідника. Первинні і вторинні наукові тексти. 

 

28 ЛЗ 2 Тема 10. Можливості електронного репозитарію 

Національного технічного університету «Харківський 

політехнічний інститут» у популяризації наукових 

публікацій вченого (дослідника) 

 

29 СР 15 Підготовка презентації та доповіді за темою 

дисертаційного дослідження. 

5, 6, 8, 10,11 

 

30 ПЗ 2 Тема 10 Мова і стилістика наукового тексту.  

Разом 

(годин) 

120   

 

 

 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

 

№ 

з/п 
Назва видів самостійної роботи 

Кількість 

годин 

1 Опрацьовування лекційного матеріалу 20 

2 Підготовка до практичних(лабораторних, семінарських) занять  20 

3 
Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаютьсяна лекційних 

заняттях  - 

4 Інші види самостійної роботи (реферати) 20 

5 Підготовка до  підсумкового тестового завдання 20 

 Разом 80 

 



МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 

Лекції – викладення теоретичного матеріалу лектором згідно навчальної 

програми і розподілу годин поміж темами. Використовуються різні інтерактивні форми 

активізації аудиторії та відеопрезентації вербальної інформації. Лектор має власний 

конспект, що відображає основний зміст теми, аспіранти занотовують нову інформацію 

у власні конспекти. Інтерактивний метод передбачає включення аспірантів до 

контексту проблеми, що виноситься як тема обговорення лектором. Аспіранти можуть 

ставити питання або відповідати на питання, що пропонує обговорити викладач. 

Практичні заняття – проводяться у формі семінарських занять або практикуму. 

Для семінарських занять аспіранти опрацьовують лекційний матеріал, готують виступи 

з використанням навчальної і наукової літератури, виступають з рефератами та есе. 

Лектор оцінює активність студентів впродовж заняття за прийнятою шкалою оцінок в 

балах. Практикум передбачає виконання у присутності викладача самостійного 

завдання, розв’язання задачі або написання есе та обговорення обраних алгоритмів та 

отриманих результатів. Практична робота оцінюється викладачем. Семінарські заняття 

і практикуми можуть бути побудовані у формі ділової гри або дискусії. 

Написання реферату – вид самостійної роботи, що виконується аспірантом 

поза аудиторними годинами. Студент вільно обирає тематику з числа тем, які 

пропонуються викладачем (містяться у РНП) або узгоджує з викладачем ініціативну 

тематику. Вітаються теми, що наближаються до тематики дисертаційного дослідження, 

а матеріал використовується в межах емпіричної частини дисертації. Структура 

реферату є стандартною для наукової роботи: титульний лист, вступ, де 

обґрунтовується актуальність теми, два або три розділи, висновки, список джерел. 

Обсяг реферату – до 15 стандартних сторінок, набраних на комп’ютері або написаних 

власноруч. Реферат оформлюється згідно існуючому в університеті стандарту. Реферат 

зачитується або його основний зміст доповідається у вільній формі на семінарському 

занятті. 

Індивідуальне завдання – вид самостійної роботи поза аудиторними годинами, 

коли аспірант, використовуючи лекційний матеріал та додаткові джерела знань, 

розробляє тему, практичного спрямування. Це може бути розробка певної методики, 

створення програми соціологічного дослідження або розробка інструментарію тощо. 

 



МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 

1. Підсумковий (семестровий) контроль проводиться у формі екзамену 

очної форми або шляхом накопичення балів за поточним контролем за темами 

дисципліни. 

1.1. Екзамен – письмова або усна відповідь на питання, що містяться в 

екзаменаційному білеті. Питання екзаменаційних білетів можуть доводитися до 

аспірантів заздалегідь. Екзаменаційні білети готує лектор, вони затверджуються на 

засіданні кафедри і підписуються завідувачем кафедри. Екзаменатором зазвичай є 

лектор, в окремих випадках його призначає завідувач кафедри. Екзаменатор має 

оцінити якість відповіді студента за прийнятою шкалою академічних оцінок. 

Питання до екзамену: 

1. Наукові публікації: поняття, функції, класифікація.   

2. Наукова стаття як вид наукової публікації: різновиди, вимоги, структура.  

3. Монографія як вид наукової публікації: різновиди, вимоги, структура.  

4. Наукові доповіді й тези наукових доповідей і повідомлень: основні вимоги.  

5. Вимоги які висуваються до основних різновидів наукових публікацій (підручник; 

навчально-методичний посібник; навчальний посібник; текст лекцій; конспект 

лекцій; курс лекцій; методичні вказівки; автореферат дисертації; тези доповіді 

тощо).  

6. Одиниці обліку друкованої продукції та особливості їх використання для виміру 

обсягу наукових публікацій (обліково-видавничий аркуш; авторський аркуш; 

друкований аркуш).  

7. Різновиди наукових журналів та їх загальна характеристика.  

8. Вихідні відомості наукової публікації та загальна характеристика їх змісту 

(відомості про авторів; заголовок видання (назва); надзаголовні дані; підзаголовні 

дані; нумерація; шифр зберігання видання; індекс УДК; індекс ББК; авторський 

знак; макет анотованої каталожної картки; знак охорони авторського права; 

міжнародний стандартний номер ISBN).  

9. Вимоги які висуваються до реферату, доповіді, виступу.  

10. Практика дотримання правил структурування наукових публікацій на прикладі 

наукових статей які були оприлюднені у фахових виданнях України.  

11. Порядок отримання витягу з протоколу засідання кафедри щодо рекомендації 

рукопису наукової статті до публікації у фаховому науковому виданні.  

12. Відмінності у структуруванні змісту наукової статті від монографії та тез доповіді.  

13. Алгоритм написання тез доповідей (типова структура тез; алгоритм написання тез; 

вимоги щодо оформлення тез; типові помилки які допускаються молодими вченими 

під час підготовки тез).  

14. Методика підготовки наукової доповіді.  

15. Визначення категорії «науково-дослідна робота»; джерельна база НДР та її 

структура; особливості оформлення НДР тощо.  

16. Алгоритм написання монографії та особливості її структурування.  

17. Показники цитованості науковця: різновиди й особливості.  

18. Наукометричні бази даних: сутність, різновиди, особливості.  

19. Науковий текст та його різновиди: оглядовий, методологічний, емпірико-

фактологічний, теоретичний, пояснювальний.  



20. Основні методологічні вимоги до наукового тексту.  

21. Документальні джерела інформації.  

22. Поняття, властивості та функції документу.  

23. Класифікація документів.  

24. Критерії класифікації: знакова природа, конструктивна форма, періодичність.  

25. Довідкові та навчальні документи: сутність, призначення, різновиди.  

26. Інформаційне забезпечення підготовки і написання дисертації: сутність та основні 

етапи.  

27. Первинна фіксація інформації.  

28. Бібліографічний пошук за темою дослідження. система бібліотечних каталогів та їх 

використання при підготовці наукового дослідження.  

29. Основні напрямки використання інтернет-ресурсів при пошуку наукової інформації.  

30. Пошукові системи мережі інтернет.  

31. Загальна характеристика дисертації на здобуття наукового ступеня: структура та 

формальні вимоги.  

32. Характеристика дисертації на здобуття наукового ступеня: вимоги до основних 

структурних елементів «вступу» дисертації.  

33. Загальна характеристика автореферату дисертації на здобуття наукового ступеня: 

структура та формальні вимоги.  

34. Особливості мови та стилю дисертації.  

35. Форми посилання в дисертації. 

36. Основні загальні вимоги до наукового дослідження. 

37. Наукометричні бази даних: сутність, різновиди, особливості. 

38. Вимоги до оформлення списку літератури. 

39. Перелік наукових фахових видань з психологічних та педагогічних наук. 

40. Вимоги які висуваються до рукописів обраними у якості пріоритетних науковими 

виданнями.  

41. Порядок подання рукопису наукової статті до редакційних колегій обраних 

наукових видань. 

42. Особливості оформлення списку використаних джерел.  

43. Особливості оформлення списку використаних джерел у форматі References. 

44. Порівняти вимоги які висуваються до оформлення списку використаних джерел у 

межах вітчизняної практики складання відповідного переліку з вимогами, які 

висуваються зарубіжними науковими виданнями 

45. Визначити перелік найбільш авторитетних наукових видань за відповідною галуззю 

науки.  

46. Розбудова стратегії популяризації власних наукових публікацій. 

47. Можливості електронного репозитарію Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» у популяризації наукових публікацій автора. 

48. Правилами розміщення наукової публікації в Електронному архіві Національного 

технічного університету «Харківський політехнічний інститут» – NTUKhPIIR 

 

 

1.2. Поточний контроль проводиться за результатами роботи аспірантів на 

практичних заняттях, методом оцінювання контрольних робіт, шляхом 

оцінювання рефератів, індивідуальних завдань. 



Контроль на практичних заняттях – оцінювання одноосібних виступів 

аспірантів, участі у дискусії, демонстрації фактичних знань та креативних здібностей, 

реакції на питання поставлені викладачем, оцінювання внеску окремих аспірантів у 

групову роботу, наприклад, активність в діловій грі. 

Контрольна робота – вид поточного контролю знань аспірантів, який має на 

меті виявити рівень знань студентів та практичні навички, що отримані за пройденим 

матеріалом. Питання або практичні завдання готує викладач, що веде практичні 

заняття, вони узгоджуються з лекційними питаннями і тематикою практичних занять. 

Завдання можуть передбачати творчу роботу, відповідь на проблемне питання, тестові 

завдання тощо. Контрольна робота виконується у письмовій формі в присутності 

викладача, оцінюється за прийнятою шкалою і оцінка може використовувати 

викладачем для підрахунку кумулятивного балу за підсумками вивчення дисципліни. 

Підготовка презентації – вид самостійної роботи, що виконується студентом 

поза аудиторними годинами. Студент вільно обирає тематику з числа тем, які 

пропонуються планами семінарських занять, або узгоджує з викладачем ініціативну 

тематику. Наступним кроком студент здійснює бібліографічний пошук, 

використовуючи бібліотечні фонди або Інтернет-ресурси. Також складає план 

презентації або ставить питання, на які треба отримати аргументовану відповідь. 

Опанувавши джерела за темою, студент розкриває зміст питань та представляє 

виконану роботу на семінарі. Обсяг презентації – 16-25 слайдів, текст доповіді – 4-6 

стандартних сторінок, набраних на комп’ютері. Основний зміст презентації 

доповідається у вільній формі на семінарському занятті, і студент отримує оцінку від 

викладача. 

 

 



РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ, ТА ШКАЛА 

ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ (НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS) 

Таблиця 1. Розподіл балів для оцінювання поточної успішності студента 

 

 

Поточний контроль та самостійна робота Індивідуал

ьні 

завдання 

(реферати) 

Іспит Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 20 40 100 

40 

 

 

Таблиця 2. Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЄКТС 

 

 

Рейтинг

ова 

Оцінка, 

бали 

Оцінка 

ЕСТS та 

її 

визначен

ня 

Національна  

оцінка 

Критерії оцінювання 

позитивні негативні 

1 2 3 4 5 

90-100 А 

 

Відмінно 

   

- Глибоке знання 

навчального матеріалу 

модуля, що містяться в 

основних і додаткових 

літературних джерелах; 

- вміння аналізувати 

явища, які вивчаються, 

в їхньому взаємозв’язку 

і розвитку; 

- вміння проводити 

теоретичні розрахунки; 

- відповіді на запитання 

чіткі, лаконічні, логічно 

послідовні; 

- вміння  вирішувати 

складні практичні 

задачі. 

Відповіді на запитання 

можуть містити незначні 

неточності 

82-89 В Добре 

 

- Глибокий рівень знань 

в обсязі обов’язкового 

матеріалу, що 

передбачений модулем; 

- вміння давати 

аргументовані відповіді 

на запитання і 

проводити теоретичні 

розрахунки; 

- вміння вирішувати 

Відповіді на запитання 

містять певні неточності; 

 



складні практичні 

задачі. 

75-81 С Добре 

 

- Міцні знання 

матеріалу, що 

вивчається, та його 

практичного 

застосування; 

- вміння давати 

аргументовані відповіді 

на запитання і 

проводити теоретичні 

розрахунки; 

- вміння вирішувати 

практичні задачі. 

Невміння 

використовувати 

теоретичні знання для 

вирішення складних 

практичних задач. 

64-74 Д Задовільно 

 

- Знання основних 

фундаментальних 

положень матеріалу, 

що вивчається, та їх 

практичного 

застосування; 

- вміння вирішувати 

прості практичні задачі. 

- Невміння давати 

аргументовані відповіді 

на запитання; 

- невміння аналізувати 

викладений матеріал і 

виконувати розрахунки; 

- невміння вирішувати 

складні практичні задачі. 

60-63  Е 

 

Задовільно 

 

- Знання основних 

фундаментальних 

положень матеріалу 

модуля, 

- вміння вирішувати 

найпростіші практичні 

задачі. 

- Незнання окремих 

(непринципових) питань 

з матеріалу модуля; 

- невміння послідовно і 

аргументовано 

висловлювати думку; 

- невміння застосовувати 

теоретичні положення 

при розвязанні 

практичних задач 

35-59 FХ 

(потрібне 

додаткове 

вивчення) 

Незадовільно 

 

Додаткове вивчення 

матеріалу модуля може 

бути виконане в 

терміни, що 

передбачені 

навчальним планом. 

- Незнання основних 

фундаментальних 

положень навчального 

матеріалу модуля; 

- істотні помилки у 

відповідях на запитання; 

- невміння розв’язувати 

прості практичні задачі. 

1-34 F 

(потрібне 

повторне 

вивчення) 

Незадовільно 

 

 

 - Повна відсутність знань 

значної частини 

навчального матеріалу 

модуля; 

- істотні помилки у 

відповідях на запитання; 

-незнання основних 

фундаментальних 

положень; 

- невміння орієнтуватися 

під час розв’язання  

простих практичних 



задач 

 

 



НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

(надається перелік складових навчально-методичного забезпечення навчальної 

дисципліни та посилання на сайт, де вони розташовані) 

 

1) Сілабус (навчальна програма), 

2) робоча програма навчальної дисципліни 

3) екзаменаційні питання 

4) бібліотечний фонд університету і кафедри 

5) електронні версії навчальної і наукової літератури 
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