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ВСТУП 

Програму вибіркової навчальної дисципліни «Організація та 

підготовка  дисертаційної роботи» складено відповідно до освітньо-

професійної програми підготовки «доктор філософії» в галузі природничих 

наук за спеціальністю 091 - «Біологія». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є сукупність основних 

методологічних засобів науки, організаційних та технологічних засад 

проведення наукових досліджень, система організації науково-дослідницької 

діяльності, загальна методика і послідовність написання дисертаційної 

роботи, правила її оформлення, а також процедура захисту дисертаційної 

роботи. 

Міждисциплінарні зв’язки: Навчальна дисципліна «Організація та 

підготовка  дисертаційної роботи» згідно з навчальним планом належить до 

циклу дисциплін загальної підготовки, яка викладається на 2 курсі 

аспірантури, та відноситься до вибіркових курсів спеціалізації «Біоорганічна 

хімія».  

Нормативна навчальна дисципліна «Організація та підготовка  

дисертаційної роботи» є складовою циклу загальної підготовки фахівців 

освітньо-кваліфікаційного рівня «доктор філософії» та вивчається після 

вивчення дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень в 

біології». 

Матеріал курсу слугує теоретичною основою для формування умінь та 

навичок, необхідних для формування системи знань про основні етапи, 

методи наукового дослідження та вимоги, щодо організації та написання 

наукових робіт, дисертаційної роботи, правилами її оформлення і 

процедурою захисту.   

  



1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1.1. Мета навчальної дисципліни: 

формування знань та розвиток компетентності з організації та 

методичного забезпечення проведення науково-дослідницької діяльності; 

теоретична і практична підготовка аспірантів до самостійної розробки 

структури та розділів дисертаційної роботи відповідно до існуючих вимог; 

формування навичок дотримання етичних норм та авторського права при 

написанні дисертаційної роботи; оволодіння методами роботи із сучасними 

базами даних для покращення представлення дисертаційної роботи. 

Оволодіння програмою курсу сприяє виконанню аспірантами завдань з 

інших дисциплін, які побудовані на принципах розробки дослідницького 

проекту, узагальненням результатів наукового дослідження та викладенням 

отриманого матеріалу для написання наукових робіт. Матеріал курсу 

допоможе при аналізі інформаційних джерел, підготовці дисертаційної 

роботи, статей, доповідей на науково-практичних конференціях. 

1.2. Основні завдання навчальної дисципліни: 

 сформувати розуміння аспірантами поняття наукової діяльності;  

 засвоїти принципи роботи з бібліотечно-бібліографічними джерелами 

інформації та програмним забезпеченням, для формування списків 

бібліографічних джерел (EndNote);  

 ознайомити аспірантів з особливостями вибору напрямів наукових 

досліджень та визначення етапів науково-дослідної роботи; 

 вивчити засади інформаційного забезпечення науково-дослідної 

роботи, розробка структури та основних розділів дисертаційної роботи; 

 забезпечити оволодіння вміннями оформлення наукових досліджень у 

вигляді рефератів, анотацій, тез, наукових статей, наукових доповідей, 

дисертаційної робіт; 

 забезпечити вироблення вмінь по підготовці ілюстративного матеріалу 

у вигляді узагальнюючих схем; 



 обґрунтування результатів дослідження та презентації їх,  тощо. 

 Згідно з вимогами освітньо-професійної програми аспіранти після  

засвоєння навчальної дисципліни повинні:  

знати: 

 стан наукової діяльності в Україні та за кордоном; 

 сучасний стан знань в галузі дослідження і міждисциплінарному 

контексті; 

 основні ідеї і принципи стандарту роботи GLP (good laboratory practice) 

 наукову термінологію та програмне забезпечення для створення 

мультимедійної продукції для якнайкращого представлення власних 

результатів та ії популяризації 

 принципи наукової моралі і етики при плануванні, виконанні 

експериментів та написанні наукових робіт 

 основні види і джерела наукової інформації; 

 теоретичні засади методології науково-дослідної діяльності при 

виконанні окремих видів науково-дослідних, дисертаційних та інших 

робіт;  

 вимоги та основні правила їх написання та захисту;  

 стандарти оформлення публікації, автореферату, рецензування 

публікацій, проектів  

вміти: 

 обґрунтовувати наукову проблему; 

 працювати з сучасними бібліографічними і реферативними базами 

даних, а також наукометричними платформами, такими як Web of 

Science, Scopus та ін.;  

 обґрунтовувати структуру і зміст власного наукового  дослідження 

(вибір теми, огляд наукової літератури, постановка гіпотези, мети, 

дослідницьких питань, пояснення методів дослідження, очікувані 

результати, ризики, тощо). 

 оформити дисертаційну роботу відповідно до існуючих вимог. 

 захищати та відстоювати власні думки та гіпотези, дискутувати про 

отриманні результати, використовуючи достатні знання із галузі 

дослідження та суміжних дисциплін. 



 визначати слабкі та сильні сторони запропонованих експериментів та 

шукати шляхи вирішення методичних проблем 

 самостійно формулювати і вирішувати оригінальні дослідницькі 

завдання, обізнаність із міжнародними академічними стандартами; 

 формулювати ідею дослідження, планувати його етапи, оцінювати 

ризики й обмеження; 

 ідентифікувати, обгрунтовувати, застосовувати і вдосконалювати 

відповідні методи досліджень і експериментальні методики; критичний 

аналіз і оцінка наявних знань, узагальнення і репрезентація наукової 

дискусії;   

 використовувати мультимедійні проектори, пакети програмного 

забезпечення MS PowerPoint та розвивати лекторські навички для 

презентації результатів дослідження широкій аудиторії 

 

В рамках даної дисципліни поглиблюються і розвиваються такі 

компетенції: 

 

 Універсальні компетенції: 

здатність працювати у команді. Здатність виконувати наукові 

дослідження в групі, розподіляти обов’язки, задачі та формувати календар 

досліджень. Здатність розробляти та управляти науковими проектами; 

здатність до спілкування з різними цільовими аудиторіями, 

представляти складну інформацію у зручний та зрозумілий спосіб, 

презентації результатів власного дослідження, використовуючи відповідну 

лексику, інформаційно-комунікаційні технології та технічні засоби. 

 Загальнопрофесійні компетенції: 

набуття компетентностей  направлених на організацію наукових 

досліджень та викладеннях їх результатів у вигляді наукових праць, зокрема 

дисертаційної роботи;  

здатність самостійно визначати актуальні питання для дослідження в 

біоорганічній хімії та проводити наукові дослідження з використанням 

сучасних методів дослідження, презентувати результати з використанням 

інформаційно-комунікаційних технологій; 



здатність до правильного оформлення цитувань та посилань на 

використані джерела, знання правил оформлення бібліографічного списку;  

 Професійні компетенції: 

Дослідницькі здатності. Здатність формулювати на сучасному рівні 

робочі гіпотези досліджуваної проблеми, виконувати оригінальні 

дослідження в галузі біології та вирішувати задачі з розумінням їх 

фундаментальних основ.  

Здатність визначати переваги і недоліки методів, які планується 

використати  у дослідницькій роботі.  

  



2. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин/4 кредити 

ECTS. 

Модулі дисципліни і види занять. 

№ Модулі дисципліни 
Кількість 

кредитів 

ЄКТС 

Обсяг навчальної роботи  

(в годинах) 

 
Вид  

підсумкового  

контролю 

за
га

л
ь
н

и
й

 

о
б

ся
г 

в
сь

о
го

 

ау
д

и
то

р
н

и
х
 

л
ек

ц
ії

 

п
р
ак

ти
ч
н

і 

се
м

ін
ар

и
 

С
ам

о
ст

ій
н

а 

р
о
б

о
та

 

1. 
Особливості організації 

та розробки 

дисертаційного проекту 

 50 14 8 6 - 26  

2. 

Оформлення основних 

розділів дисертаційної 

роботи відповідно до 

стандартів. Презентація 

результатів наукового 

дослідження 

 70 26 12 14 - 54  

 Разом 4 120 40 20 20 - 80 Екзамен 

 

Навчальна дисципліна містить два кредитні модулі: 

МОДУЛЬ 1. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РОЗРОБКИ 

ДИСЕРТАЦІЙНОГО ПРОЕКТУ. 

Тема 1. Поняття та класифікація наукових досліджень та структура 

дослідного процесу 

Основні функції науки. Фундаментальні науки та їх значення. Прикладні науки. 

Теоретико-методологічна база наукового дослідження. Пошук і 

обґрунтування наукової проблеми, визначення її актуальності, наукової 

новизни, вибір методики дослідження. Пріоритетні напрямки наукових 

досліджень у біоорганічній хімії.  

Тема 2. Структура дослідного процесу. 

Формування теоретичних уявлень про характер досліджень і рівень 

вивченості теми на основі літературного огляду. Аналіз існуючих вихідних 



даних наукового дослідження та можливостей їх застосування. Особливості 

використання загальнонаукових і спеціальних методів наукового 

дослідження та інтерпретації вихідної інформації. Складання конкретної 

методики наукового дослідження як системи загальних і спеціальних 

методів. 

МОДУЛЬ 2. ОФОРМЛЕННЯ ОСНОВНИХ РОЗДІЛІВ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ 

РОБОТИ ВІДПОВІДНО ДО СТАНДАРТІВ. ПРЕЗЕНТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ  

Тема 3. Розробка дисертаційної роботи 

Дисертація: визначення поняття, основні види. Дисертація на здобуття 

наукового ступеня доктора наук: загальна характеристика. Дисертація на 

здобуття наукового ступеня кандидата наук: загальна характеристика. 

Загальна схема наукового дослідження. Пошук, накопичення та обробка 

наукової інформації. Вибір і затвердження теми. Формулювання назви 

дисертації. Складання індивідуального і робочого планів. 

Тема 4. Вимоги до змісту і структури дисертації. 

Загальні вимоги до дисертації. Структура дисертації. Мова і стиль 

дисертаційної праці. Зміст. Вступ, його композиція. Актуальність 

дослідження. Мета і завдання дослідження. Об'єкт і предмет дослідження. 

Методи дослідження. Наукова новизна одержаних результатів. Практичне 

значення одержаних результатів. Особистий внесок здобувача. Апробація 

результатів дисертації. Публікації. Основна частина дисертації. Висновки. 

Список використаних джерел. 

Тема 5. Вимоги до автореферату дисертації. Порядок захисту 

дисертації. 

Загальні вимоги до автореферату. Структура автореферату. Анотація. 

Оформлення автореферату. Попередня експертиза дисертації (перед-захист). 

Подання дисертації для попереднього розгляду в спеціалізованій вченій раді. 

Підготовка здобувача до захисту дисертації. Оформлення документів 

атестаційної справи. 
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3. ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ УСПІШНОСТІ 

НАВЧАННЯ: Екзамен. 

4.  

5. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ: 

Діагностика успішності навчання аспірантів під час проведення 

лекційних занять: 

 виконання письмових контрольних робіт по питаннях лекційного 

курсу; 

 усні екзаменаційні завдання. 

Діагностика успішності навчання аспірантів під час проведення 

практичних занять: 

 усне опитування; 

 участь в обговоренні дискусійних питань. 

Діагностика успішності навчання аспірантів під час виконання 

індивідуальних завдань: 

 підготовка реферату. 

 


