
 



 



Мета дисципліни – ознайомлення здобувачів вищої освіти з принципами орга-
нізації наукових досліджень в галузі природничих наук (Науки про Землю) в Україні і 
світі, особливостей підготовки дисертації доктора філософії, визначення мети, завдань, 
об’єкта і предмета досліджень, структури дисертації, вимогами до окремих структур-
них елементів, підбором і роботою із спеціальною науковою літературою, проведення 
польових і лабораторних досліджень, процедурою захисту дисертації і підготовки до-
кументів атестаційної справи. 

 
Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 
1. Володіти навичками самостійної наукової роботи в галузі наук про Землю.  
2. Знати принципи проведення науково-дослідницьких робіт.  
3. Вміти аналізувати та обробляти результати експериментальних вимірів. 
4. Володіти навичками математичних перетворень, побудови алгоритмів, мето-

дами апроксимації; вільно володіти загально вживаними термінами відповід-
ної області досліджень. 

Анотація навчальної дисципліни / референс: предметом вивчення навчальної 
дисципліни є методологія та організація наукових досліджень в галузі природничих 
наук в Україні і світі,    особливості проведення наукових досліджень за спеціальністю 
«Науки про Землю», особливості підготовки, написання і захисту дисертаційної роботи.
  

Завдання (навчальні цілі) – формування професійних компетентностей, необхід-
них для інноваційної науково-дослідницької діяльності в галузі природничих наук за 
спеціальністю «Науки про Землю», зокрема: теоретична підготовка з питань сутності 
понять і категорій методології наукових досліджень; організації процесу наукового до-
слідження; застосування теоретичних та емпіричних методів дослідження; методик і 
змісту досліджень, розробки етапів та форм процесу наукового дослідження; організа-
ції дисертаційного дослідження; оформлення результатів наукових досліджень та 
впровадження їх в практику. 
 
5. Результати навчання за дисципліною:  

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. авто-

номність та відповідальність) Форма/Методи ви-
кладання і навчання 

Форма / 
Методи 

оцінювання 

Відсоток у 
підсумко-
вій оцінці 
з дисцип-

ліни Код Результат навчання 

1.1 Поняття методології, методики та 
методів в наукових дослідженнях 

Лекції, практичні 
самостійне навчан-
ня 

тест до 20 % 

1.2 Науково-методичні підходи до напи-
сання дисертаційної роботи 

Лекції, практичні 
самостійне навчан-
ня 

--/- до 10 % 

1.3 Вимоги до оформлення дисертації Лекції, практичні --/- до 10 % 

2.1 Технологія роботи над дисертацією 
Лекції, практичні 
самостійне навчан-
ня 

реферат до 10 % 

2.2 Публікувати результати дисертацій-
ного  дослідження 

Лекції, практичні 
самостійне навчан-
ня 

тест до 10 % 

2.3 
Підготовлювати захист дисертації та 
оформляти документи атестаційної 
справи 

Лекції, практичні 
самостійне навчан-
ня 

--/- до 20 % 



3.1 Наукові дослідження в пріоритетних 
напрямках роботи інституту 

Лекції, практичні 
самостійне навчан-
ня 

--/- до 10 % 

4.1 Норми наукової етики та академічної 
доброчесності 

Лекції, практичні 
самостійне навчан-
ня 

тест до 10 % 

 
 
 
 
 
 

Співвідношення результатів навчання дисципліни  
із програмними результатами навчання 
Результати навчання дисципліни  

Програмні результати навчання 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 4.1 

Знати норми наукової етики і академічної доброчесності +   + + + + + 
Вільно презентувати та обговорювати з фахівцями і нефа-
хівцями результати досліджень, наукові та прикладні 
проблеми Наук про Землю, кваліфіковано відображати ре-
зультати досліджень у наукових публікаціях у провідних 
міжнародних наукових виданнях. 

    + + + + 

Формулювати і перевіряти гіпотези; використовувати для 
обґрунтування висновків належні докази, зокрема, ре-
зультати теоретичного аналізу, експериментальних дос-
ліджень (опитувань, спостережень тощо) і математичного 
та/або комп’ютерного моделювання, наявні літературні 
дані. 

 + +  + +   

Вміти працювати в команді.     + + + + 
Планувати та виконувати експериментальні та/або теоре-
тичні дослідження за спеціальністю Науки про Землю та 
дотичних міждисциплінарних напрямів з використанням 
сучасних інструментів, критично аналізувати результати 
власних досліджень і результати інших дослідників у кон-
тексті усього комплексу сучасних знань щодо досліджува-
ної проблеми. 

   +   +  

 
Структура курсу: лекційні і практичні заняття, самостійна робота аспірантів. 
Схема формування оцінки: 
Форми оцінювання студентів:  
1. Семестрове оцінювання:  

1) Самостійні роботи (8 рефератів та виступи на практичних заняттях протя-
гом навчання) – 50 балів (рубіжна оцінка 30 балів)  

2)Контрольна робота – 10 балів  (рубіжна оцінка - 6 балів) 
3) Оцінка на іспиті – 40 балів (рубіжна оцінка 24 бали)        

2. Підсумкове оцінювання у формі іспиту: максимальна оцінка 40 балів, рубіжна оці-
нка 24 бали. Під час іспиту аспірант надає відомості про особливості навчання в аспіра-
нтурі та підготовки дисертаційної роботи з використанням отриманих знань та 
вмінь. Підсумкове оцінювання у формі іспиту є обов’язковим.  
Результати навчальної діяльності аспірантів оцінюються за 100 бальною шкалою. 



Підсумкова оцінка виставляється за результатами роботи аспіранта впродовж усього 
семестру, як сума (проста або зважена) балів за систематичну роботу впродовж семестру 
та отриманих під час іспиту. 
 
 Семестрова кількість  

балів 
Іспит  Підсумкова  

оцінка 
Мінімум 36 24 60 

Максимум 60 40 100 
 
Аспірант не допускається до підсумкового оцінювання у формі іспиту, якщо під час семе-
стру набрав менше 20 балів. 
 
Організація оцінювання: Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою та 
передбачає: складання вісьми самостійних реферативних робіт та виступів на практи-
чних заняттях; контрольна робота з теоретичного матеріалу. Підсумкове оцінювання 
проводиться у формі іспиту. 
 
Шкала відповідності 

Відмінно / Excellent 90-100 
Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 
Незадовільно / Fail 0-59 

 
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЗАНЯТЬ  

№ 
п/
п 

Назва  теми 
Кількість годин 

Лекції Прак-
тичні 

Самостій-
на робота 

1 
Принципи навчання в аспірантурі. Освітньо-наукова 
програма, навчальний план, індивідуальний план ас-
піранта. 

2  
8 

2 
Поняття наукової діяльності та наукових досліджень 
Нормативно-правове регулювання наукової діяльно-
сті в Україні 

2 2 
10 

3 Організація наукових досліджень в Україні та універ-
ситеті окремо.  2 10 

4 Дисертаційна робота як вид наукового видання та 
результат наукових досліджень 2 2 10 

5 Структура дисертації 2  8 
 Контрольна робота    

6 Плагіат. Його види  2 10 
7 Фахові журнали України та світу  2 8 

8 Міжнародні бази даних Scopus та Web of science. 
Принципи користування  2 8 

9 Методи наукових досліджень в науках про Землю  2 8 

10 Вимоги ДАК при прийнятті дисертації до захисту. 
Вимоги до складу спеціалізованої ради  2 8 

11 Алгоритм проведення процедури підготовки до за-
хисту дисертації доктора філософії в КНУ  2 8 

 ВСЬОГО 4 18 96 
 



Загальний обсяг 120 год., в тому числі:      
Лекцій – 4 год. 
Практичні – 18 
Консультації - 2 год. 
Самостійна робота - 96 год. 
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