
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
«ТЕХНОЛОГІЯ РОБОТИ НАД ДИСЕРТАЦІЄЮ» 

1. Код: ОК3 

2. Назва: Технологія роботи над дисертацією  

3. Тип: Обов’язкова 

4. Рівень вищої освіти: ІІІ (освітньо-науковий) 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 2 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3. 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Савіна 

Наталія Борисівна, докторка економічних наук, професорка, проректорка з 

наукової роботи та міжнародних зв'язків. 

9. Результати навчання. Після вивчення дисципліни здобувач повинен: 
– мати ґрунтовні знання предметної області та розуміння професії, знання 

праць провідних вітчизняних та зарубіжних вчених, фундаментальні праці у 

галузі дослідження, формулювати мету власного наукового дослідження як 

складову загально-цивілізаційного процесу (ПРН2); 

– знати процедуру встановлення інформаційної цінності та якості 

літературних і фондових джерел (ПРН4); 

– уміти проводити критичний аналіз, оцінку і синтез нових наукових 

положень та ідей (ПРН6); 

– ініціювати, організовувати та проводити комплексні дослідження у 

науково-дослідницькій та інноваційній діяльності (ПРН7); 

– формулювати наукову проблему з огляду на ціннісні орієнтири сучасного 

суспільства та стан її наукової розробки, робочі гіпотези досліджуваної 

проблеми, які мають розширювати і поглиблювати стан наукових 

досліджень у сфері агрономії (ПРН8); 

– аналізувати наукові праці, виявляючи дискусійні та малодосліджені 

питання, здійснювати моніторинг наукових джерел інформації стосовно 

проблеми, яка досліджується встановлювати їх інформаційну цінність 

шляхом порівняльного аналізу з іншими джерелами (ПРН9); 

– кваліфіковано відображати результати наукових досліджень у наукових 

статтях, опублікованих як у фахових вітчизняних виданнях, так і у 

виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз (ПРН12); 

– використовувати сучасні інформаційні та комунікативні технології при 

спілкуванні, обміні інформацією, зборі, аналізі, обробці, інтерпретації 

джерел (ПРН14); 

– вміти працювати з різними джерелами, здійснювати, обробляти, 

аналізувати та систематизувати отриману інформацію. Розуміння 

наукових статей у сфері обраної спеціальності. Вміння та навики 

працювати з сучасними бібліографічними і реферативними базами даних, а 

також наукометричними платформами, такими як Web of Science, Scopus 

та ін. Наукову літературу щодо сучасного стану та тенденцій розвитку 

світової і вітчизняної науки з розробки сучасних еколого-адаптованих 

технологій вирощування. Вміння та навички проводити критичний аналіз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



різних інформаційних джерел, наукової літератури, досліджень вітчизняних 

і зарубіжних авторів з питань розробки сучасних еколого-адаптованих 

технологій вирощування. Вміння та навики відслідковувати найновіші 

досягнення в аграрному виробництві та агрономії та знаходити наукові 

джерела, що мають відношення до сфери наукових інтересів здобувача. 

Знання, розуміння, вміння та навики використання правил цитування та 

посилання на використані джерела, правил оформлення бібліографічного 

списку. Знання та розуміння змісту і порядку розрахунку основних кількісних 

наукометричних показників ефективності наукової діяльності (індекс 

цитування, індекс Хірша (h-індекс), імпакт-фактор). Вміння та навички 

аналізувати інформаційні джерела, виявляти протиріччя і не вирішенні 

раніше проблеми або їх частини, формулювати робочі гіпотези (ПРН15); 

– нести відповідальність за новизну наукових досліджень та прийняття 

експертних рішень, мотивувати співробітників та рухатися до спільної 

мети (ПРН18). 

10. Форми організації занять: лекційні та практичні заняття, самостійна 

робота, контрольні заходи. 
11. Дисципліни, що передують вивченню даної дисципліни: на 

магістерському/бакалаврському рівні «Основи наукових досліджень». 

12. Зміст курсу (перелік тем): Наука та наукові дослідження в сучасному 

світі. Характеристика та етапи проведення наукового дослідження. 

Методика виконання дисертації. Процес проведення наукового дослідження. 

Науково-методичні підходи до написання дисертаційної роботи. Загальні 

вимоги та правила оформлення дисертації. Оформлення результатів 

досліджень у вигляді наукових робіт. Анотація дисертації, методика її 

написання та оформлення. Захист наукових робіт. Попередній розгляд 

дисертації та порядок її захисту. 

13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Методологія наукових досліджень : навч.посіб. / В. С. Антонюк, 

Л.Г. Полонський, В.І. Аверченко, Ю.А. Малахов. К.: НТУУ «КПІ», 2015. 276 с. 

2. Основи методології наукових досліджень: навч.посіб. / А.Є.Конверський, 

В. І. Лубський,  Т.Г. Горбаченко. К.: КНУ ім. Т.Шевченка, 2010. 352 с. 

3. Добронравова І.С. Філософія та методологія науки : підруч. для вищих навч. 

закладів / Ірина Добронравова, Лідія Сидоренко. К., 2008.  

4. Ковалів Ю. Абетка дисертанта: методологічні принципи написання 

дисертації: Посібник. 

– К.: Твім інтер, 2009. – 460 с. 

5. Конспект лекцій з курсу «Методика виконання дисертаційної роботи (PhD 

Thesis Prospectus)» для здобувачів наукового ступеня доктора філософії / Укл. 

І.Я. Омецінська. – Тернопіль: ТНЕУ, 2019. – 80 с. 

6. Підготовка і захист дисертації на здобуття наукового ступеня у галузі 

технічних наук: Інформ.-довідк. посіб. / Автори-упорядники: д-р техн. наук, 

проф. В. С. Моркун, д-р техн. наук, проф. М. І. Ступнік, канд. техн. наук В. В. 

Тронь. – Кривий Ріг, 2019. – 110 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Денна форма навчання: 14 год. лекцій, 16 год. практичних занять, 60 год. 

самостійної роботи. Разом 90 год. 

Заочна форма навчання: 2 год. лекцій, 6 год. практичних занять, 82 год. 

самостійної роботи. Разом 90 год. 

Методи: інтерактивні лекції, індивідуальне науково-дослідне завдання, 

коопероване навчання, використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою:  

Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування, індивідуальне 

завдання, усне опитування. 

Форма контролю: залік. 

16. Мова викладання: українська. 

 

Лектор: 

д.е.н., професор        Н. Б. Савіна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF THE EDUCATIONAL DISCIPLINE 
«PHD THESIS TECHNOLOGY» 

1. Code: ОК6 

2. Title: PhD Thesis Technology 

3. Type: compulsory 

4. Higher education level: the 3rd (PhD degree) 

5. Year of study, when the discipline is offered: 1. 

6. Semester, when the discipline is studied: 2. 

7. Number of established ECTS credits: 3. 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Savina 

Nataliia Borysivna, Doctor of Economic Sciences, Professor, Vice-Rector for 

Research and International Relations. 

9. Results of studies. After studying the discipline the student should be able to: 

– have a thorough knowledge of the subject area and understanding of the 

profession, knowledge of the works of leading domestic and foreign scientists, 

fundamental work in the field of research, formulate the purpose of their own 

research as part of the general civilization process (PRE2); 

– know the procedure for establishing the information value and quality of literary 

and stock sources (PRE4); 

– be able to conduct critical analysis, evaluation and synthesis of new scientific 

positions and ideas (PRE6); 

– initiate, organize and conduct comprehensive research in research and innovation 

(PRE7); 

– to formulate a scientific problem taking into account the values of modern society 

and the state of its scientific development, working hypotheses of the researched 

problem, which should expand and deepen the state of scientific research in the 

field of agronomy (PRE8); 

– to analyze scientific works, identifying debatable and little-studied issues, to 

monitor scientific sources of information on the problem under study to establish 

their information value by comparative analysis with other sources (PRE9); 

– qualified to reflect the results of scientific research in scientific articles published 

both in professional domestic publications and in publications that are part of 

international scientometric databases (PRE12); 

– use modern information and communication technologies in communication, 

information exchange, collection, analysis, processing, interpretation of sources 

(PRE14); 

– be able to work with different sources, implement, process, analyze and organize 

the information obtained. Understanding of scientific articles in the field of the 

chosen specialty. Ability and skills to work with modern bibliographic and abstract 

databases, as well as scientometric platforms such as Web of Science, Scopus and 

others. Scientific literature on the current state and trends of world and domestic 

science in the development of modern ecologically adapted cultivation 

technologies. Ability and skills to conduct a critical analysis of various information 

sources, scientific literature, research by domestic and foreign authors on the 

development of modern ecologically adapted growing technologies. Ability to 

follow the latest advances in agricultural production and agronomy and find 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



scientific sources relevant to the scientific interests of the applicant. Knowledge, 

understanding, skills and abilities to use the rules of citation and references to the 

sources used, the rules of bibliography. Knowledge and understanding of the 

content and procedure for calculating the main quantitative scientometric 

indicators of the effectiveness of scientific activity (citation index, Hirsch index (h-

index), impact factor). Ability and skills to analyze information sources, identify 

contradictions and not previously solved the problem or part of it, to formulate 

working hypotheses (PRE15); 

– be responsible for the novelty of research and expert decision-making, motivate 

employees and move towards a common goal (PRE18). 

10. Forms of organizing classes: lectures and practical classes, independent work, 

control activities. 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: at the master's / 

bachelor's level "Fundamentals of Scientific Research". 

12. Course contents: Science and research in the modern world. Characteristics and 

stages of research. Methods of dissertation. The process of conducting research. 

Scientific and methodological approaches to writing a dissertation. General 

requirements and rules of dissertation design. Registration of research results in the 

form of scientific works. Abstract of the dissertation, methods of its writing and 

design. Protection of scientific works. Preliminary consideration of the dissertation 

and the order of its defense. 

13. Recommended educational editions: 
1. Methodology of scientific research: textbook. / V. S. Antonyuk, L. G. Polonsky, 

V. I. Averchenko, Yu. A. Malakhov. K.: NTUU "KPI", 2015. 276 p. 

2. Fundamentals of research methodology: textbook. / A. E. Konversky, V. I. Lubsky, 

T. G. Gorbachenko. K.: KNU. T. Shevchenko, 2010. 352 p. 

3. Dobronravova I. S., Sidorenko L. Philosophy and methodology of science: 

textbook. for higher education. institutions, 2008. 

4. Kovalev Y. The alphabet of the dissertation: methodological principles of writing a 

dissertation: Manual. Kyiv: Twim Inter, 2009. 460 p. 

5. Synopsis of lectures on the course "Methods of dissertation work (PhD Thesis 

Prospectus)" for candidates of the degree of Doctor of Philosophy / Eds. 

I. Ya. Ometsinskaya. Ternopil: TNEU, 2019. 80 p. 

6. Preparation and defense of a dissertation for a degree in technical sciences: 

Inform.-reference. manual / Authors-compilers: Dr. Tech. Sciences, Prof. VS 

Morkun, Ph.D. Sciences, Prof. MI Stupnik, Ph.D. tech. Sciences VV Tron. - Kryvyi 

Rih, 2019. - 110 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
Full-time study: 14 hours. lectures, 16 hours practical classes, 60 hours independent 

work. Total 90 years. 

Distance learning: 2 hours lectures, 6 hours practical classes, 82 hours independent 

work. Total 90 years. 

Methods: interactive lectures, individual research tasks, collaborative learning, use 

of multimedia tools. 

15. Forms and assessment criteria: 
The assessment is conducted on a 100-point scale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Current control (100 points): testing, surveys, analytical tasks, oral examination. 

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 

Lecturer: 

Doctor of Economics, Professor    N. B. Savina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


