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1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

 

Назва навчальної дисципліни Презентація результатів власного наукового дослідження 

Галузь знань 22 Охорона здоров’я 

Спеціальність  228 Педіатрія,228 Медицина третій (освітньо-науковий) 

рівень вищої освіти 

Форма навчання очна (денна, вечірня), заочна 

Статус дисципліни обов’язкова 

Мова навчання українська 

Кількість кредитів ЄКТС 1 кредит (30 годин) 

Рік навчання 2 рік (3 семестр) 

Кількість годин  30 годин – очна денна, очна вечірня, заочна 

Форма підсумкового контролю Залік 

Викладачі Марушко Р.В.  д.мед.н., завідувач відділення медико-

інформаційних технологій  
 rostyslavmarushko@gmail.com  

Консультації   Згідно графіка 

 

2. АНОТАЦІЯ ДО ДИСЦИПЛІНИ 

Силабус з навчальної дисципліни «Презентація результатів власного наукового 

дослідження» є нормативним документом, в якому визначено зміст навчання та 

встановлено вимоги щодо обсягу та рівня професійних компетентностей особи, яка є 

здобувачем освітньо-наукового ступеня доктора філософії у галузі охорони здоров’я за 

спеціальностями: 222 Медицина, 228 Педіатрія. 

Силабус розроблений у відповідності до Положення про організацію освітнього 

процесу у ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О.М. Лук’янової 

НАМН України». Базою для проходження навчальної дисципліни «Презентація 

результатів власного наукового дослідження» ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і 

гінекології ім. акад. О.М. Лук’янової Національної академії медичних наук України». 

Аспірант має право проходити вивчення дисципліни в інших закладах вищої освіти 

України та за кордоном (відповідно до підписаної угоди). Програма охоплює обсяг як 

теоретичних, так і практично-прикладних загально-гуманітарних, медико-організаційних 

та медико-правових компетентностей (знань, вмінь і навичок), необхідних здобувачам 

освітньо-наукового ступеня доктора філософії у галузі охорони здоров’я для належного 

вирішення окремих питань підготовки та здійснення усних та письмових презентацій 

власних наукових досліджень українською мовою та підвищення їх загального рівня 

наукової культури. 
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3. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

 Головною метою навчальної дисципліни «Презентація результатів власного 

наукового дослідження» є формування нових та поглиблення існуючих у здобувачів 

вищої освіти загально-гуманітарних, медико-організаційних, медико-правових 

компетенцій, а також отримання ними нових актуальних теоретичних знань, 

вдосконалення практично-правових навичок і умінь, необхідних для професійної наукової 

діяльності аспірантів, зокрема презентації результатів наукових досліджень, відповідно до 

постійно зростаючих вимог державних освітніх стандартів, вимог системи якості 

підготовки медичних кадрів, а також виходячи із актуальних загально-гуманітарних, 

медико-організаційних та медико-правових проблем здійснення медичної діяльності. 

 

 Навчальна дисципліна передбачає вирішення таких завдань: 

 засвоїти основні підходи до поширення, розповсюдження та впровадження 

результатів власних наукових досліджень; 

 навчитися ефективно розповсюджувати результати власних наукових досліджень в 

академічному середовищі; 

 навчитися ефективно розповсюджувати і впроваджувати результати власних 

наукових досліджень поза академічним середовищем. 

 навчитися визначати відповідну цільову аудиторію для різних варіантів 

результатів наукових досліджень  

 навчитися визначати основні перешкоди та можливості для поширення, 

розповсюдження та впровадження результатів власних наукових досліджень; 

 оволодіти методами побудови плану розповсюдження (dissemination plan) 

результатів власних наукових досліджень;  

 навчитися готувати тези конференцій, постер та стендову доповідь 

 навчитися готувати усну доповідь на науковому форумі; 

 навчитися готувати наукову статтю для публікації в рецензованому виданні 

(publication in peer-reviewed journal); 

 навчитися готувати прес-релізи, інтерв’ю, брифінги. 

 

Повинні знати: 

 як будувати стратегію поширення та впровадження результатів дослідження; 

 як готувати тези конференцій, постер, слайди для стендової доповіді; 

 як підготувати та провести усну доповідь на науковому форумі; 

 як підготувати до друку наукову статтю; 

 як підготувати готувати прес-релізи, інтерв’ю, брифінги. 

  

Повинні уміти: 

 написати план поширення та впровадження результатів дослідження; 

 написати тези конференції; 

 підготувати постер; 

 підготувати слайди для стендової доповіді; 

 виконати усну доповідь на науковому форумі; 

 написати наукову статтю та подати для публікації в рецензованому виданні. 
                                

 



 

4. КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

Інтегральна компетентність: Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної 

медичної діяльності, проводити оригінальне наукове дослідження та здійснювати дослідницько-

інноваційну діяльність в галузі охороні здоров’я на основі глибокого переосмислення наявних та 

створення нових цілісних теоретичних або практичних знань та/або професійної практики. 

Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК 1. 
Здатність до науково-професійного самовдосконалення, розвитку індивідуальних 

здібностей: мотиваційно-ціннісних, когнітивних та творчих 

ЗК 2. Здатність до освоєння, системного аналізу і критичного осмислення нових 

знань в предметній та міжпредметних галузях.  

ЗК 3. 
Здатність до критичного аналізу і креативного синтезу нових ідей, які можуть 

сприяти в академічному і професійному контекстах прогресу суспільства, 

базованому на знаннях. 

ЗК 4. 
Здатність до ініціювання та виконання наукових досліджень, результатом яких 

є одержання нових знань. 

ЗК 6. 
Здатність до спілкування з колегами, широким академічним товариством та 

громадськістю на міжнародному рівні для реалізації інноваційного проекту або 

вирішення наукової проблеми. 

 

Фахові компетентності (ФК) 

ФК 4. 

Здатність ініціювати, розробляти та реалізувати дослідницько-

інноваційні проекти, включаючи власні дослідження, та автономно 

працювати під час їх реалізації. 

ФК 5. Здатність обирати методи та кінцеві точки дослідження відповідно до 

цілей та завдань наукового проекту. 

ФК 6. Здатність інтерпретувати результати наукових досліджень, проводити їх 

коректний аналіз та узагальнення. 

ФК 7. 

Здатність представлення результатів наукових досліджень в усній і 

письмовій мові відповідно до національних та міжнародних 

стандартів. 

ФК 8. Дотримання лікарської етики, біоетики та академічної доброчесності. 

ФК 9. 
Здатність до впровадження нових знань (наукових даних) в науку, 

освіту та інші сектори суспільства. 

 

Програмні результати навчання (ПРН) 

ПРН 1. Демонструвати безперервний розвиток власного інтелектуального та 

загальнокультурного рівню, самореалізації 

ПРН 4. 

Демонструвати високу культуру англомовного академічного письма – 

презентувати та обговорювати результати наукової діяльності, розуміти 

наукові публікації з медичної тематики 



ПРН 5. Інтерпретувати та аналізувати інформацію з використанням новітніх 

інформаційних технологій 

ПРН 6. 

Формулювати наукові гіпотези, мету і завдання наукового дослідження. 

Вміти визначити об’єкт, суб’єкт і предмет досліджень, використовуючи 

гносеологічні підходи до розв’язання проблем. 

ПРН 7. Розробляти дизайн та план наукового дослідження. 

ПРН 9. Аналізувати результати наукових досліджень, використовувати методи 

статистичного дослідження 

ПРН 11. Презентувати результати наукових досліджень у формі презентації, 

постерних доповідей, публікацій, в тому числі іноземною мовою 

ПРН 17. Дотримуватися академічної доброчесності, нести відповідальність за 

достовірність отриманих наукових результатів 

                         

5. НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ «Презентація результатів власного наукового 

дослідження» 
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 Презентація результатів власного наукового 

дослідження  
1,0 30 26 6 6 14 4 

01 Загальна характеристика презентації результатів 

наукових досліджень 
0,5 12 10 2 2 6 2 

02 Усні та письмові презентації результатів 

наукових досліджень 
0,25 9 8 2 2 4 1 

03 Особливості презентації результатів наукових 

досліджень українською мовою 
0,25 9 8 2 2 4 1 

РАЗОМ 1,0 30 26 6 6 14 4 

 

Тематика та зміст навчальної дисципліни 

        
Назва розділу 

Кількість навчальних годин 

 

Теми 

Лекції Семі

нари 

Практ

ична 

робота 

Самос

тійна 

робота 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

 

 

Загальна 

характеристи

ка 

презентації 

результатів 

наукових 

досліджень 
  

Результат наукових досліджень: 

поняття, види. 

1    

Доктринальні та методичні вимоги до 

результатів наукових досліджень 
  2  

Нормативно-правові вимоги до  

результатів наукових досліджень 

1    

Презентації результатів наукових 

досліджень: поняття, види. 
 2   

Принципи, мета і завдання презентацій 

результатів наукових досліджень. 
  2  



Доктринальні та методичні вимоги до 

презентацій результатів наукових 

досліджень 

  2  

Нормативно-правові вимоги до 

презентацій результатів наукових 

досліджень 

   2 

2

. 

 

 

Усні та 

письмові 

презентації 

результатів 

наукових 

досліджень 

Загальна характеристика усних 

презентацій результатів наукових 

досліджень. 

   1 

Види (форми) усних презентацій 

результатів наукових досліджень. 

2    

Основні етапи підготовки усних 

презентацій результатів наукових 

досліджень: стратегія і тактика. 

 1   

Основі прийоми і засоби побудови 

усних презентацій результатів 

наукових досліджень. 

 1   

Загальна характеристика письмових 

результатів наукового дослідження 

   1 

Види (форми) письмових презентацій 

результатів наукових досліджень 

  2  

Основні етапи підготовки усних 

презентацій результатів наукових 

досліджень: стратегія і тактика 

  1  

Основі прийоми і засоби побудови 

письмових презентацій результатів 

наукових досліджень. 

  1  

3 Особливості 

презентації 

результатів 

наукових 

досліджень 

українською 

мовою 
 

Основні стилі українського мовлення 

та можливості їх використання  для 

презентації результатів наукових 

досліджень. 

1    

Вимоги української ділової мови до 

складання наукових документів. 

1 

 

 

 

 

 

 

Основні прийоми і засоби риторики в 

межах усних презентацій результатів 

наукових досліджень. 

 1   

Комп’ютерні технології та їх місце і 

роль у підготовці презентацій 

результатів  

наукових досліджень українською 

мовою. 

 1   

  Типові помилки при підготовці 

презентацій результатів наукових 

досліджень українською мовою. 

  4  

 Всього     6 6 14  4 

 



6.ВИДИ КОНТРОЛЮ 

Для виконання даної програми передбачено наступні види навчальних занять: лекції, 

семінарські та практичні заняття, а також самостійну роботу аспірантів. 

Для виявлення рівня компетентностей аспірантів, після кожного розділу програми 

проводиться проміжний контроль знань за рахунок годин, передбачених на семінарських заняттях. 

Для контролю самостійної роботи аспірантів та з врахуванням вимог щодо наукової 

складової підготовки здобувачів освітньо-наукового ступеня доктора філософії навчальною 

програмою і планом передбачається виконання аспірантами самостійних проектів (рефератів, 

оглядів джерел, мультимедійних та інших презентацій тощо) з подальшим контролем їх 

виконання. Для визначення рівня засвоєння програми даної нормативної навчальної дисципліни 

передбачено підсумковий залік (2 години). 
 

7. ПОЛІТИКА КУРСУ 

Під час проходження навчальної дисципліни «Педагогічна практика» не допустимо порушення 

академічної доброчесності, зокрема:  

● використання в роботі чужих текстів чи окремих фрагментів без належного посилання на 

джерело, зі змінами окремих слів чи речень;  

● використання перефразованих чужих ідей без посилання на їх авторів;  

● видавання за власний текст купленого чи отриманого за нематеріальну винагороду чужого 

тексту чи його фрагменту;  

● несамостійне виконання будь-яких навчальних завдань (якщо це не передбачено вимогами 

програми);  

● фальсифікація результатів наукової чи навчальної роботи; 

● посилання на джерела,  які не використовувалися у роботі,   

●  залучення підставних осіб до списку авторів наукової чи навчальної роботи, участь таких осіб 

у поточній чи підсумковій оцінці знань. 

 

8. Рекомендована література 

І. ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА 

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. (зі змінами і доповненнями). 

Відомості Верховної Ради України. 1996.№30. Ст. 141. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 

2. Цивільний кодекс України : Закон України від 16 січня 2003 р. № 435-ГУ (зі змінами і 

доповненнями). Відомості Верховної Ради України. 2003. № 40. Ст. 356. https://zakon.rada.gov.Ua/l 

aws/show/435-15 

3. Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон України від 19 листопада 
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