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Навчальний план та програма підготовки аспірантів з нормативної 
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.

Мета. Вивчення нормативної навчальної дисципліни «Презентація 
результатів наукових досліджень» для здобувачів освітньо-наукового ступеня 
доктора філософії у галузі охорони здоров’я або галузі біології проводиться з 
метою формування нових та поглиблення існуючих у вказаних категорій 
слухачів 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.

Вказана мета є складовою формування у аспірантів інтегральної 
компетенції - здатності 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.

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.

Програма побудована за системою блоків з врахуванням 
міждисциплінарного підходу. Основними блоками є 2 змістові розділи програми 
з навчальної дисципліни. Для полегшення орієнтації у програмі та впорядкування 
інформації, що міститься в ній, відповідні змістові елементи закодовано.

Навчальний план циклу визначає тривалість навчання, розподіл годин, 
відведених на вивчення розділів навчальної програми.

Для виконання даної програми навчальним планом передбачено традиційні 
види занять: лекції, практичні заняття, семінари, самостійна робота. Теоретична 
підготовка передбачає відвідування лекцій та активну участь у семінарських 
заняттях. На практичних та семінарських заняттях слухачі навчальної 
дисципліни під керівництвом викладача опановують практичні навички з 
самостійного вирішення типових завдань з грамотним використанням належного 
термінологічного апарату; формують основи загально-гуманітарних, 
медико-організаційних та медико-правових компетентностей із самостійної 
реалізації (дотримання, виконання, використання) окремих міжнародно-правових 
стандартів, положень чинного законодавства України, рекомендацій сучасних 
доктринальних та методичних джерел у сфері медичної наукової діяльності, а також
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організації, забезпечення та здійснення усних та письмових презентацій власних 
наукових досліджень українською мовою.

Навчальний план та програма підготовки аспірантів з нормативної навчальної 
дисципліни «Презентація результатів власного наукового дослідження» 
розрахована на 1,0 кредит (30 год) і включає освітню, наукову та практичну складові, 
охоплюючи увесь необхідний обсяг професійних компетентностей, що мають бути 
сформовані у аспірантів за результатами вивчення даної навчальної дисципліни.

Під час розробки навчального плану та програми підготовки аспірантів з 
нормативної навчальної дисципліни «Презентація результатів наукових досліджень» 
враховано актуальні завдання з підвищення загальної якості освітнього процесу у 
системі післядипломної медичної освіти, зокрема:

- розширення можливостей доступу аспірантів до якісної фахової освіти;
- врахування в процесі навчання індивідуальних потреб та можливостей 

аспірантів;
- опанування аспірантами навичок самостійної роботи;
- підвищення ефективності підготовки завдяки застосуванню сучасних 

інформаційних і комунікаційних засобів.
Навчальний план та програма навчальної дисципліни доповнені переліком 

компетентностей, якими мають оволодіти аспіранти за результатами вивчення даної 
навчальної дисципліни, списком рекомендованих нормативно-правових та 
доктринальних джерел.

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).
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НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 
нормативної навчальної дисципліни «Презентація результатів власного

наукового дослідження» 
підготовки докторів філософії (PhD) в аспірантурі (очна денна форма навчання) за 

спеціальностями: 222 Медицина, 228 Педіатрія 
Тривалість: 1,0 кредит (30 год.)
Мета навчання: формування нових та поглиблення існуючих у здобувачів 

освітньо-наукового ступеня доктора філософії у галузі охорони здоров’я або галузі 
біології загальногуманітарних, медико-організаційних, медико-правових 
компетентностей щодо усних та письмових презентації результатів наукових 
досліджень українською мовою як складова формування інтегральної компетенції - 
здатності 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.

Контингент слухачів: особи, які навчаються в аспірантурі за очною 
денною формою навчання.____________ _____ _____ _________________________
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Презентація результатів власного 1,0 ЗО 26 6 6 14 4

наукового дослідження

01. Загальна характеристика презентації 0,5 12 10 2 2 6 2
результатів наукових досліджень

02. Усні та письмові презентації 0,25 9 8 2 2 4 1
результатів наукових досліджень

03. Особливості презентації результатів
наукових досліджень українською 0,25 9 8 2 2 4 1
мовою

РАЗОМ 1,0 ЗО 26 6 6 14 4
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НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 
нормативної навчальної дисципліни «Презентація результатів власного наукового 

дослідження» підготовки докторів філософії (PhD) в аспірантурі (очна вечірня форма 
навчання) за спеціальностями: 222 Медицина, 228 Педіатрія

Тривалість: 1,0 кредит (ЗО год.)
Мета навчання: формування нових та поглиблення існуючих у здобувачів 

освітньо-наукового ступеня доктора філософії у галузі охорони здоров’я або галузі 
біології загальногуманітарних, медико-організаційних, медико-правових 
компетентностей щодо усних та письмових презентації результатів наукових 
досліджень українською мовою як складова формування інтегральної компетенції - 
здатності 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.

Контингент слухачів: особи, які навчаються в аспірантурі за очною 
вечірньою формою навчання.______ ___________________________________________
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Презентація результатів власного 1,0 ЗО 20 6 6 8 10
наукового дослідження

01. Загальна характеристика 0,5 10 6 2 2 2 4
презентації результатів

02. Усні та письмові презентації 0,25 10 6 2 2 2 4
результатів наукових

03. Особливості презентації
результатів наукових 0,25 10 8 2 2 4 2
досліджень українською мовою

РАЗОМ 1,0 зо 20 6 6 8 10
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НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 
нормативної навчальної дисципліни «Презентація результатів власного наукового 

дослідження» підготовки докторів філософії (PhD) в аспірантурі (заочна форма 
навчання) за спеціальностями: 222 Медицина, 228 Педіатрія

Тривалість: 1,0 кредит (ЗО год.)
Мета навчання: формування нових та поглиблення існуючих у здобувачів 

освітньо-наукового ступеня доктора філософії у галузі охорони здоров’я або галузі 
біології загальногуманітарних, медико-організаційних, медико-правових 
компетентностей щодо усних та письмових презентації результатів наукових 
досліджень українською мовою як складова формування інтегральної компетенції - 
здатності 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.

Контингент слухачів: особи, які навчаються в аспірантурі за заочною 
формою навчання.__________________________ _____________________________
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Презентація результатів власного 1,0 30 10 4 0 6 20
наукового дослідження

01. Загальна характеристика презентації 10 8 ' 7 2 2 4
результатів наукових досліджень

02. Усні та письмові презентації 10 4 2 2 2 4
результатів наукових досліджень

03. Особливості презентації результатів
наукових досліджень українською 10 4 - 2 2 2
мовою

РАЗОМ 1,0 зо 20 4 6 6 10
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НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 
нормативної навчальної дисципліни «Презентація результатів власного наукового 
дослідження» підготовки докторів філософії (PhD) в аспірантурі (очна денна, очна 

вечірня та заочна форма навчання) за спеціальностями: 222 Медицина,228 Педіатрія

Код
розділу

Назва розділу Перелік загальних та фахових компетенцій
1

Загальна характеристика 
презентації результатів наукових 
досліджень

Здатність до науково-професійного 
самовдосконалення, розвитку індивідуальних 
здібностей: мотиваційно-ціннісних, когнітивних та 
творчих

1.1 Результат наукових досліджень: 
поняття, види.

Здатність до освоєння, системного аналізу і 
критичного осмислення нових знань в предметній 
та міжпредметних галузях.

1.2 Доктринальні та методичні 
вимоги до результатів наукових 
досліджень

Здатність до критичного аналізу і креативного 
синтезу нових ідей, які можуть сприяти в 
академічному і професійному контекстах 
прогресу суспільства, базованому на знаннях.

1.3

Нормативно-правові вимоги до 
результатів наукових досліджень

Здатність до ініціювання та виконання наукових 
досліджень, результатом яких є одержання нових 
знань.

1.4 Презентації результатів наукових 
досліджень: поняття, види.

Здатність оцінювати та забезпечувати якість 
виконаних робіт.

1.5
Принципи, мета і завдання 
презентацій результатів наукових 
досліджень.

Здатність розуміти і використовувати 
методологію управління 
дослідницько-інноваційними проектами в галузі 
охорони здоров’я.

1.6 Доктринальні та методичні 
вимоги до презентацій 
результатів наукових досліджень

Здатність ініціювати, розробляти та реалізувати 
дослідницько-інноваційні проекти, включаючи 
власні дослідження, та автономно працювати під 
час їх реалізації.

1.7 Нормативно-правові вимоги до 
презентацій результатів наукових 
досліджень

Дотримання лікарської етики, біоетики та 
академічної доброчесності.

2 Усні та письмові презентації 
результатів наукових досліджень

2.1 Загальна характеристика усних 
презентацій результатів наукових 
досліджень.

Здатність обирати методи та кінцеві точки 
дослідження відповідно до цілей та завдань 
наукового проекту.

2.2 Види (форми) усних презентацій 
результатів наукових досліджень.

Здатність інтерпретувати результати наукових 
досліджень, проводити їх коректний аналіз та 
узагальнення.

2.3 Основні етапи підготовки усних 
презентацій результатів наукових 
досліджень: стратегія і тактика.

Здатність представлення результатів наукових 
досліджень в усній і письмовій мові відповідно до 
національних та міжнародних стандартів.
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2.4 Основі прийоми і засоби 
побудови усних презентацій 

результатів наукових досліджень.

Здатність представлення результатів наукових 
досліджень в усній і письмовій мові відповідно до 

національних та міжнародних стандартів.

2.5 Загальна характеристика 
письмових результатів 
наукового дослідження

Здатність оцінювати та забезпечувати якість 
виконаних робіт.

2.6 Види (форми) письмових 
презентацій 

результатів наукових досліджень

Здатність до спілкування з колегами, широким 
академічним товариством та громадськістю на 
міжнародному рівні для реалізації інноваційного 
проекту або вирішення наукової проблеми.

2.7
Основні етапи підготовки усних 
презентацій результатів наукових 
досліджень: стратегія і тактика

Здатність розуміти і використовувати 
методологію управління
дослідницько-інноваційними проектами в галузі 
охорони здоров’я.

2.8
Основі прийоми і засоби 
побудови письмових презентацій 
результатів наукових досліджень.

Здатність ініціювати, розробляти та реалізувати 
дослідницько-інноваційні проекти, включаючи 
власні дослідження, та автономно працювати під 
час їх реалізації.

3 Особливості презентації 
результатів наукових 
досліджень українською мовою

3.1 Основні стилі українського 
мовлення та можливості їх 
використання
для презентації результатів 
наукових досліджень.

Здатність обирати методи та кінцеві точки 
дослідження відповідно до цілей та завдань 
наукового проекту.

3.2 Вимоги української ділової мови 
до складання наукових 
документів.

Здатність інтерпретувати результати наукових 
досліджень, проводити їх коректний аналіз та 
узагальнення.

3.3 Основні прийоми і • засоби 
риторики
в межах усних презентацій 
результатів наукових 

досліджень.

Здатність представлення результатів наукових 
досліджень в усній і письмовій мові відповідно до 
національних та міжнародних стандартів.

3.4 Комп’ютерні технології та їх 
місце і роль у підготовці 
презентацій результатів 
наукових досліджень 
українською мовою.

Дотримання лікарської етики, біоетики та 
академічної доброчесності.

3.5 Типові помилки при підготовці 
презентацій результатів 
наукових досліджень 
українською мовою.

Здатність представлення результатів наукових 
досліджень в усній і письмовій мові відповідно до 
національних та міжнародних стандартів.
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КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРТИСТИКА ЗДОБУВАНА СТУПЕНЯ
ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ, 

який закінчив навчання з нормативної навчальної дисципліни «Презентація 
результатів власного наукового дослідження» за спеціальностями: 

222Медицина, 228 Педіатрія

Кваліфікаційні вимоги:
Відповідно до вимог освітньо-наукової програми очікується, що в результаті успішного 
навчання за програмою, поряд із іншими професійними навиками, здобувач ступеня доктора 
філософії повинен:

Загальні цілі вивчення дисципліни:
• 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.

Конкретні цілі:
• 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.

У результаті вивчення даної дисципліни слухачі:

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;
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• 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.
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монографія / О. І. Харитонова. О. : Фенікс, 2011. 343 с.

%

15



Ресурси Інтернет:
1. Веб-ресурс «Єдиний медичний простір»: http://inmeds.com.ua/
2. Наукова бібліотека ім. М. Максимовича Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка: веб-сайт: http ://www.library .univ.kiev ,ua
3. Національна бібліотека Франції: http://www.bnf.fr/
4. Німецька електронна бібліотека: http://www.ddb.de/
5. Офіційний веб-портал «Судова влада У країни »: http ://court. go v .иа/

,6. Офіційний веб-сайт Верховного Суду yKpai'HH:http://www.scourt.gov.ua/
7. Офіційний веб-сайт Європейського суду з прав людини: http://www.echr.coe.int/
8. Офіційний веб-сайт Конституційного Суду України: 

http://www.ccu.gov.ua/uk/index
9. Офіційний веб-сайт Організації об’єднаних націй: http://www.un.org/
10. Професійні правова система «Мега-НАУ»:http://www.nau.ua
11. Юридична бібліотека Школи права Йелльського університету:
12. Науково-практичний журнал «Медичне право»: 

http://medicallaw.org.ua/vidavnictvo/medychne-pravo.
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Робоча програма та план нормативної навчальної дисципліни 
««Презентація результатів власного наукового дослідження»

підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії
галузь знань 
спеціальність 
Рівень вищої освіти 
Форма навчання 
Тривалість навчання

22 Охорона здоров’я 
228 Педіатрія

Третій (освітньо-науковий) рівень 
очна (денна, вечірня), заочна 

1 кредит (ЗО годин)

Перезатверджена без змін та доповнень на 2022-2023 навчальний рік на засіданні 
вченої ради протокол від 3.08.22 № 7

і олова вченої ради, 
академік НАМИ України,:

:НСТИТУТ п е д іа т р і :
^ / а к у ш е р с т в а  і ш е к о .г;

офёсорж/
О .М . ПУК І0 В (  ■ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ 
.  МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ». 

| < ^ . ' д ^ п , Ф ік В Д „ „ и й  код: rfi
W o X  02012022

Антипкін Ю.Г.
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