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СИЛАБУС  

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Пошук наукової інформації та 

презентація результатів наукових 

досліджень» 

Освітня 

програма 

Рівень вищої 

освіти 

Форма 

навчання 

Курс 

вивчення 

Семестр 

вивчення 

Кількість кредитів 

Право 

Третій освітній 

(освітньо-

науковий) 

рівень 

Денна 1 2 3 

Заочна 1 2 3 

 

Викладачі 

навчальної 

дисципліни 

Логінова Наталія Іванівна 

лектор, проведення практичних занять 

завідувач кафедри інформаційних технологій, 

кандидат педагогічних наук, доцент 

каб. 407, вул. Академічна, буд. 2 

контактний телефон: (048)719-87-75 

loginova@onua.edu.ua 

 

Чувакова Ганна Михайлівна 
лектор, проведення практичних занять 

доцент кафедри загальнотеоретичної юриспруденції, 

кандидат юридичних наук, доцент 
каб. 506, вул. Академічна, буд. 2 

контактний телефон: (048) 719-88-13 
chuvakovaa@gmail.com 

 

Короткий 

опис 

навчальної 

дисципліни 

Наукові дослідження потребують аналізу великої кількості наукових публікацій в 

обраній галузі. Це вимагає вмінь та навичок застосування сучасних 

інформаційно-пошукових, інформаційно-довідкових та науковометричних баз 

мережі Інтернет. Для наочного представлення результатів наукових досліджень 

перед науковцями постає питання створення якісного (бажано інтерактивного) 

звітного документа або презентації, що зумовлює необхідність оволодіння 

навиками роботи з презентаційним програмним забезпеченням, а також набуття 

майстерності усної наукової дискусії. 
 

Мета 

навчальноїд

исципліни 

Забезпечення здобувачів вищої освіти знаннями і навиками у сфері 

кваліфікованого застосування інформаційних технологій при опрацюванні та 

представленні наукової інформації, а також засвоєння ними навиків ведення 

усної наукової дискусії 
 

Мова 

викладання 
українська 
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Навчальне навантаження 

Лекції, 

год. 

Практичні заняття, 

год. 

Самостійна 

робота, год. 

Обсяг, 

кредити 

ЄКТС 

Денна форма 8 22 60 3 

Заочна форма 4 4 82 3 

 

Зв’язок з нормативними результатами навчання 

Шифр 

РН 

Підсумкові результати навчання цієї навчальної дисципліни деталізують  

такі нормативнірезультати навчання: 

ПРНК01 
Застосуватисучасніінформаційнітехнологіїдляпошуку,обробки 
таорганізаціїнауковоїінформації 

ПРНА02 Захищативласнінауковірезультати 

ПРНП01 
Керуватинауковимпроектом 

ПРНП02 
Розробититапродемонструватипрезентаціїрезультатівнауковогодослідження 

 

 

Результати навчання 

Символ 

ПРН 

Після успішного завершення цього модуля 

здобувач вищої освіти буде: 

Методи викладання 

і навчання 

Методи оцінювання 

досягнення ПРН 

ПРНК01 
організувати своє наукове дослідження на 

основі сучасних інформаційних технологій 

лекції, 

практичні 

заняття, 

самостійна 

робота 

консультації 

аналіз даних 

ПРНК01 
практикувати використання бібліографічних 

менеджерів для організації наукових джерел 

звіт з оглядом 

літератури 

звіт з 

критичним 

аналізом 

публікацій 
ПРНК01 

застосовувати сучасні інформаційно-пошукові, 

інформаційно-довідкові та науковометричні 

бази мережі Інтернет 

усна 

презентація 
ПРНК01,  

ПРНП02 

представляти результати наукового 

дослідження в усній формі на основі принципів 

та прийомів риторичної майстерності 

ПРНК01, 

ПРНП02 

демонструвати результати наукового 

дослідження за допомогою сучасного 

презентаційного програмного забезпечення 

презентація 

ПРНК01,  

ПРНА02, 

ПРНП01 

ПРНП02 

вміти створювати і оформлювати результати 

своєї науково-дослідної діяльності із 

застосуванням сучасних інформаційних 

технологій 

презентація 

 
  



 

 

Зміст навчання 

Тема 

зап/п 
Назва теми 

Посилання на ПРН 

модуля 

Л/ПЗ/СРЗ, год.  

(денна ф/н) 

Л/ПЗ/СРЗ, год.  

(заочна ф/н) 

Тема 1 
Пошук наукової інформації у 

сучасних науковометричних 

базах 

ПРНК01 

ПРНА02 

ПРНП01 

ПРНП02 

2/4/10 0/2/12 

Тема 2 
Наукові інтернет-портали та їх 

використання  

ПРНК01 

ПРНА02 

ПРНП01 

ПРНП02 

0/2/10 0/0/12 

Тема 3 
Бібліографічні менеджери та 

наукові соціальні мережі 

ПРНК01 

ПРНА02 

ПРНП01 

ПРНП02 

2/4/12 2/0/15 

Тема 4 
Створення мультимедійних 

презентацій наукових 

досліджень 

ПРНК01 

ПРНА02 

ПРНП01 

ПРНП02 

0/6/14 0/0/25 

Тема 5 
Настільна видавнича система 

Microsoft Publisher  

ПРНК01 

ПРНА02 

ПРНП01 

ПРНП02 

0/0/6 0/0/6 

Тема 6 
Наукова риторика та усна 

презентація наукового 

дослідження 

ПРНК01 

ПРНА02 

ПРНП01 

ПРНП02 

4/6/8 2/2/12 

 

 

Список 

основної 

літератури 

1.Презентація наукових результатів [Текст] : навч. посіб. / Сусліков Л. М., 

Студеняк І. П. ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород : Говерла, 2019. – 298 с.  

2. ВажинськийС.Е. Методика та організація наукових досліджень : Навч. посіб. / 

С. Е. Важинський, Т І. Щербак. – Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – 

260 с. 

3. Гуторов О. І. Методологія та організація наукових досліджень : навчальний 

посібник. Харків: ХНАУ, 2017. 272 с. 

4. Дегтярьов А. В., Кокодій М. Г., Маслов В. О. Основи наукових досліджень: 

навчальний посібник. Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2016. 78 с. 

5. Буйницька О. П. Інформаційні технології та технічні засоби навчання: навч. 

посібник / О. П. Буйницька. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 240 с. 

6. Сучасні інформаційні системи і технології: конспект лекцій / В. Г. Іванов, С. М. 

Іванов, В. В. Карасюк та ін.; за заг. ред. В. Г. Іванова, В. В. Карасюка. – Х.: Нац. 

юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2014. – 347 с. 

7. Вовк Н. Алгоритм користувацького запиту в архівних інформаційно-пошукових 

системах / Н.Вовк // Інформація, комунікація, суспільство 2018: Матеріали 7-ї 

Міжнародної наукової конференції ICS-2018. – Львів: Видавництво Львівської 

політехніки, 2018. – С. 127-128. 

8. Колесников О. В. Основи наукових досліджен: навч. посіб. – 2-ге вид. випр. та 

доп.– К.: Центр учбової літератури, 2011. – 144 с. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: ttp://biology.univ.kiev.ua/images/stories/Upload/Kafedry/Biofizyky/2014/ 

kolesnykov_osn_ met_dos.pdf 

9. Основи наукових досліджень : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / 

Сумський державний педагогічний університет, наукова бібліотека ; укладачі: І. 

О.Железняк, В. В. Косенко ; редактор В. В. Косенко ; передмова В. В. Косенко. 

– Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – 284 с. 

10. Зацерковний В. І. Методологія наукових досліджень : навч. посіб. / В. І. 



 

Зацерковний, І. В. Тішаєв, В. К. Демидов. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2017. – 

236 с. 

11. Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наводять 

у 

дисертації, і списку опублікованих робіт, який наводять в авторефераті // Бюл. 

ВАК України. – 2008. – № 3. – С. 9-13. 

12. NancyFranz. PresentingDataEffectively: CommunicatingYourFindingsfor 

MaximumImpactbyStephanie D. H. EvergreenThousandOaks, CA: Sage, 2014. 200 

pp. 

13. Lucas, Stephen. TheArtofPublicSpeaking. 13thedition. Boston, MA: McGraw-Hill 

HigherEducation, 2019. 367 p. 

14. SubhashishSamaddar, SatishNargundkar. DataAnalytics. EffectiveMethodsfor 

PresentingResults. AuerbachPublications, 2019. 158 р. 

15. Stephanie D. H. Evergreen. PresentingDataEffectively: 

CommunicatingYourFindingsforMaximumImpactSecondEdition. SAGE, 2018. 246 p. 

Інформаційні ресурси: 

1. http://it.inf.od.ua – сервер кафедри інформаційних технологій НУ «ОЮА» 

(LMSMoodle), на якому розміщено навчальні матеріали з курсу 

2. http://dspace.onua.edu.ua – eNUOLAIRДепозитарій (архів) НУ «ОЮА» 

3. https://www.base-search.net – BASE: Bielefeld Academic Search Engine 

4. https://www.openaire.eu/ – OpenAIRE 

5. https://www.base-search.net/ – Bielefeld Academic Search Engine 

6. http://www.worldcat.org – WorldCat 

7. https://doaj.org/ – Directory of Open Access Journals 

8. http://journalseeker.researchbib.com/ – ResearchBib 

9. http://elsevierscience.ru/products/scopus/ – Elsevier - Scopus 

10. http://elsevierscience.ru/products/mendeley/ – Elsevier – Mendeley 

11. http://search.crossref.org/ – CrossRef Metadata Search 

12. http://oaji.net/ – Open Academic Journals Index 

13. http://www.journaltocs.ac.uk – JournalTOCs Discovery Service 
 

Дотримання 

вимог 

академічної 

доброчесності 

Відповідно до Закону України “Про освіту” академічна доброчесність – це 

сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають 

керуватися учасники освітнього  процесу  під  час  навчання,  викладання  та  

провадження  наукової  (творчої) діяльності  з  метою  забезпечення  довіри  до  

результатів  навчання  та/або  наукових (творчих) досягнень.  

Дотримання академічної доброчесності передбачає: самостійне виконання 

навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів 

навчання (для осіб з  особливими  освітніми  потребами  ця  вимога  

застосовується  з  урахуванням  їхніх індивідуальних  потреб  і  можливостей);  

посилання  на  джерела  інформації  у  разі використання ідей, розробок, 

тверджень, відомостей; дотримання норм законодавства про авторське право і 

суміжні права; надання достовірної інформації про результати власної навчальної 

(наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела 

інформації.  

Основні засади дотримання академічної доброчесності в НУ “ОЮА” визначено у 

Положенні про дотримання академічної доброчесності в НУ «ОЮА»: 

https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-polozhennya-pro-dotrimannya-

akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua 

 

 

Оцінювання 

Вид оцінювання % 

Поточний контроль, разом, у т.ч.: 60 



 

 лекції 10 

 практичні заняття 30 

 індивідуальні завдання 20 

Підсумковий контроль, разом, у т.ч.: 40 

 підготовка онлайн презентації 20 

 усна компонента  20 

Разом за дисципліну 100 

 

 

 
Шкала 

оцінювання 

Оцінка Бали Опис 

A 90-100 Відмінно 

B 82-89 Добре 

C 75-81 Добре 

D 67-74 Задовільно 

E 60-66 Задовільно (достатньо) 

Fx 35-59 Незадовільно з можливістю повторного складання 

F 1-34 Незадовільно з обов’язковим повторним курсом 

 

Навчальне навантаження здобувача вищої освіти 

Види навантаження 
год.  

(денна ф/н) 

год. 

(заочна ф/н) 

Кількість кредитів/год  3/90 3/90 

Усього годин аудиторної роботи, у т.ч.: 30 8 

 лекційні заняття, год. 8 4 

 практичні заняття, год. 22 4 

 семінарські заняття, год. – – 

 лабораторні заняття, год. – – 

Усього годин самостійної роботи, у т.ч.: 60 82 

 контрольні роботи, к-сть/год. – – 

 індивідуальне науково-дослідне завдання, год. – – 

 підготовка до аудиторних занять та контрольних 

заходів, год. 
60 82 

Екзамен * * 

Залік – – 

 

 


