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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за 

формами навчання 

денна заочна 
«Науково-дослідна інфраструктура в галузі філології» 

Вид дисципліни обов’язкова 

Мова викладання, навчання та оцінювання українська 

Загальний обсяг кредитів/годин 

4/120,  із них: 

Змістовий модуль «Джерелознавча база 

філологічного дослідження» 2/60; 
Змістовий модуль «Робота над 

філологічними науковими текстами» 

2/60 

Курс 2 

Семестр 3 

Кількість змістових модулів з розподілом 2 

Обсяг кредитів 4 

Обсяг годин, зокрема: 120 

Аудиторні 56 16 

Самостійна робота 64 104 

Форма підсумкового контролю Залікове оцінювання 

Змістовий модуль «Джерелознавча база філологічного дослідження» 

Курс 2 

Семестр 3 

Обсяг кредитів 2 

Обсяг годин, зокрема: 60 

Аудиторні 28 8 

Самостійна робота 32 52 

Форма підсумкового контролю Залікове оцінювання 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ МОДУЛЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Мета вивчення курсу: формування у філологів – здобувачів освітньо-

науковогорівня «доктор філософії» сталих навичок пошуку та обробки наукових 

та фактографічних джерел для проведення досліджень. 

Завдання курсу – сприяти формуванню відповідних компетентностей (ЗК-2–

9, ФК-3, 4, 8): 

– здатність до пошуку, обробки, систематизації, аналізу та критичної оцінки 

інформації з різних джерел; критичного мислення; аналізу міждисциплінарних 

явищ та процесів; реалізації власного аксіологічного та наукового потенціалу; 

– здатність ефективно застосовувати сучасні інформаційні та комунікаційні 

технології; 

– здатність спілкуватися з науковою спільнотою українською, англійською 

(та, можливо, іншою відповідно до специфіки дослідження) мовами для 

обговорення фахових проблем і презентації власних наукових результатів; 

– здатність до участі в роботі вітчизняних та міжнародних дослідницьких 

колективів; 

– знання сучасних стандартів науково-дослідницької діяльності, усвідомлення 

та дотримання норм наукової етики та прав інтелектуальної власності; 

– здатність розробляти наукові проекти та керувати ними, складати 



 

пропозиції та запити щодо їх фінансування; 

– здатність до громадянської та соціальної активності й відповідальності. 

– усвідомлення суспільної ваги моральних, культурних, наукових цінностей 

і шляхів їх збереження та примноження; 

– здатність збирати дані для філологічного дослідження, науково 

систематизувати, аналізувати та інтерпретувати філологічні явища; 

– здатність розв’язувати широке коло проблем і завдань у галузі філології з 

використанням теоретичних та експериментальних методів; 

– здатність планувати і здійснювати комплексні наукові дослідження, 

зокрема міждисциплінарні; планувати, тактично й стратегічно організовувати 

професійну та науково-інноваційну діяльність у галузі філології. 

3. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗА МОДУЛЕМ 

Після опрацювання матеріалу модуля дисципліни аспіранти набувають 

уміння та навички, формують загальнопрофесійні компетеності, а саме (ПРН-З-1, 3, 

ПРН-У-4–9, 11, ПРН-С-1): 

– демонструвати знання в галузі гуманітаристики, зокрема філології: 

глибоке розуміння ролі науки, освіти і культури в розвитку цивілізації; знання 

філософії та методології науки; застосування філософських ідей і концепцій у 

власних дослідженнях; знання структури, форм і методів наукового пізнання, 

їхньої еволюції, методології наукових досліджень; 

– виявляти знання особливостей організації та розвитку вітчизняної та 

світової науково-дослідної інфраструктури в галузі філології; правових та етичних 

норм, які регулюють міжособистісні відносини у професійних колективах; 

нормативно-правової бази розвитку сучасної освіти і науки, тенденцій відповідної 

політики в Україні; 

– складати, обґрунтовувати та оцінювати план і дизайн філологічного 

дослідження, передбачати його результати; 

– дотримуватись норм наукової етики та прав інтелектуальної власності при 

здійсненні науково-інноваційної діяльності, зокрема при проведенні власного 

дослідження, при оцінці інших наукових проектів і досліджень; 

– використовувати інформаційно-комунікаційні технології у професійній 

науково-інноваційній діяльності; 

– презентувати результати власних наукових досліджень українською, 

англійською (та, можливо, іншою відповідно до специфіки дослідження) мовами в 

різних формах і жанрах (стаття, звіт, доповідь, есе); 

– ефективно спілкуватися і взаємодіяти у вітчизняному та світовому науковому 

просторі для розв’язання професійних завдань у галузі філології та дотичних; 

– планувати, розробляти та оцінювати дослідно-інноваційні проекти, 

складати пропозиції та запити щодо їх фінансування; організовувати роботу 

дослідницьких колективів у галузі філології та дотичних; 

– планувати, реалізовувати та оцінювати стратегії особистого 

самовдосконалення і саморозвитку як науковця; 

– професійно, аргументовано, етично виважено і соціально відповідально 

пояснювати сутність конкретних філологічних явищ та пов’язаних з ними 

наукових проблем і власну думку щодо них.  



 

4. СТРУКТУРА МОДУЛЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Тематичний план для денної форми навчання  

№ Назви змістових модулів, тем 

У
сь

о
го

 

Розподіл годин за видами робіт 

Аудиторна Само-

стійна Лекції Семінари Практичні 

Змістовий модуль «Джерелознавча база філологічного дослідження» 

1 Наукова комунікація: форми, функції, структура   20 6 4  10 

2 Структура джерел філологічного дослідження 40 10 8  22 

Усього 60 16 12  32 

 

Тематичний план для заочної форми навчання 

№ Назви змістових модулів, тем 

У
сь

о
го

 

Розподіл годин за видами робіт 

Аудиторна Само-

стійна Лекції Семінари Практичні 

Змістовий модуль «Джерелознавча база філологічного дослідження» 

1 Наукова комунікація: форми, функції, структура   26 2 2  22 

2 Структура джерел філологічного дослідження 34 2 2  30 

Усього 60 4 4  52 

 

5. ПРОГРАМА МОДУЛЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Тема 1. Наукова комунікація: форми, функції, структура 

Знайомство. Вправа «три кола». 

Галузеві тематичні наукові центри як джерела інформації. Пошук, відбір і 

налагодження комунікації. Міжособистісна комунікація в науці. 

Система масових наукових заходів: семінари – конференції – симпозіуми. 

Пошук інформації про них. Критерії оцінки й вибору. Правила ефективної участі. 

Основні поняття теми:науковий центр; науковий семінар; наукова 

конференція; симпозіум. 

Семінар 1.Наукові центри 

 

Тема 2. Структура джерел філологічного дослідження 

Спроба класифікації джерел наукової інформації. Теоретичні, методологічні 

та фактографічні джерела.  

Принципи пошуку та верифікації джерел наукової інформації. 

Наукометричні бази: завдання та принципи роботи. 

Наукові філологічні видання України та світу: пошук, оцінка, ефективна 

взаємодія. Використання OJS у пошуку інформації. 

Сервіси безоплатного доступу до наукової інформації. 

Основні поняття теми:наукове джерело; пошукова система; 

наукометрика; наукометрична база; фахове видання; Scopus; Web of Science; 

Google Scholars; OJS. 

Семінар 2. Робота з наукометричними базами та пошуковими 

системами 

Семінар 3.Мережа наукових видань. 

 



 

6. КОНТРОЛЬ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень аспірантів (денна форма) 

Вид діяльності 
Максимальна к-ть 
балів за одиницю 

Модуль «Джерелознавча база 
філологічного дослідження» 

к-ть одиниць макс. к-ть балів 

Відвідування лекцій 1 8 8 

Відвідування семінарських занять 1 6 6 

Робота на семінарському занятті 10 6 60 

Виконання завдань для самостійної роботи 25 2 50 

Разом  124 

Максимальна кількість балів: 124 

Розрахунок коефіцієнта:124:100=1,24 

Загальна кількість балів – 100 

 

Система оцінювання навчальних досягнень аспірантів (заочна форма) 

Вид діяльності 
Максимальна к-ть 
балів за одиницю 

Модуль «Джерелознавча база 
філологічного дослідження» 

к-ть одиниць макс. к-ть балів 

Відвідування лекцій 1 2 2 

Відвідування семінарських занять 1 2 2 

Робота на семінарському занятті 10 2 20 

Виконання завдань для самостійної роботи 25 2 50 

Разом  74 

Максимальна кількість балів: 74 

Розрахунок коефіцієнта:74:100=0,74 

Загальна кількість балів – 100 

 

6.2. Завдання для самостійної роботи 

та критерії їх оцінювання 

 

Тема 1. Наукова комунікація: форми, функції, структура 

1. Опрацюйте результати вправи «три кола»: уточніть формулювання, 

аргументацію,визначте основні джерела інформації за кожним компонентом 

на кожному рівні.  

2. Здійсніть пошук та відбір наукових центрів за темою власного дослідження. 

Обґрунтуйте свій вибір за критеріями: 

– персональний склад; 

– досягнення; 

– відкритість та перспективність комунікації. 

3. Здійсніть пошук та відбір майбутніх наукових заходів за темою власного 

дослідження. 

 

Тема 2. Структура джерел філологічного дослідження 

1. Опрацюйте методичні рекомендації по роботі з провідними наукометричними 

базами (Scopus, Web of Science Core Collection) та пошуковими системами 

Google Scholar та «Наукова періодика України» НБУВ. 

2. Доберіть фахові видання України за темою власного дослідження. Дайте їм 

оцінку за критеріями: 



 

– склад редколегії; 

– якість публікацій; 

– фактична періодичність; 

– доступність комунікації. 

3. Підготуйте презентацію кількох сервісів безоплатного доступу до наукової 

інформації, якими ви користуєтеся. 

 

Максимальна оцінка за самостійну роботу (денна та заочна форми) – 25 балів. 

Критерії оцінювання (до 5 балів за кожен критерій): 

аргументованість, самостійність, повнота, широта географії, якість презентування.  

 

6.3. Форма проведення підсумкового контролю  

Підсумковий контроль проводиться у вигляді залікового оцінювання за 

результатами поточної успішності (проміжного контролю) з усіх модулів 

дисципліни «Науково-дослідна інфраструктура в галузі філології». 

 

6.4. Оцінювання освітніх досягнень аспірантів за системою ECTS 

Рейтингова 

оцінка 

Оцінка 

за стобальною 

шкалою 

Значення оцінки 

А 100–90 

балів 

Відмінно – відмінний рівень знань / умінь / навичок в межах 

обов'язкового матеріалу з можливими незначними недоліками 

B 82–89  

балів 

Дуже добре – достатньо високий рівень знань / умінь / навичок 

в межах обов'язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок 

C 75–81  

балів 

Добре – в цілому добрий рівень знань / умінь / навичок з незначною 

кількістю помилок 

D 69–74  

балів 

Задовільно – посередній рівень знань / умінь / навичок із значною 

кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання або 

професійної діяльності 

E 60–68  

балів 

Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень знань / умінь / 

навичок 

F, FX 1–59  

балів 

Незадовільно з обов'язковим повторним проходженням – досить 

низький рівень знань / умінь / навичок, що вимагає повторного 

проходження 

 

7. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА 

Інтернет-ресурси:  

1. GoogleАкадемія – URL:scholar.google.com.ua 

2. Open Science in Ukraine – URL: openscience.in.ua 

3. Scopus – URL: www.scopus.com 

4. Web of Science– URL:clarivate.com/products/web-of-science. 

5. Web of Science– URL: webofknowledge.com. 

6. Міністерство освіти і науки України. Офіційний сайт. –URL: 

mon.gov.ua/activity/nauka. 

7. Національна бібліотека ім. В. Вернадського. – URL: www.nbuv.gov.ua 

../../../Downloads/scholar.google.com.ua
http://www.scopus.com/
http://www.nbuv.gov.ua/


 

Додаток 
ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

Семінар 1. Наукові центри 

1. Презентація наукових центрів за темами досліджень: 

– аргументація оцінки та вибору (персональний склад, досягнення, 

комунікація); 

– можливості альтернативного вибору; 

– перспективи взаємодії. 

2. Обговорення досвіду участі в масових наукових заходах. 

3. Презентація майбутніх наукових заходів за темами досліджень. 

Джерела: 1, 6, 7 

 

Семінар 2. Робота із наукометричними базами 

та пошуковими системами  

1. Демонстрація й обговорення можливостей використання наукометричних баз як 

джерел інформації: 

– Scopus; 

– Web of ScienceCore Collection; 

– IndexCopernicus, РІНЦ та інших. 

2. Можливості пошукової системи GoogleScholar. 

3. Наукова індексація в Україні. 

4. Можливості інформаційного ресурсу «Наукова періодика України» 

Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського. 

Джерела: 2, 3, 4, 5, 7. 

 

Семінар 3. Мережа наукових видань  

1. Презентація фахових видань України та світу за темами досліджень. 

2. Демонстрація роботи з Open Journal System. 

3. Презентація сервісів безоплатного доступу до наукової інформації. 

4. Демонстрація роботи зі Sci-Hub. 

Джерела: 2, 3, 4, 5, 6, 7. 


