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Викладач

Свистун Валентина Іванівна,
доктор педагогічних наук, професор
провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу
розвитку фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і
спорту
Сторінка в GoogleScholar:
https://scholar.google.com.ua/citations?user=7lr1-bkAAAAJ&hl=uk
Наукові та навчально-методичні праці за тематикою дисципліни:
Автор 2 монографій, співавтор 7 монографій.
Свистун В. І. Основні положення щодо організації та проведення
експериментальної роботи в професійно-технічних навчальних
закладах. Комунікативна культура суб’єктів навчально-виховного
процесу професійно-технічних навчальних закладів: метод. посіб. / за
ред. В. І. Свистун, В. А. Григор’євої. Київ: Інститут професійнотехнічної освіти НАПН України, 2013. 94 с.
Свистун В.І. Досвід впровадження результатів науково-дослідної
роботи. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики
навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід,

проблеми: зб. наук. пр. К.-Вінниця: ТОВ фірма «Планер». 2014.
Вип. 40. С. 100–107.
Підвищення кваліфікації: у 2019 р. курси підвищення кваліфікації та
професійного рівня з питань організації наукової та науково-технічної
діяльності у Збройних Силах України.
Контактні дані: тел. 21-287 e-mail: vis0902@ukr.net науководослідний відділ розвитку фізичного виховання, спеціальної фізичної
підготовки і спорту, каб. 14

Чому дисципліна
для мене є
важливою/
корисною/
актуальною?

Дисципліна розвиває здатність до наукової діяльності, сприяє
опануванню практичних вмінь організації, проведення й написання
дисертаційної роботи та захисту її результатів, що уможливить
успішність написання ад’юнктами дисертації та подальшої наукової
діяльності.

Які знання я
отримаю?

За результатами вивчання дисципліни ад’юнкт знатиме:
методологічні засади наукового дослідження;
методи наукового дослідження;
методологічні вимоги до дисертаційної роботи;
планування дисертаційної роботи;
методику пошуку джерел наукової інформації;
методику написання теоретичної частини дисертації, підготовки й
проведення експерименту;
методику написання статті, тези, доповіді;
методику перевірки дисертаційної роботи на відповідність вимогам,
що висуваються до них;
основні вимоги до оформлення дисертаційної роботи;
порядок захисту дисертації

Які вміння я
розвину?

Набуде вміння:
ініціювати, планувати та організовувати наукове дослідження;
визначати доцільні методи та методологію наукового дослідження та
використовувати їх;
здійснювати пошук, опрацювання та аналіз дослідницького матеріалу,
оброблення та представлення результатів дослідження тощо;
виокремлювати,
систематизувати,
розв’язувати,
критично
осмислювати та прогнозувати значущі проблеми наукової галузі;
демонструвати здатність до дискурсивного та рефлексивного
мислення, аналізу, синтезу, узагальнення;
критично і системно оцінювати результати наукового дослідження;
написання наукових текстів тощо.

Що мене очікує?

Очікується, що навчання буде ґрунтуватися на засадах академічної
доброчесності – сукупності етичних принципів та визначених законом
правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу з метою
забезпечення довіри до результатів навчання та наукових досягнень.
Здобувачі PhD беруть активну участь на всіх заняттях: обговорюють
проблемні ситуації, запропоновані викладачем; виконують навчальні
завдання вчасно, відповідно до робочої навчальної програми.

Якого результату я
досягну?

Розвиненість дослідницької компетентності у науковій і науковопедагогічній діяльності

Де я зможу
застосувати
отримані знання та
вміння?

В процесі написання дисертаційної роботи та в подальшій науковій і
науково-педагогічній діяльності.

Зміст навчальної
дисципліни

Тема 1. Методологія наукових досліджень
Л 1/1. Методологічні засади та понятійний апарат наукового
дослідження
С 1/2-3. Методи наукового дослідження
Тема 2. Методика підготовки дисертаційної роботи
Л 2/4. Підготовчий етап наукового дослідження
ГЗ 2/5. Інформаційне забезпечення наукового дослідження
ПЗ 2/6-7. Методика проведення наукового дослідження
ПЗ 2/8. Методика написання рукопису
Л 2/9. Методика перевірки дисертаційної роботи на відповідність
вимогам, що висуваються до них
ПЗ 2/10. Основні вимоги до оформлення дисертаційної роботи
Тема 3. Процедура захисту дисертаційної роботи
ГЗ 3/11-12. Порядок захисту дисертації
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«Правила гри»

Спілкування суб’єктів освітнього процесу (викладач, здобувач PhD)
відбувається на засадах партнерських стосунків, взаємопідтримки,
взаємодопомоги, толерантності та поваги до особистості кожного,
спрямованості на здобуття істинного наукового знання.

Додатково

Детальнішу інформацію про «Методологія і методика підготовки та
захисту дисертаційної роботи» наведено в робочій програмі
навчальної дисципліни

