Назва дисципліни
Інформація про факультети
(навчально-наукові
інститути) і курси навчання,
студентам яких
пропонується вивчати цю
дисципліну
Контактні дані розробників
робочої програми
навчальної дисципліни,
науково-педагогічних
працівників, залучених до
викладання
Попередні умови для
вивчення дисципліни

Опис

ПІДГОТОВКА НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ ТА
ПРЕЗЕНТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ
Факультет міжнародних економічних відносин та
туристичного бізнесу,
1 рік третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

Ханова Олена В’ячеславівна, к.геогр.н., доцент, доцент
кафедри міжнародних економічних відносин імені Артура
Голікова ХНУ імені В. Н. Каразіна
Отримання освіти за другим (магістерським) рівнем вищої
освіти
Мета дисципліни - формування у аспірантів знань про
типізацію наукових статей, вимоги до їх структури і змісту,
про міжнародні наукометричні бази та їх показники,
практичних знань з підготовки наукових статей,
особливостей пошуку можливостей публікації, ведення
діалогу, репрезентативної презентації результатів власних
наукових досліджень.
Очікувані результати навчання - формування та розвиток
у здобувачів програмних загальних та фахових
компетентностей, необхідних для розв’язання ними
актуальних
проблем
дослідницько-інноваційної,
професійної та викладацької діяльності у сфері міжнародних
економічних відносин та відображення їх у власному
науковому дослідженні
Теми аудиторних занять та самостійної роботи.
1. Заплановано 8 лекційних тем.
Тема. 1. Види науковий статей, вимоги до публікацій
наукових статей.
Тема 2. Правила складання списку використаних джерел,
посилань, оформлення цитат.
Тема 3. Поняття про наукометричні бази, їх перелік, пошук
та вибір видань, які відповідають напряму досліджень.
Тема 4. Типові правила подання наукових статей до фахових
журналів та журналів, що входять до міжнародних
наукометричних баз.
Тема 5. Поняття про рецензування.
Тема 6. Типи презентацій наукових досліджень.
Тема 7. Особливості представлення результатів дослідження
аудиторії.
Тема 8. Усна доповідь та візуальна презентація дисертації та
основних її результатів.
2. Заплановано 8 тем практичних занять.
Тема 1. Типізації науковий публікацій, вимоги до них.
Типова структура наукової статті, сутність окремих
складових. Алгоритм та етапи підготовки наукової статті.
Тема 2. Поняття про академічний плагіат. Поняття про
наукову етику та моральні принципи.

Тема 3. Правила складання списку використаних джерел,
посилань, оформлення цитат.
Тема 4. Поняття про анотацію й реферат, їх структура та
вимоги до складання.
Тема 5. Поняття про наукометричні бази, їх перелік, пошук
та вибір видань, які відповідають напряму досліджень.
Поняття про impact-фактор, H-індекс, тощо.
Тема 6. Типові правила подання наукових статей до
фахових журналів та журналів, що входять до міжнародних
наукометричних баз. Поняття про рецензування.
Тема 7. Типи презентацій наукових досліджень. Типова
структура наукової презентації, сутність окремих
складових. Алгоритм та етапи підготовки презентації.
Тема 8. Особливості представлення результатів
дослідження аудиторії: змістовність та цікавість доповіді,
вміння вести діалог, відстоювати власну думку, сприймати
критику.
Методи контролю результатів навчання
поточний контроль, підсумковий контроль у формі заліку.
Мова викладання: українська
Дисципліна "Підготовка наукових публікацій та презентація результатів
досліджень" є обовязковою в програмі підготовки докторів філософії з міжнародних
економічних відносин за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти за спеціальністю 292
«Міжнародні економічні відносини». Формує у аспірантів знання про типізацію наукових
статей, вимоги до їх структури і змісту, про міжнародні наукометричні бази та їх показники,
практичні знання з підготовки наукових статей, особливостей пошуку можливостей
публікації, ведення діалогу, репрезентативної презентації результатів власних наукових
досліджень.
Дисциплина "Подготовка научных публикаций и презентация результатов
исследований" является обязательной в программе подготовки докторов философии по
международным экономическим отношениям по третьему (образовательно-научному уровню
высшего образования по специальности 292 «Международные экономические отношения».
Формирует у аспирантов знания о типизацию научных статей, требованиях к их структуре и
содержанию, о международных наукометрических базах и их показателях, практические
знания по подготовке научных статей, особенностям поиска возможностей публикации,
ведению диалога, репрезентативной презентации результатов собственных научных
исследований.
The discipline "Preparation of scientific publications and presentation of research results"
is mandatory in the program of training doctors of philosophy in international economic relations at
the third (educational and scientific) level of higher education in the specialty 292 "International
Economic Relations". Forms in graduate students knowledge about the typification of scientific
articles, requirements for their structure and content, about international scientometric databases and
their indicators, practical knowledge of preparing scientific articles, features of finding opportunities
for publication, dialogue, representative presentation of their own research.

