
Інформаційна довідка 

 

Вид і назва: 

Навчальна дисципліна «Риторика та технології наукової презентації» 

Код: (присвоює НМВ при складанні каталогу курсів) – ЗНП В.02 

Тип: вибіркова 

Рівень: Phd (доктор філософії) 

Семестр, в якому викладається: 4 

Кількість кредитів ЄКТС: 5 

Лектор (викладач): КОСТЕНКО Олександр Борисович 

Результати навчання: (компетенції): загальнонаукові, спеціалізовано-професійні, 

інструментальні. 

Зміст. Предмет і завдання курсу: 

Студенти повинні  знати:  сучасні технології презентаційної роботи; питання щодо 

використання інформаційних систем для підготовки та аналізу якості матеріалів для 

наукових доповідей та презентацій тощо; теоретичні і технологічні засади щодо 

використання інформаційних систем  при проведенні наукових презентацій, конференцій, 

вебінарів тощо. 

вміти: застосовувати на практиці програмні інструменти та спеціалізовані сервісі щодо 

аналізу та поліпшення матеріалів наукових доповідей та презентацій;  використовувати 

сучасне програмне забезпечення та Web-сервіси для проведення наукових презентацій, 

конференцій, вебінарів; працювати з активними елементами та 

мультимедіа; користуватись сучасними системами для підготовки презентаційного та 

ілюстраційного матеріалів; виконувати структурно-змістовний аналіз презентаційного 

матеріалу, проводити спеціальні вимірювання щодо динаміки та стилістики його подання. 

мати компетентності: вміння застосовувати програмні інструменти та спеціалізовані 

сервісі щодо аналізу та поліпшення стилістики  наукових доповідей та презентацій; 

вміння використовувати сучасне програмне забезпечення та Web-сервіси для проведення 

наукових презентацій, конференцій, вебінарів; володіння методикою підготовки 

дисертаційних досліджень 

(ЗК 1. Формування системного наукового світогляду, професійної етики та загального 

культурного кругозору; ЗК 3. Здатність до практичного використання у власній 

педагогічній діяльності інформаційних технологій дистанційного навчання, у організації 

та проведенні наукових заходів (конференції, наукові семінари, майстер-класи тощо); ЗК 

5. Групова та проектна робота. Компетентність у розробці, плануванні та реалізації 

дослідницьких та інноваційних проектів і програм. Здатність працювати у науковій та 

професійній групі з дотриманням етичних зобов’язань. Здатність до лідерських якостей, 

оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт, започаткування та реалізацію 

проектів; ЗК 8. Комунікативні здатності. Здатність розуміння іншомовних професійних 

текстів, використання іноземних мов для представлення наукових результатів в усній та 

письмовій формі та для спілкування в міжнародному загальному, науковому і 

професійному середовищі. Здатність працювати із наукометричними базами даних з 

метою виконання власного наукового дослідження та вміння  використовувати інтернет-

технології  для організації і забезпечення власної наукової, педагогічної та інноваційної 

діяльності, у підготовці наукових публікацій, звітів, ділової та особистої документації;  



ЗК 10. Викладацькі здатності. Компетентність у педагогічній діяльності щодо здійснення 

освітнього процесу, навчання, виховання, розвитку і професійної підготовки студентів до 

певного виду професійно-орієнтованої діяльності). 

Дисципліни, на які спирається: Сучасні інформаційні технології у науковій діяльності, 

Методика підготовки дисертацій, Управління науковими проектами. 

Зміст: Стилістика наукових доповідей і презентацій. Програмно-технічні засоби 

підготовки презентаційного матеріалу. Стилі викладання, їх відмінності та правила 

використання. Науковий, презентаційний, публіцистичний стилі тощо.  Методи й критерії 

оцінки якості презентаційного матеріалу.  Комп’ютерні системи та спеціалізовані сервіси 

для оцінки якості та удосконалення презентаційного матеріалу.  Організація й проведення 

презентацій. Інструменти розробки та демонстрації презентацій. Практичні прийоми 

проведення презентацій. Програмні засоби та спеціальні сервіси щодо розробки 

презентаційного та ілюстративного матеріалу.  Інформаційні технології організації й 

проведення презентацій (конференцій, вебінарів тощо). Комп’ютерна графіка та її 

використання в наукових презентаціях. Особливості мультимедійних презентацій. 

Форми та методи навчання:  

форми навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота студентів, залік та іспит. 

методи навчання: інформаційно-рецептивний, дослідницький. 

 

Мова навчання: українська 

 



Информационная справка 

 

Вид и название: Учебная дисциплина «Риторика и технологии научной презентации» 

Код: ЗНП В.02 

Тип: по выбору 

Уровень: Phd 

Семестр, в котором преподается: 8 

Количество кредитов ЕКТС: 5 

Лектор (преподаватель): КОСТЕНКО Александр Борисович 

Результаты обучения: (компетенции):  

Студенты должны знать: современные технологии презентационной работы; вопросы 

использования информационных систем для подготовки и анализа материалов для 

научных докладов и презентаций; теоретические и технологические основы по 

использованию информационных систем при проведении научных презентаций, 

конференций, вебинаров. 

уметь: применять на практике программные инструменты и специализированные сервисе 

по анализу и улучшения материалов научных докладов и презентаций; использовать 

современное программное обеспечение и Web-сервисы для проведения научных 

презентаций, конференций, вебинаров; работать с активными элементами и мультимедиа; 

пользоваться современными системами для подготовки презентационного и 

иллюстрационной материалов; выполнять структурно-содержательный анализ 

презентационного материала, проводить специальные измерения по динамике и 

стилистики его представления. 

иметь компетентности: умение применять программные инструменты и 

специализированные сервисы по анализу и улучшению стилистики научных докладов и 

презентаций; умение использовать современное программное обеспечение и Web-сервисы 

для проведения научных презентаций, конференций, вебинаров; владение методикой 

подготовки диссертационных исследований 

(ЗК 1. Формирование системного научного мировоззрения, профессиональной этики и 

общего культурного кругозора; ЗК 3. Способность к практическому использованию в 

собственной педагогической деятельности информационных технологий дистанционного 

обучения, в организации и проведении научных мероприятий (конференции, научные 

семинары, мастер-классы и т.п.); ЗК 5. Групповая и занятость. Компетентность в 

разработке, планировании и реализации исследовательских и инновационных проектов и 

программ. Способность работать в научной и профессиональной группе с соблюдением 

этических норм. Способность к лидерству, оценке и обеспечению качества выполняемых 

работ, созданию и реализации проектов; ЗК 8. Коммуникативные способности. 

Способность понимания иноязычных профессиональных текстов, использования 

иностранных языков для представления научных результатов в устной и письменной 

форме и для общения в международном общем, научной и профессиональной среде. 

Способность работать с наукометрическими базами данных с целью выполнения 

собственного научного исследования и умение использовать интернет-технологии для 

организации и обеспечения собственной научной, педагогической и инновационной 

деятельности, в подготовке научных публикаций, отчетов, деловой и личной 

документации; 



ЗК 10. Преподавательские способности. Компетентность в педагогической деятельности 

по осуществлению образовательного процесса, обучения, воспитания, развития и 

профессиональной подготовки студентов к определенному виду профессионально-

ориентированной деятельности). 

Дисциплины, на которые опирается: Современные информационные технологии в 

научной деятельности Методика подготовки диссертаций, Управление научными 

проектами. 

Содержание: Стилистика научных докладов и презентаций. Программно-технические 

средства подготовки презентационного материала. Стили преподавания, их отличия и 

правила использования. Научный, презентационный, публицистический стили и тому 

подобное. Методы и критерии оценки качества презентационного материала. 

Компьютерные системы и специализированные сервисы для оценки качества и 

совершенствования презентационного материала. Организация и проведение презентаций. 

Инструменты разработки и демонстрации презентаций. Практические приемы проведения 

презентаций. Программные средства и специальные сервисы по разработке 

презентационного и иллюстративного материала. Информационные технологии 

организации и проведения презентаций (конференций, вебинаров и т.д.). Компьютерная 

графика и ее использование в научных презентациях. Особенности мультимедийных 

презентаций. 

Формы и методы обучения:  

формы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов, зачет. 

методы: информационно-рецептивный, исследовательский. 

 

Язык обучения: украинский. 



Information reference 

 

Type the title: 

the discipline «Rhetoric and technology of scientific presentation» 

Code: ЗНП В.02 

Type: the selective 

Level: Phd 

Semester when the disciplines delivered: 8 

Number of ECTS credits: 5 

Name of lecturer(s): KOSTENKO Oleksandr Borisovich 

Learning outcomes: (competences):  

They should know: modern technologies of presentation work; the use of information systems 

for the preparation and analysis of materials for scientific presentations and presentations; 

theoretical and technological basis for the use of information systems in the conduct of scientific 

presentations, conferences, webinars. 

They will be able to: to apply in practice software tools and specialized services for analyzing 

and improving the materials of scientific reports and presentations; use modern software and 

Web-services for scientific presentations, conferences, webinars; work with active elements and 

multimedia; Use modern systems to prepare presentation and illustrative materials; to carry out a 

structurally-substantial analysis of the presentation material, to conduct special measurements on 

the dynamics and stylistics of its presentation. 

They have competence: the ability to apply software tools and specialized services to analyze 

and improve the stylistics of scientific reports and presentations; the ability to use modern 

software and Web services for scientific presentations, conferences, webinars; mastery of the 

methodology of preparation of dissertation research 

(ZK 1. Formation of a system scientific world outlook, professional ethics and general cultural 

outlook, ZK 3. The ability to use the information technologies of distance learning in own 

pedagogical activity, organizing and conducting scientific events (conferences, scientific 

seminars, master classes, etc.), ZK 5. Group and employment: Competence in the design, 

planning and implementation of research and innovation projects and programs, the ability to 

work in a scientific and professional manner group with ethical standards.The ability to 

leadership qualities, assess and ensure the quality of work performed, the creation and 

implementation of projects, ZK 8. Communicative abilities.The ability to understand foreign 

professional texts, use foreign languages to present scientific results in oral and written form and 

for communication in the international general, scientific and professional environment.The 

ability to work with scientometric databases in order to perform their own scientific research and 

umeny use Internet technology to organize and ensure its own scientific, educational and 

innovation activities in the preparation of scientific publications, reports, business and personal 

documents; ZK 10. Teaching abilities. Competence in pedagogical activity for the 

implementation of the educational process, education, upbringing, development and professional 

training of students for a certain kind of professionally-oriented activity). 

Discipline are based on: Modern information technologies in scientific activity The 

methodology of theses preparation, Management of scientific projects. 

Contents: Stylistics of scientific reports and presentations. Software and hardware for preparing 

presentation material. Teaching styles, their differences and usage rules. Scientific, presentation, 



journalistic styles and the like. Methods and criteria for assessing the quality of the presentation 

material. Computer systems and specialized services for assessing the quality and improving the 

presentation material. Organization and holding of presentations. Tools for developing and 

demonstrating presentations. Practical methods of presentations. Software and special services 

for the development of presentation and illustrative material. Information technologies for 

organizing and conducting presentations (conferences, webinars, etc.). Computer graphics and its 

use in scientific presentations. Features of multimedia presentations. 

Teaching forms and methods:  

forms: lectures, practical classes, independent work of students, offset. 

methods: information-receptive, research. 

Language of instruction: Ukrainian. 

 


