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ВСТУП 

 

Навчальна дисципліна “Методологія підготовки наукової публікації” укладена відповідно 

до освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії з природничих наук за 

спеціальністю 103 Науки про Землю і охоплює основні відомості про типи і функції 

наукових публікацій, вимоги до їхнього змісту та оформлення, сучасний інструментарій 

проведення наукових досліджень та розвиває навички підготовки тез доповіді, наукової 

статті, монографії і дисертаційної роботи. 

 

Навчальну дисципліну “Методологія підготовки наукової публікації” аспіранти денної і 

заочної форм навчання вивчають на другому році навчання в аспірантурі. 

 

 

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Метою і завданням курсу “Методологія підготовки наукової публікації” є формування 

знань про типи і функції наукових публікацій, вимоги до їхнього змісту і оформлення, 

сучасний інструментарій популяризації результатів наукових досліджень та розвиток 

навичок підготовки тез доповіді, наукової статті і дисертаційної роботи. 

 

В результаті вивчення даного курсу аспірант повинен 

 

знати: основні наукові положення підготовки тез доповіді, статті, монографії чи 

дисертаційної роботи; типи і функції наукових публікацій, вимоги до їхнього змісту та 

оформлення. 

 

вміти: детально розробляти та переконливо презентувати групі кваліфікованих 

дослідників відповідний добре обґрунтований план дослідження для вирішення важливої 

задачі; завершити розширене оригінальне дослідження, що базується на критичному розгляді 

джерел та забезпечене необхідним науковим апаратом таким, як нотатки, бібліографія та 

публікація відповідних документів; готувати підбір матеріалу, публікувати його у пресі чи на 

веб-сторінці. 

 

Навчальний курс охоплює 3 кредити (90 год). Курс складається з 16 год. лекційних занять, 

16 год. практичних занять та 58 год. самостійної роботи. Тижневе навантаження студента 

складає 2 год аудиторних занять та 3,625 год самостійної роботи. 

 

 

2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Тема 1. Нормативно-правова база. 

Нормативні вимоги до оформлення наукових текстів і зокрема дисертацій. Документи, 

звіти у сфері науки і техніки. Нормативно-правова база щодо структури і правил 

оформлення, презентації, захисту наукових досліджень. Основні принципи пошуку, аналізу і 

розуміння нормативних документів. 

 

Тема 2. Наукові статті й апробація наукових досліджень. 

Загальна характеристика наукового тексту. Види наукових текстів. Специфіка 

академічних текстів. Функції наукових статей і тез. Види статей: оглядові, проблемні, 

методологічні тощо. Структура наукових текстів. Об’єм наукових текстів. Редакційні вимоги 

до тез, статей. Наукові монографії. Елементи наукових текстів: посилання, таблиці, 

ілюстрації, епіграфи, додатки, список використаних джерел, бібліографічний опис. Мова і 

стиль наукових доповідей. 
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Тема 3. Розробка та етапи дисертаційного дослідження. 

Формування мети, проблеми і планування етапів дослідження. Організація 

інтелектуальної праці, зміст роботи. Опрацювання джерел з теми дисертаційного 

дослідження. Техніки читання і тлумачення текстів. Відбір матеріалу. Стратегії підготовки 

тексту. Написання і редагування тексту. Наукова комунікація. Обговорення попередніх 

результатів дослідження. 

 

Тема 4. Структура дисертаційної роботи. 

Загальні принципи структурування дисертаційних досліджень. Основні технічні вимоги 

оформлення дисертацій. Вступ. Загальні і специфічні принципи структурування 

філософських текстів. Академічні вимоги до дисертацій (кваліфікаційних текстів). Анотація. 

Структура вступу. Постановка проблеми й актуалізація. Ступінь розробленості проблеми, 

аналіз досліджень. Формулювання мети і завдань. Об’єкт і предмет дослідження. Теоретико-

методологічні засади. Формулювання наукової новизни. Основні розділи. Структура, форма, 

зміст і порядок наукового дослідження. Різні стратегії побудови тексту. Індуктивна та 

дедуктивна форми. Висновки. Оформлення списку використаних джерел. 

 

Тема 5. Наукові видання і наукова комунікація. 

Особливості наукових видань. Фахові видання. Наукометричні бази. Рекомендації до 

публікацій у виданнях, що внесені до основних наукометричних баз (Web of Science, Scopus, 

Index Сореrnicus). Форми наукової комунікації. Семінари, конференції, симпозіуми, 

конгреси: їх тематика, тривалість та способи проведення. Очні та заочні конференції. 

Виступи і доповіді на наукових конференціях. Комунікація через Інтернет. 

 

Тема 6. Наукові дослідні роботи і гранти. 

Наукові дослідні роботи: проектування досліджень, розробка запитів. Грантові 

програми та їх специфіка. Українські і міжнародні гранти. Конкурси на отримання 

дослідницьких грантів. Спільні наукові проекти. Напрямки досліджень. Рекомендації, щодо 

написання і оформлення заявок. Особливості оформлення запитів і заявок. Форми заявок. 

Формування та оформлення ідеї. Наукові стипендії. 

 

Тема 7. Захист дисертації і документація. 

Підготовка до захисту. Нормативно-кваліфікаційні, процедурно-технологічні 

особливості захисту. Мова, стиль і структура викладу результатів дослідження у доповіді. 

Відгуки на дисертацію. Підготовка документів після захисту. Порядок присудження 

наукових звань і ступенів. 
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4. ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ 
 

Форма підсумкового контролю успішності – залік. 


