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Силабус курсу 

Методологія підготовки наукової публікації 

______2017‒2018____ навчального року 

 

Назва курсу Методологія підготовки наукової публікації 

Адреса викладання 

курсу 

м. Львів, вул. Дорошенка, 41 

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

Географічний факультет, кафедра конструктивної географії і 

картографії 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

галузь знань  10 Природничі науки, спеціальність  103 Науки про 

Землю 

Викладач курсу Іванов Євген Анатолійович, доктор географічних наук, доцент 

Контактна інформація 

викладачів 

eugen_ivanov@email.ua, https://geography.lnu.edu.ua/employee/ivanov-

evhen-anatolijovych, м. Львів, вул. Дорошенка, 41, кімн. 65 

Консультації по курсу 

відбуваються 

Консультації в день проведення лекцій і практичних занять (за 

попередньою домовленістю). Також можливі он-лайн консультації 

через Facebook. Для погодження часу консультацій слід писати на 

електронну пошту викладача або дзвонити. 

Сторінка курсу http://geography.lnu.edu.ua/ 

Інформація про курс Викладання курсу “Методологія підготовки наукової публікації” для 

підготовки докторів філософії передбачає: 

1) ознайомлення аспірантів з законодавчою базою, щодо наукової 

діяльності та академічними вимогами до наукових публікацій; 

2) оволодіння принципами оформлення і публікації наукових статей і 

тез доповідей, специфікою апробацій результатів наукових досліджень; 

3) оволодіння практичними навичками щодо розробки та етапів 

дисертаційного дослідження, структури дисертаційної роботи; 

4) ознайомлення з принципами оформлення наукових дослідних робіт і 

грантів; 

5) ознайомлення з формальними принципами захисту дисертації. 

Коротка анотація 

курсу 

Курс “Методологія підготовки наукової публікації” є дисципліною 

вільного вибору аспіранта з спеціальності 103 Науки про Землю для 

програми підготовки __доктора філософії__, яка викладається в 

_3_семестрі в обсязі __3__ кредитів (за Європейською Кредитно-

Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу 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. 

Література для 

вивчення дисципліни 

Основна: 

1. Вимоги до оформлення дисертацій і авторефератів дисертацій // 

Бюлетень ВАК України. – 2011. – № 9‒10. 

2. Дейниченко Г. В., Постнов Г. М. Методологія і організація наукових 

досліджень: навч. посібн. ‒ Харків: Вид-во ХДУХТ, 2014. ‒ 115 с. 
 

https://geography.lnu.edu.ua/employee/ivanov-evhen-anatolijovych
https://geography.lnu.edu.ua/employee/ivanov-evhen-anatolijovych
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3. ДСТУ 3008-95 “Документація. Звіти у сфері науки і техніки. 

Структура і правила оформлення”. – К.: Держстандарт України, 

1995. – 36 с. 

4. ДСТУ 3017-95 “Видання. Основні види та визначення”. – К. : 

Держстандарт України, 1995. – 45 с. 

5. Довідник здобувача наукових ступенів: зб. нормат. док. та інформ. 

матеріалів з питань атестації наук. кадрів вищ. кваліфікації / упоряд. 

Ю. І. Цеков ; попереднє слово Р. В. Бойка. – К. : Ред. “Бюл. ВАК 

України”, 1999. – 64 с. 

6. Клименюк О. В. Технологія наукового дослідження: підручник. ‒ 

Київ-Ніжин: ТОВ Вид-во “Аспект-Поліграф”, 2006. ‒ 308 с. 

7. Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, 

який наводять у дисертації, і списку опублікованих робіт, який 

наводять в авторефераті // Бюл. ВАК України. – 2008. – № 3. – С. 

9‒13. 

8. Сурмін Ю. П. Наукові тексти: специфіка, підготовка та презентація: 

навч.-метод. посіб. – К. : НАДУ, 2008. – 184 с. 

9. Швець Ф. Д. Методологія та організація наукових досліджень: навч. 

посібн. ‒ Рівне: Вид-во НУВГП, 2016. ‒ 151 с. 

10. Юринець В. Є. Методологія наукових досліджень: навч. посібн. 

Львів: Вид-во ЛНУ імені Івана Франка, 2011. ‒ 178 с. 

 

Допоміжна: 

11. Домбровська С. М. Технологія захисту дисертацій. ‒ Харків: Вид-во 

НУЦЗУ, 2017. ‒ 190 с. 

12. Здобувачу наукового ступеня : метод. рекоменд. / упоряд. С. В. 

Сьомін. – К. : МАУП, 2002. – 184 с. 

13. Кандидатська дисертація: принципи, методи, техніка, технологія : 

навч. посіб. для асп. / уклад. С. С. Єрмаков. – Х. : ХХПІ, 1998. – 96 с. 

14. Основні вимоги до дисертацій та авторефератів дисертацій // Бюл. 

ВАК України. – 2000. – № 2. – С. 9‒41. 

15. Семеног О. М. Культура наукової української мови: Навч. посіб. – 

К.: Академія, 2010. – 213 с. 

16. Стеченко Д. М., Чмир О. С. Методологія наукових досліджень. ‒ 

Київ: Знання, 2007. ‒ 317 с. 

17. Сурмін Ю. П. Майстерня вченого : підруч. для науковця / Ю. П. 

Сурмін. ‒ К., 2006. ‒ 302 с. 

Тривалість курсу ____90___   год. 

 

Обсяг курсу  32  години аудиторних занять, з них _16_ годин лекцій, __16_ годин 

лабораторних робіт/практичних занять та _58_ годин самостійної 

роботи 

Очікувані результати 

навчання 

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 
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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. 

Ключові слова публікація, стаття, дисертаційна робота, зміст, вступ, висновки, текст, 

рисунок, таблиця. 

Формат курсу Очний /заочний 

Очна (денна, вечірня) форма навчання передбачає постійний 

особистий контакт науково-педагогічного працівника та аспіранта, що 

забезпечує надбання глибоких системних знань, стійких умінь. 

Аспіранти денної і вечірньої форми навчання зобов’язані відвідувати 

навчальні заняття згідно з розкладом та своєчасно виконувати 

навчальні завдання згідно з робочою програмою. 

Заочна форма навчання поєднує в собі самонавчання і очне навчання. 

Характеризується етапністю. На першому етапі відбувається отримання 

бази знань і методики для самостійного засвоєння навчальної 

інформації та формування умінь, на другому етапі аспірант самостійно 

засвоює навчальний матеріал, виконує заплановані індивідуальні 

завдання, а на третьому – проводиться безпосередня перевірка 

результатів навчання. 

Формат Проведення лекцій, практичних занять та консультацій для кращого 

розуміння тем 

Теми Теми лекційного курсу 

Тема 1. Нормативно-правова база (2 год.). 

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 (4 год.). 

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. 

 

Тема 3. Розробка та етапи дисертаційного дослідження (2 год.). 

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. 
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Тема 4. Структура дисертаційної роботи (2 год.). 

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 (2 год.). 

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 (2 год.). 

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 (2 год.). 

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. 

 

Теми практичних робіт 

Практична робота 1. Підготовка наукової статті та апробація наукових 

досліджень (4 год.). 

Практична робота 2. Опрацювання списку рекомендованої літератури 

(2 год.). 

Практична робота 3. Аналіз структури дисертаційної роботи (4 год.). 

Практична робота 4. Огляд наукометричних баз і сторінок фахових 

наукових видань (2 год.). 

Практична робота 5. Підготовка запиту науково-дослідні роботи чи 

гранту (4 год.). 

 

Підсумковий 

контроль, форма 

Залік, комбінований 



 6 

Пререквізити Для вивчення курсу аспіранти потребують базових знань з _філософії і 

географії  достатніх для сприйняття наукового апарату, розуміння 

науково-методологічних і методичних основ географічних досліджень. 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Лекція, презентація, спільні проекти, дискусія. 

Необхідне обладнання Для вивчення курсу слід вживати програми Microsoft Office Word, 

Microsoft Office Excel, Microsoft Office Power Point 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 

за таким співідношенням: 

• практичні роботи : максимальна кількість балів_40 _ 

• контрольний замір (модуль): максимальна кількість балів__10__ 

• іспит: максимальна кількість балів_50_ 

Підсумкова максимальна кількість балів__100__ 

Питання до заліку 1. Нормативні вимоги до оформлення наукових текстів і зокрема 

дисертацій. 

2. Документи, звіти у сфері науки і техніки. 

3. Нормативно-правова база щодо структури і правил оформлення, 

презентації, захисту наукових досліджень. 

4. Основні принципи пошуку, аналізу і розуміння нормативних 

документів. 

5. Загальна характеристика наукового тексту. Види і специфіка 

наукових текстів. 

6. Редакційні вимоги до тез, статей і монографій. 

7. Елементи наукових текстів: посилання, таблиці, ілюстрації, 

епіграфи, додатки, список використаних джерел, бібліографічний 

опис. 

8. Мова і стиль наукових доповідей. 

9. Формування мети, проблеми і планування етапів дослідження. 

10. Опрацювання джерел з теми дисертаційного дослідження. 

11. Загальні принципи структурування дисертаційних досліджень. 

12. Основні технічні вимоги оформлення дисертацій. 

13. Оформлення списку використаних джерел. 

14. Фахові видання в Україні. 

15. Основні наукометричні бази. 

16. Рекомендації до публікацій у виданнях, що внесені до основних 

наукометричних баз (Web of Science, Scopus, Index Сореrnicus). 

17. Наукові дослідні роботи: проектування досліджень, розробка 

запитів. 

18. Грантові програми та їх специфіка. Українські і міжнародні гранти. 

19. Рекомендації, щодо написання і оформлення заявок. Особливості 

оформлення запитів і заявок. 

20. Підготовка до захисту дисертаційної роботи. 

Опитування Опитування аспірантів проводиться в усній формі, у формі бесіди. 
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Схема курсу 

Тиж. Тема, план, короткі тези 

Форма діяльності (заняття) 

лекція, самостійна, дискусія, 
групова робота) 

Література. Ресурси в інтернеті Завдання, год 

Т
ер

м
ін

 

в
и

к
о
н

ан
н

я 

1 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. 

Лекція Дейниченко Г. В., Постнов Г. М. 

Методологія і організація наукових 

досліджень: навч. посібн. ‒ Харків: Вид-
во ХДУХТ, 2014. ‒ 115 с. 

Швець Ф. Д. Методологія та організація 

наукових досліджень: навч. посібн. ‒ 
Рівне: Вид-во НУВГП, 2016. ‒ 151 с. 

Швець Ф. Д. Методологія та організація 

наукових досліджень: навч. посібн. ‒ 

Рівне: Вид-во НУВГП, 2016. ‒ 151 с. 

- - 

2 Тема 1. Підготовка наукової статті 

та апробація наукових досліджень 

Практичне заняття. 

Робота з літературними та 

інтернет-джерелами 

Здобувачу наукового ступеня : метод. 

рекоменд. / упоряд. С. В. Сьомін. – К. : 

МАУП, 2002. – 184 с. 

Підготувати 

матеріал 

- 

3 Тема 2. Наукові статті й апробація 
наукових досліджень. Загальна 

характеристика наукового тексту. 

Види наукових текстів. Специфіка 
академічних текстів. Функції 

наукових статей і тез. 

Лекція Сурмін Ю. П. Наукові тексти: специфіка, 
підготовка та презентація: навч.-метод. 

посіб. – К. : НАДУ, 2008. – 184 с. 

Сурмін Ю. П. Майстерня вченого : 
підруч. для науковця / Ю. П. Сурмін. ‒ 

К., 2006. ‒ 302 с. 

- - 

4 Тема 2. Опрацювання списку 

рекомендованої літератури. 

Практичне заняття. 

Робота з літературними та 
інтернет-джерелами 

Приклади оформлення бібліографічного 

опису у списку джерел, який наводять у 
дисертації, і списку опублікованих робіт, 

який наводять в авторефераті // Бюл. 

ВАК України. – 2008. – № 3. – С. 9‒13. 

Підготувати 

матеріал 

- 

5 Тема 2. Наукові статті й апробація 

наукових досліджень. Види статей: 

оглядові, проблемні, методологічні 

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

вимоги до тез, статей. Наукові 

монографії. Елементи наукових 
текстів. Мова і стиль наукових 

доповідей. 

Лекція Дейниченко Г. В., Постнов Г. М. 

Методологія і організація наукових 

досліджень: навч. посібн. ‒ Харків: Вид-

во ХДУХТ, 2014. ‒ 115 с. 
Юринець В. Є. Методологія наукових 

досліджень: навч. посібн. ‒ Львів: Вид-

во ЛНУ імені Івана Франка, 2011. ‒ 
178 с. 

- - 
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6 Тема 3. Аналіз структури 

дисертаційної роботи. 

Практичне заняття. 

Робота з літературними та 
інтернет-джерелами 

Здобувачу наукового ступеня : метод. 

рекоменд. / упоряд. С. В. Сьомін. – К. : 
МАУП, 2002. – 184 с. 

Підготувати 

матеріал 

- 

7 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. 

Стратегії підготовки тексту. 

Написання і редагування тексту. 

Лекція Довідник здобувача наукових ступенів: 

зб. нормат. док. та інформ. матеріалів з 

питань атестації наук. кадрів вищ. 
кваліфікації / упоряд. Ю. І. Цеков ; 

попереднє слово Р. В. Бойка. – К. : Ред. 

“Бюл. ВАК України”, 1999. – 64 с. 
Кандидатська дисертація: принципи, 

методи, техніка, технологія : навч. посіб. 

для асп. / уклад. С. С. Єрмаков. – Х. : 

ХХПІ, 1998. – 96 с. 

- - 

8 Тема 3. Аналіз структури 

дисертаційної роботи. 

Практичне заняття. 

Робота з літературними та 

інтернет-джерелами 

Вимоги до оформлення дисертацій і 

авторефератів дисертацій // Бюлетень 

ВАК України. – 2011. – № 9‒10. 

Підготувати 

матеріал 

- 

9 Тема 4. Структура дисертаційної 
роботи. Загальні принципи 

структурування дисертаційних 

досліджень. Основні технічні вимоги 
оформлення дисертацій. Оформлення 

списку використаних джерел. 

Лекція Довідник здобувача наукових ступенів: 
зб. нормат. док. та інформ. матеріалів з 

питань атестації наук. кадрів вищ. 

кваліфікації / упоряд. Ю. І. Цеков ; 
попереднє слово Р. В. Бойка. – К. : Ред. 

“Бюл. ВАК України”, 1999. – 64 с. 

Приклади оформлення бібліографічного 
опису у списку джерел, який наводять у 

дисертації, і списку опублікованих робіт, 

який наводять в авторефераті // Бюл. 

ВАК України. – 2008. – № 3. – С. 9‒13. 

- - 

10 Тема 4. Огляд наукометричних баз і 

сторінок фахових наукових видань. 

Практичне заняття. 

Робота з літературними та 

інтернет-джерелами 

Клименюк О. В. Технологія наукового 

дослідження: підручник. ‒ Київ-Ніжин: 

ТОВ Вид-во “Аспект-Поліграф”, 2006. ‒ 
308 с. 

Сурмін Ю. П. Наукові тексти: специфіка, 

підготовка та презентація: навч.-метод. 

посіб. – К. : НАДУ, 2008. – 184 с. 

Підготувати 

матеріал 

- 

11 Тема 5. Наукові видання і наукова 

комунікація. Особливості наукових 

видань. Фахові видання. 
Наукометричні бази. Рекомендації до 

публікацій у виданнях, що внесені до 

Лекція Здобувачу наукового ступеня : метод. 

рекоменд. / упоряд. С. В. Сьомін. – К. : 

МАУП, 2002. – 184 с. 
Клименюк О. В. Технологія наукового 

дослідження: підручник. ‒ Київ-Ніжин: 

- - 
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наукометричних баз. Форми наукової 

комунікації. Семінари, конференції, 
симпозіуми, конгреси. Очні та заочні 

конференції. Виступи і доповіді на 

наукових конференціях. Комунікація 

через Інтернет. 

ТОВ Вид-во “Аспект-Поліграф”, 2006. ‒ 

308 с. 
ДСТУ 3017-95 “Видання. Основні види 

та визначення”. – К. : Держстандарт 

України, 1995. – 45 с. 

12 Тема 4. Огляд наукометричних баз і 

сторінок фахових наукових видань. 
Практичне заняття. 

Робота з літературними та 

інтернет-джерелами 

Швець Ф. Д. Методологія та організація 

наукових досліджень: навч. посібн. ‒ 

Рівне: Вид-во НУВГП, 2016. ‒ 151 с. 

Підготувати 

матеріал 

- 

13 Тема 6. Наукові дослідні роботи і 
гранти. Наукові дослідні роботи: 

проектування досліджень, розробка 

запитів. Грантові програми та їх 
специфіка. Конкурси на отримання 

дослідницьких грантів. Спільні 

наукові проекти. Напрямки 
досліджень. Рекомендації, щодо 

написання і оформлення заявок. 

Лекція Швець Ф. Д. Методологія та організація 
наукових досліджень: навч. посібн. ‒ 

Рівне: Вид-во НУВГП, 2016. ‒ 151 с. 

Стеченко Д. М., Чмир О. С. Методологія 
наукових досліджень. ‒ Київ: Знання, 

2007. ‒ 317 с. 

Стеченко Д. М., Чмир О. С. Методологія 
наукових досліджень. ‒ Київ: Знання, 

2007. ‒ 317 с. 

- - 

14 Тема 5. Підготовка запиту науково-

дослідні роботи чи гранту. 

Практичне заняття. 

Робота з літературними та 
інтернет-джерелами 

ДСТУ 3008-95 “Документація. Звіти у 

сфері науки і техніки. Структура і 
правила оформлення”. – К.: 

Держстандарт України, 1995. – 36 с. 

Підготувати 

матеріал 

- 

15 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. 

Лекція Домбровська С. М. Технологія захисту 

дисертацій. ‒ Харків: Вид-во НУЦЗУ, 
2017. ‒ 190 с. 

Здобувачу наукового ступеня : метод. 

рекоменд. / упоряд. С. В. Сьомін. – К. : 
МАУП, 2002. – 184 с. 

Кандидатська дисертація: принципи, 

методи, техніка, технологія : навч. посіб. 
для асп. / уклад. С. С. Єрмаков. – Х. : 

ХХПІ, 1998. – 96 с. 

Основні вимоги до дисертацій та 

авторефератів дисертацій // Бюл. ВАК 
України. – 2000. – № 2. – С. 9‒41. 

- - 

16 Тема 5. Підготовка запиту науково-

дослідні роботи чи гранту. 

Практичне заняття. 

Робота з літературними та 
інтернет-джерелами 

ДСТУ 3008-95 “Документація. Звіти у 

сфері науки і техніки. Структура і 
правила оформлення”. – К.: 

Держстандарт України, 1995. – 36 с. 

- - 

 


