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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

«Практичні напрями підготовки виступів на наукових конференціях, 

наукових доповідей та наукових статей» потребують детальнішого вивчення 

сучасними молодими науковцями у зв’язку з проблемним характером не 

стільки наукових досліджень, скільки самої сучасної наукової роботи. Майже 

кожна держава пережила часи, коли наукові напрацювання ставали 

домінантними у правовому регулюванні. З розвитком юридичної науки 

навчальна дисципліна «Практичні напрями підготовки виступів на наукових 

конференціях, наукових доповідей та наукових статей» стала розглядатися як 

допоміжне джерело інформації. Інтерес юристів до неї привів до численних 

досліджень у межах розгляду теоретичних питань. Водночас конкурентний 

характер сучасної юридичної науки потребує поглиблення спеціальних фахових 

знань у відповідній сфері. 

Правова культура займає важливе місце в юридичній спадщині 

українського суспільства, оскільки тривалий час українці не мали своєї 

держави, а законодавство сусідніх держав не враховувало національних 

особливостей нашого життя. Тим часом сучасні етнополітичні та державотворчі 

процеси в Україні, що супроводжуються активною законотворчою діяльністю 

зумовлюються потребою адаптації вітчизняних правників-юристів до 

конкурентного середовища Європейського Союзу. Переосмислення 

національної науково-правової спадщини пов’язано зі специфікою української 

ментальності, стереотипами суспільних відносин, народно-правовими ідеалами, 

і стосується, передусім, сфери наукової культури.  

В умовах розбудови правової держави в Україні значно зростає потреба у 

вивченні особливостей підготовки виступів на наукових конференціях, 

наукових доповідей та наукових статей, що має допомогти уникнути помилок 

ігнорування здобутків правової культури при розвитку юристів-фахівців. 
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 Курс «Практичні напрями підготовки виступів на наукових конференціях, 

наукових доповідей та наукових статей» є спеціальною навчальною 

дисципліною, призначеною, передусім, для підготовки майбутніх вчених-

юристів. Вивчення напрямів підготовки виступів на наукових конференціях, 

наукових доповідей та наукових статей ґрунтується на використанні досвіду 

навчання попередніх років і тісно пов’язане з набуттям знань з таких 

юридичних дисциплін, як «Теорія держави і права», «Методологія і організація 

юридичних досліджень», «Історія вчень про державу й право» тощо. Стане в 

нагоді також звернення до загальнонаукових дисциплін, зокрема, «Методології 

наукових досліджень», а також курсів «Риторика», «Еристика» тощо. 

Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета вивчення курсу «Практичні напрями підготовки виступів на 

наукових конференціях, наукових доповідей та наукових статей» полягає у 

наданні майбутнім вченим-юристам знань про загальні закономірності та 

характерні особливості підготовки виступів на наукових конференціях, 

наукових доповідей та наукових статей. 

Завдання навчальної дисципліни полягають у наданні аспірантам знань та 

навичок, щодо: 

•  процесу виникнення та еволюції наукових доповідей і публікацій; 

•  предмета, методологічних засад вивчення змісту навчальної дисципліни;  

•  опрацювання наукових джерел; 

•  визначення цільової проблематики наукових доповідей та наукових 

статей; 

•  аналізу відомостей при підготовці наукових доповідей та наукових 

статей; 

•  ведення сучасної наукової дискусії; 

•  критичного підходу при виборі цільових видань для публікації наукових 

статей, а також пріоритетних конференцій; 



5 
 

 

•  відповідності своїх наукових статей і доповідей сучасним вимогам, які 

висуваються науковими спільнотами України та Європейського Союзу. 

На основі отриманих знань слухачі навчального курсу повинні уміти: 

• пізнавати та пояснювати вимоги до наукових статей і доповідей; 

• спираючись на наукові методи пізнання, аналізувати джерела наукового 

дослідження та процес підготовки наукових статей і доповідей;  

• враховувати історичний досвід щодо наукової роботи в практичній 

діяльності; 

• на основі знань вітчизняних правових наукових традицій 

обґрунтовувати значення «Практичних напрямів підготовки виступів на 

наукових конференціях, наукових доповідей та наукових статей» у житті 

українського наукового співтовариства та необхідність удосконалення 

національної свідомості і наукової культури у населення. 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 дисципліни 

«ПРАКТИЧНІ НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ ВИСТУПІВ НА НАУКОВИХ 

КОНФЕРЕНЦІЯХ, НАУКОВИХ ДОПОВІДЕЙ ТА НАУКОВИХ СТАТЕЙ» 

№ 

пор. Назва змістового модуля і теми 

 Змістовий модуль І. Загальнотеоретичні аспекти підготовки виступів 

на наукових конференціях, наукових доповідей та наукових статей 

1 Теоретичні й методичні засади навчальної дисципліни «Практичні 

напрями підготовки виступів на наукових конференціях, наукових 

доповідей та наукових статей» 

2 Теоретико-методичні аспекти сучасних наукових досліджень та їх 

вираження у тезах доповідей і наукових статтях 
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3 Вираження результатів основних етапів наукового дослідження у 

виступах на наукових конференціях, наукових доповідях та наукових 

статтях 

4 Особливості риторики під час виступів на наукових конференціях, у 

наукових доповідях та наукових статтях 

5 Сучасні уявлення про еристику в науковій роботі 

6 Рабулістика при підготовці виступів на наукових конференціях, у 

наукових доповідях та наукових статтях. Маніпулятивний вплив 

 Змістовий модуль ІІ. Особливості аспекти підготовки виступів на 

наукових конференціях, наукових доповідей та наукових статей 

7 Публічний характер наукових доповідей і статей: сучасні особливості 

8 Специфіка роботи з джерельною базою при підготовці сучасної наукової 

доповіді або статті 

9 Особливості підготовки наукової доповіді 

10 Вибір видання і публікація наукової статті 

Форми контролю: 

• усне опитування; 

• тестові завдання; 

• перевірка виконаних рефератів; 

• перевірка конспектів; 

• перевірка завдань для самостійної роботи; 

• поточні контрольні роботи; 

• проведення дискусій. 
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ЗМІСТ 

 дисципліни 

«ПРАКТИЧНІ НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ ВИСТУПІВ НА НАУКОВИХ 

КОНФЕРЕНЦІЯХ, НАУКОВИХ ДОПОВІДЕЙ ТА НАУКОВИХ 

СТАТЕЙ» 

 

Змістовий модуль І. Загальнотеоретичні аспекти підготовки виступів 

на наукових конференціях, наукових доповідей та наукових статей 

Тема 1. Теоретичні й методичні засади навчальної дисципліни 

«Практичні напрями підготовки виступів на наукових конференціях, 

наукових доповідей та наукових статей» 

Роль та місце дисципліни «Практичні напрями підготовки виступів на 

наукових конференціях, наукових доповідей та наукових статей» у системі 

навчальних дисциплін. Загальні уявлення про наукові доповіді й статті. 

Джерельна база опрацювання навчальної дисципліни «Практичні напрями 

підготовки виступів на наукових конференціях, наукових доповідей та 

наукових статей». Практичне значення спеціальних відомостей щодо 

підготовки наукових доповідей і статей. 

Філософсько-правові засади наукової діяльності та їх роль у практичній 

роботі науковця. Історичні передумови спеціальних прийомів підготовки 

виступів на наукових конференціях, наукових доповідей та наукових статей. 

Науковий стиль та його особливості.  

Література [4; 5; 8; 12-42] 

Тема 2.   Теоретико-методичні аспекти сучасних наукових досліджень 

та їх вираження у тезах доповідей і наукових статтях 

Поняття наукового дослідження. Вимоги до сучасних наукових 

досліджень: загальні особливості. Специфіка наукових досліджень в Україні й 

за кордоном. Види наукових досліджень. 
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Методика наукових досліджень: загальні риси. Методологія наукових 

досліджень та її співвідношення з відповідною методикою. Сучасні методи 

наукових досліджень. Вибір методів досліджень залежно від конкретного 

наукового завдання. 

Співвідношення доцільного і належного при опрацюванні наукової 

проблеми: практичні особливості. Проблема обґрунтованості результатів у 

сучасних наукових доповідях і статтях. Загальні уявлення щодо критичного 

підходу в науковій сфері: іноземний досвід і реалії. Дискусія у науковій сфері. 

Література [4; 5; 10; 12-14; 21-23; 28; 29; 39; 41] 

 

Тема 3. Вираження результатів основних етапів наукового 

дослідження у виступах на наукових конференціях, наукових доповідях та 

наукових статтях 

Причини та обставини вираження результатів основних етапів наукового 

дослідження у виступах на наукових конференціях, наукових доповідях та 

наукових статтях. Соціальні, політичні, психологічні, економічні, культурні 

передумови підходу науковця до підготовки наукових доповідей та наукових 

статей. 

Сегментування наукового дослідження. Характерні риси та особливості 

основних етапів наукового дослідження. Ознаки наукового характеру 

результатів дослідження, що публікується. Види результатів, здобутих 

науковцем під час дослідження. Послідовність викладу результатів 

дослідження науковцем у відповідних матеріалах і публікаціях. Практичні 

особливості співвідношення окремих етапів наукового дослідження. 

Фінансування окремих етапів наукового дослідження: проблемні риси. 

Вплив специфічних джерел фінансування дослідження на характер викладу 

отриманих результатів науковцем: корозія наукового підходу. 
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Об’єктивність і повнота викладу отриманих результатів дослідження у 

виступах на наукових конференціях, наукових доповідях та наукових статтях. 

Соціальні й фахові девіації наукових кадрів. 

Література [4; 5; 10; 12-14; 21-23; 28; 29; 39; 41] 

 

Тема 4. Особливості риторики під час виступів на наукових 

конференціях, у наукових доповідях та наукових статтях  

Риторика в архаїчних правових культурах. Особливості риторики в 

античний період. Судова риторика у Давньоримській державі. Наукові школи 

та дискусії часів Давньоримської держави. Риторичні прийоми у працях 

західних вчених різних періодів. Особливості східної риторики. Тридцять 

шість китайських стратагем і їх практичне значення. Риторика у виступах 

вчених і юристів-практиків на землях України за різних історичних періодів. 

Публічний виступ як важливий засіб комунікації та переконання. 

Значення публічного виступу в науковій діяльності: історичні передумови та 

сучасність. Особливості публічного виступу під час захисту дисертації. 

Культура сприйняття публічного виступу. Види запитань. 

Мистецтво аргументації. Риторичні прийоми у сучасних наукових 

публікаціях. Співвідношення і припустимість риторичних прийомів при 

використанні наукового стилю викладу результатів дослідження. 

Презентація як різновид публічного мовлення. Значення презентації у 

сучасному науковому дослідженні. Схематичний виклад основних 

результатів дослідження. Значення належного оформлення наукової 

презентації для її  сприйняття. 

Література [10; 15; 34-40] 
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Тема 5. Сучасні уявлення про еристику в науковій роботі 

Історичні, політичні, соціальні, економічні та культурні передумови 

використання прийомів еристики у наукові роботі. Історія еристики. 

Історичні умови формування критичного підходу в науковій діяльності. 

Суперечка як предмет еристики. Учасники суперечки. Позитивні та негативні 

точки зору щодо суперечки. Типи суперечок. Стадії суперечки. 

Поняття про наукову аргументацію. Складники аргументації. Контекст 

аргументації. Алгоритм аналізу аргументації. Поняття про форму аргументації. 

Поняття про дедуктивне міркування. Дедуктивна аргументація. Форми 

дедуктивних міркувань. Приклади дедуктивної аргументації. Поняття про 

правдоподібне міркування. Правдоподібна аргументація. Форми індуктивних 

міркувань. Правила побудови індуктивної аргументації. Форми міркувань за 

аналогією. Правила побудови аргументації за аналогією. Алгоритм визначення 

форми аргументації. 

Поняття про структуру аргументації. Підрядна аргументація. Сурядна 

аргументація. Множинна аргументація. Рівні складності структури 

аргументації. Алгоритм визначення структури аргументації. 

Правила і помилки в науковій суперечці. Правило свободи і типові 

помилки. Правило тягаря доведення і типові помилки. Правило обґрунтування 

точки зору і типові помилки. Правило критики точки зору і типові помилки. 

Правило обґрунтування аргументів і типові помилки. Правило аборони 

неправдивих аргументів і типові помилки. Правило релевантності аргументації 

і типові помилки. Правило подання аргументації і типові помилки. Правило 

логічності і типові помилки. Правило завершення суперечки і типові помилки. 

Поняття про прийоми впливу в суперечці. Коректні та некоректні прийоми 

впливу. Прийоми мовного впливу. Софізми в суперечках. Тактичні прийоми 

впливу в суперечках. Психологічні прийоми впливу в суперечках. Невербальні 

прийоми впливу в суперечках.  

Література [35; 40; 43] 
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Тема 6. Рабулістика при підготовці виступів на наукових 

конференціях, у наукових доповідях та наукових статтях. Маніпулятивний 

вплив 

Поняття рабулістики. Співвідношення рабулістики і чорної риторики. 

Використання вербальних, паравербальних і невербальних інструментів та 

засобів у контексті рабулістики і чорної риторики. Тілесно-мовні сигнали і 

тілесні сигнали, що супроводжують мову під час наукового виступу. 

Проблема співвідношення бажаного і дійсного у науковій роботі. Значення 

об’єктивних наукових результатів і можливі психологічні впливи при 

підготовці наукових доповідей і статей. 

Способи нейтралізації прийомів маніпуляції у спілкуванні. 

Контрманіпуляція стосовно нейтралізації рабулістичних прийомів при 

підготовці наукових доповідей і статей та її можливі наслідки. Способи захисту 

від маніпуляцій у науковій роботі. 

Література [33; 35; 40] 

 

Змістовий модуль ІІ. Особливості аспекти підготовки виступів на 
наукових конференціях, наукових доповідей та наукових статей 

 

Тема 7. Публічний характер наукових доповідей і статей: сучасні 

особливості 

Поняття наукової доповіді й наукової статті: сучасне тлумачення. 

Історичні передумови сучасної апробації результатів наукових досліджень.  

Академічна доброчесність: глобальний контекст та національна потреба. 

Асаdеmіс integrity в США. Вияви академічної нечесності. Академічна чесність у 

наукових дослідженнях. 
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Правові аспекти академічної чесності та боротьби із плагіатом. Процедура 

розгляду справ про порушення стандартів академічної чесності. 

Кодекс честі як інструмент дотримання академічної чесності науковця і 

освітянина. Етичні стандарти вищої освіти: від асоціацій до університетів. 

Вплив академічної доброчесності на інституційну практику української вищої 

школи. Культура академічної доброчесності та її формування. 

             Література [1; 5-9; 13-19; 44-45] 

 

Тема 8. Специфіка роботи з джерельною базою при підготовці сучасної 

наукової доповіді або статті 

Можливості та обмеження наукового дослідження. Визначення джерельної 

бази наукового дослідження. 

Узгодження джерельної бази наукового дослідження з проблематикою, що 

має охоплюватися у науковій доповіді або статті. Виокремлення груп джерел 

наукового дослідження. Розмежування джерел з урахуванням аргументації 

щодо основних положень дослідження, які висвітлюються. 

Зміст наукової доповіді та наукової статті й відображення у ньому 

джерельної бази. 

Література [4- 6, 7, 9, 12, 23; 36, 46] 

 

Тема 9. Особливості підготовки наукової доповіді 

Призначення наукової доповіді при оприлюдненні результатів наукового 

дослідження. Наукова доповідь як інструмент налагодження наукової взаємодії. 

Комунікація під час наукової доповіді та її роль у знаходженні істини. 

Основні проблеми при підготовці наукової доповіді. Психологічні 

аспекти, що знижують ефективність наукової доповіді: страх, неадекватна 

форма реагування на критику. 
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Презентація результатів наукового дослідження, заснована на моделі 

особистої ефективності GoMAD. 

Комп’ютерні технології для підготовки та виступу під час наукової 

доповіді. 

Література [11; 19; 21; 22; 23; 37; 45] 

 

Тема 10. Вибір видання і публікація наукової статті 

Офіційні наукові фахові видання України. Перелік офіційних наукових 

фахових видань України. Перевірка чинності фахового статусу видання перед 

публікацією. 

Умовні й офіційні «статуси» наукових видань та їх значення при 

оприлюдненні матеріалів дослідження.  

Вітчизняні та іноземні концептуальні вимоги до публікацій, що 

висуваються науковими виданнями. «Глибина цитування» за роками і її 

обмеження. Самоплагіат і боротьба з ним на офіційному рівні. 

Статус наукової конференції. Вибір конференції з урахуванням 

досліджуваної проблематики. 

Шахрайство як загроза науковій діяльності при публікації матеріалів: 

фіктивні видання або фіктивна індексація у науковометричних базах. Перевірка 

індексації видання у науковометричній базі. 

Література [3; 7; 9; 12; 27-31, 34, 46] 
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