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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 Самостійна робота є складовою навчального процесу, основним засобом 

опанування навчального матеріалу у позааудиторний час. 

 Мета самостійної роботи з дисципліни «Практичні напрями підготовки 

виступів на наукових конференціях, наукових доповідей та наукових статей» – 

засвоїти в повному обсязі навчальну програму і сформувати самостійність як 

особистісну рису та важливу професійну якість, сутність якої полягає в умінні 

систематизувати, планувати та контролювати власну діяльність. 

 Завдання самостійної роботи з дисципліни – засвоєння, закріплення та 

систематизація відповідних теоретичних знань, а також їх застосування при 

виконанні практичних завдань. Самостійна робота забезпечує підготовку до 

поточних аудиторних занять. 

 Зміст самостійної роботи з дисципліни «Практичні напрями підготовки 

виступів на наукових конференціях, наукових доповідей та наукових статей» 

визначається навчальною програмою дисципліни, а також цими методичними 

матеріалами. 

 До основних форм самостійної роботи з дисципліни «Практичні напрями 

підготовки виступів на наукових конференціях, наукових доповідей та наукових 

статей» належать:  

• опрацювання прослуханого лекційного матеріалу, обов’язкових і 

додаткових наукових літературних джерел; 

• вивчення окремих тем або питань, передбачених для самостійного 

опрацювання; 

• виконання домашніх завдань; 

• підготовка до практичних занять; 

• підготовка до різних форм поточного контролю; 

• пошук та огляд літературних джерел за заданою проблематикою; 

• написання реферату за заданою проблематикою; 

• підготовка доповіді за заданою проблематикою; 

• аналітичний розгляд наукових публікацій; 
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•  підготовка контрольної роботи. 

У процесі самостійної підготовки до практичного заняття аспіранти повинні 

опрацювати лекційний матеріал, всебічно розглянути зміст питань, що виносяться 

на заняття, проаналізувати відповідні навчальні літературні джерела. Аспіранти 

перевіряють рівень засвоєння знань самостійно, відповідаючи на питання для 

самоконтролю. 

 Домашнє завдання з дисципліни виконують з метою закріплення та 

поглиблення теоретичних знань, а також вмінь щодо навчального матеріалу, 

винесеного для самостійного опрацювання.  

 Важливий засіб засвоєння знань становлять реферати та доповіді. 

Написання реферату та підготовка доповіді за заданою проблематикою необхідно 

починати з ретельно продуманого вступу. У вступі визначаються мета 

дослідження, практичне і теоретичне значення теми, з максимально можливою 

точністю встановлюються межі досліджуваної теми, а також методи дослідження. 

 В основній частині реферату насамперед викладається зміст 

досліджуваної проблеми. Наслідком дослідження можуть бути пропозиції на 

основі наукових виступів та публікацій видатних юристів та політичних діячів 

минулого і сучасності. У такому разі необхідно всебічно обґрунтувати власне 

бачення із заданої проблематики. 

 Робота повинна завершуватися обґрунтованими висновками. 

Доповідь має містити історіографію, актуальність, проблеми та сучасний 

стан досліджуваної теми. Завершується доповідь загальними висновками та 

обґрунтованим власним ставленням щодо висвітленої проблематики доповіді. 

  Критерії оцінювання самостійної роботи: 

• оцінка “відмінно” – студент повною мірою розкриває питання, винесені для 

самостійного опрацювання, вільно оперує поняттями і науковою 

термінологією, демонструє глибокі знання джерел, має власну думку щодо 

відповідної теми і здатний аргументовано її доводити; 

• оцінка “добре” – загалом рівень знань студента відповідає щойно 

викладеному, але він припускається певних помилок при розгляді питань 
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винесених для самостійного опрацювання, обґрунтування неточні, не 

наводяться обґрунтовані докази; 

• оцінка “задовільно” – аспірант розкриває питання, винесені для 

самостійного опрацювання, у загальних рисах, розуміє їх сутність, 

намагається роботи висновки, але при цьому припускається грубих 

помилок, матеріал викладає нелогічно, непослідовно; 

• оцінка “незадовільно” – аспірант не може відповісти на поставлені 

запитання або відповідає неправильно, не розуміє сутності питань, не може 

зробити висновки. 

 

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 і їх 

вираження у тезах доповідей і наукових статтях 

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 
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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. 

 

ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

з 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» 

Питання для самоконтролю 

1. Поняття науки, її класифікація та значення на сучасному етапі розвитку 

людства. 
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2. Основні закономірності та проблеми розвитку науки. 

3. Наукознавство та еволюція його розвитку. 

4. Характерні риси навчальної дисципліни «Практичні напрями підготовки 

виступів на наукових конференціях, наукових доповідей та наукових 

статей», предмет та завдання навчальної дисципліни «Практичні напрями 

підготовки виступів на наукових конференціях, наукових доповідей та 

наукових статей». 

 

Практичні завдання 

1. Підготуйте реферат за темою “Філософсько-методологічні основи 

вивчення навчальної дисципліни «Практичні напрями підготовки виступів 

на наукових конференціях, наукових доповідей та наукових статей». 

Література [4; 5; 8; 12-42] 

 

Тема 2. Теоретико-методичні аспекти сучасних наукових досліджень  

і їх вираження у тезах доповідей і наукових статтях 

Питання для самоконтролю 

1. Поняття «дослідження». Класифікація досліджень.  

2. Загальна характеристика суспільних відносин у науковій сфері, вплив 

сучасного права на практичні напрями підготовки виступів на наукових 

конференціях, наукових доповідей та наукових статей. 

3. Історичні умови виникнення наукової сфери. 

4. Характеристика правового підґрунтя вивчення навчальної дисципліни 

«Практичні напрями підготовки виступів на наукових конференціях, 

наукових доповідей та наукових статей». 

 

Практичні завдання 

1. Підготуйте реферат за темою (на вибір аспіранта) “Механізм соціального 

регулювання і його місце у науковій сфері”. 

2. Підготуйте реферат за темою (на вибір аспіранта) “Соціальна цінність 
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підготовки виступів на наукових конференціях, наукових доповідей та 

наукових статей і їх співвідношення з моральними, релігійними та 

політичними нормами”. 

3. Підготуйте реферат за темою (на вибір аспіранта) “Підготовка виступів на 

наукових конференціях, наукових доповідей та наукових статей і 

українська правова культура”. 

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 

Питання для самоконтролю 

1. Найдавніші способи вираження результатів наукового дослідження. 

2. Практичне значення виступів на наукових конференціях.  

3. Практичне значення публікації наукових доповідей та наукових статей. 

4. Етапи науковго дослідження та їх відображення у наукових публікаціях. 

Практичні завдання 

1. Підготуйте реферат за темою (на вибір аспіранта) “Історія наукових 

досліджень: відомі виступи та їх проблематика”. 

2. Підготуйте реферат за темою (на вибір аспіранта) “Наукова регуляція 

суспільних відносин щодо результатів основних етапів наукового 

дослідження”. 

3. Підготуйте реферат за темою (на вибір аспіранта) “Особливості визначення 

етапів наукового дослідження”. 

4. Підготуйте реферат за темою (на вибір аспіранта) “Публікація текстів 

наукових доповідей і статей: практичне значення”. 

5. Підготуйте реферат за темою (на вибір аспіранта) “Соціальне значення 

сучасних виступів на наукових конференціях, наукових доповідей та 

наукових статей”. 

6. Підготуйте реферат за темою (на вибір аспіранта) “Робочий час і його 
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витрати при підготовці до виступів на наукових конференціях, написанні 

наукових доповідей та наукових статей”. 

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 

Питання для самоконтролю 

1. Значення риторики у науковій роботі. 

2. Етапи підготовки публічного виступу і використання здобутків риторики. 

3. Використання прийомів щодо «моделювання аудиторії» під час підготовки 

до публічного виступу. 

 

Практичні завдання 

1. Підготуйте реферат за темою (на вибір аспіранта) “Риторика і сучасна 

наука: проблеми співвідношення”. 

2. Підготуйте доповідь за темою (на вибір аспіранта) “Використання здобутків 

риторики у сучасній науковій дискусії”. 

Література [10; 15; 34-40] 

 

Тема 5. Сучасні уявлення про еристику в науковій роботі 

Питання для самоконтролю 

1. Історичні, політичні, соціальні, економічні та культурні передумови 

використання прийомів еристики у наукові роботі. 

2. Поняття про структуру наукової аргументації. 

3. Правила і помилки в науковій суперечці. 

4. Поняття про прийоми впливу в суперечці. 

 

Практичні завдання 

1. Підготуйте реферат за темою (на вибір аспіранта) “Еристика: проблемні 

аспекти використання у сучасній науковій роботі”. 
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2. Підготуйте реферат за темою (на вибір аспіранта) “Наукова аргументація: 

онтогенез і сучасне становище”. 

3. Підготуйте реферат за темою (на вибір аспіранта) “Сучасна наукова 

суперечка: регіональні особливості й можливі наслідки”. 

Література [35; 40; 43] 

 

Тема 6. Рабулістика при підготовці виступів на наукових конференціях, 

у наукових доповідях та наукових статтях 

Питання для самоконтролю 

1. Співвідношення рабулістики і чорної риторики. 

2. Способи нейтралізації прийомів маніпуляції у спілкуванні. 

3. Контрманіпуляція щодо рабулістики у науковій діяльності: особливості та 

можливі наслідки. 

 

Практичні завдання 

1. Підготуйте реферат за темою (на вибір аспіранта) “Науковий виступ: 

проблемні аспекти співвідношення свідомого і несвідомого”. 

2. Підготуйте доповідь за темою (на вибір аспіранта) “Бажане і дійсне у 

науковій роботі та проблема чорної риторики”. 

3. Підготуйте доповідь за темою (на вибір аспіранта) “Психологічний вплив 

при підготовці наукової роботи і академічна свобода”. 

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 

Питання для самоконтролю 

1. Поняття наукової доповіді й наукової статті: сучасне розуміння і його 

практичне значення.  
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2. Апробація результатів наукових досліджень: співвідношення історичного і 

сучасного. 

3. Академічна доброчесність та її значення у сучасній науковій роботі. 

Практичні завдання 

1. Підготуйте реферат за темою (на вибір аспіранта) “Наукова доповідь: 

значення дефініції для практичної реалізації”. 

2. Підготуйте доповідь за темою (на вибір аспіранта) “Наукова стаття: 

дефініція і особливості розуміння”. 

3. Підготуйте доповідь за темою (на вибір аспіранта) “Академічна 

доброчесність: історичні передумови”. 

4. Підготуйте доповідь за темою (на вибір аспіранта) “Академічна 

доброчесність і міжнародне наукове середовище”. 

5. Підготуйте доповідь за темою (на вибір аспіранта) “Проблеми академічної 

доброчесності за умов вітчизняного наукового середовища”. 

Література [1; 5-9; 13-19; 44-45] 

 

Тема 8. Політичні та правові вчення в Західній Європі на початку розкладу 

феодалізму 

Питання для самоконтролю 

1. Визначення джерельної бази наукового дослідження та її можливі 

обмеження. 

2. Групування джерел наукового дослідження: особливості практики. 

3. Значення джерельної бази для обґрунтованості результатів дослідження. 

 

Практичні завдання 

1. Підготуйте реферат за темою (на вибір аспіранта) “Джерельна база 

сучасного наукового дослідження: проблемні аспекти”. 

2. Підготуйте реферат за темою (на вибір аспіранта) “Опрацювання 

джерельної бази дослідження: прийоми і навички”. 

Література [4; 5; 6, 7, 9, 12, 23; 36, 46] 
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Тема 9. Особливості підготовки наукової доповіді 

Питання для самоконтролю 

1. Доповідь як форма наукової комунікації. 

2. Звичайні проблеми при підготовці наукової доповіді: прогнозування і 

моделі уникнення. 

3. Комп’ютерні технології, які використовуються до та під час виступу з 

науковою доповіддю. 

 

Практичні завдання 

1. Підготуйте реферат за темою (на вибір аспіранта) “Доповідь як різновид 

комунікації у науковому середовищі”. 

2. Підготуйте реферат за темою (на вибір аспіранта) “Модель особистої 

ефективності GoMAD як елемент інструментарію щодо презентації 

результатів наукового дослідження”. 

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

 

Тема 10. Вибір видання і публікація наукової статті 

Питання для самоконтролю 

1. Перелік офіційних наукових фахових видань України і його практичне 

значення. Офіційні конференції. 

2. Концептуальні вимоги до публікацій, які висуваються у вітчизняних та 

іноземних наукових виданнях. 

3. Шахрайство у науковому середовищі й базові навички щодо протидії. 

 

Практичні завдання 

1. Підготуйте реферат за темою (на вибір аспіранта) “Теорія розподілу влад 

Ш. Монтеск’є”. 

2. Підготуйте реферат за темою (на вибір аспіранта) “Вимоги до наукової 

публікації: практичне значення і можливі варіації”. 

3. Підготуйте доповідь за темою (на вибір аспіранта) “Шахрайство при 
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публікації наукових матеріалів: проблеми і можливості для протидії”. 

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