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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Метою викладання навчальної дисципліни «Підготовка наукових
текстів» є ознайомлення аспірантів з основними принципами наукового
дослідження і складовими підготовки наукових публікацій та презентації
результатів досліджень.
Основними завданнями вивчення дисципліни «Підготовка наукових
текстів» для підготовки докторів філософії є:
- ознайомлення аспірантів з законодавчою базою, щодо наукової
діяльності та академічними вимогами до наукових публікацій;
- оволодіння принципами оформлення і публікації наукових статей і тез
доповідей, специфікою апробацій результатів наукових досліджень;
- оволодіння практичними навичками щодо розробки та етапів
дисертаційного дослідження, структури дисертаційної роботи;
- ознайомлення з принципами оформлення наукових дослідних робіт і
грантів;
- ознайомлення з формальними принципами захисту дисертації.
Згідно з вимогами освітньо-наукової програми аспіранти повинні
досягти таких результатів навчання і отримати:
- здатність детально розробляти та переконливо презентувати групі
кваліфікованих дослідників відповідний добре обґрунтований план
дослідження для вирішення важливої задачі;
- здатність завершити розширене оригінальне дослідження, що
базується на критичному розгляді джерел та забезпечене необхідним
науковим апаратом таким, як нотатки, бібліографія та публікація відповідних
документів;
- здатність презентувати результати дослідження в науковому та
ненауковому контекстах, усно та письмово, у формі наукових семінарів,
наукових зустрічей та громадських ініціатив;
- здатність готувати підбір матеріалу, публікувати його у пресі чи на
вебсторінці;
- здатність планувати оригінальний вклад на основі дослідження до
філософських/політологічних знань, пов’язаних з важливою задачею, який є
відповідної якості для друку.
За навчальним планом вивчення дисципліни «Підготовка наукових
текстів» передбачено протягом одного семестру. Навчальний матеріал
розділений на два модулі. В тематичному плані представлено розподіл
годин кожного модуля за видам навчальних занять та самостійної роботи
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аспірантів. Самостійна робота аспірантів має дві складові: самостійна
підготовка до аудиторних занять та підготовка до модульного контролю.
Кожен з модулів має свою форму контролю у вигляді індивідуальних
завдань, виконання яких передбачається в письмовому вигляді з наступним
захистом.
Дисципліна «Підготовка наукових текстів» має загальний обсяг 120
годин, з них 12 год. - лекції; 24 год. – практичні та семінарські заняття, 84
год. - самостійна робота.
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ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ
«ПІДГОТОВКА НАУКОВИХ ТЕКСТІВ»
№ з/п

Назва змістового модуля і теми
Змістовий модуль 1.
Наукові публікації: вимоги, структура, форма, зміст
Тема 1 Нормативно-правові документи регулювання наукової діяльності
Тема 2 Наукові публікації та апробація наукових досліджень
Тема 3 Розробка та етапи дисертаційного дослідження
Змістовий модуль 2.
Публікація і презентація результатів дослідження
Тема 4 Наукові видання і наукова комунікація
Тема 5 Наукові дослідні роботи і гранти
Тема 6 Оформлення результатів досліджень
Разом годин: 120
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ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ
«НОРМАТИВНО-ПРАВОВА ТА ЕТИЧНА РЕГУЛЯЦІЯ
НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»
Змістовий модуль 1.
Наукові публікації: вимоги, структура, форма, зміст
Тема 1. Нормативно-правовими документами регулювання наукової
діяльності
Основні нормативні акти, якими регулюється наукова діяльність в
Україні. Державна система організації і управління науковими
дослідженнями в Україні. Правові, організаційні та фінансові засади
функціонування і розвитку науково-технічної сфери, умови для наукової і
науково-технічної діяльності, забезпечення потреб суспільства і держави у
технологічному розвитку.
Література: 5-26.
Тема 2. Наукові публікації та апробація наукових досліджень
Загальна характеристика наукового тексту. Види наукових текстів.
Специфіка філософських академічних текстів. Обсяг, форма, функціональне
призначення. Функції наукових статей і тез. Види статей: оглядові,
проблемні, методологічні тощо. Структура наукових/філософських текстів.
Академічні/редакційні вимоги до тез, статей. Елементи наукових текстів:
посилання, таблиці, ілюстрації, епіграфи, додатки, список використаних
джерел, бібліографічний опис. Мова і стиль наукових доповідей.
Література: 27,29,30,32,33
Тема 3. Розробка та етапи дисертаційного дослідження
Формування мети, проблеми і планування етапів дослідження: Хто
пише? Що пишеться? Для кого/чого пише? Організація інтелектуальної
праці, план-проспект роботи. Опрацювання джерел з теми дисертаційного
дослідження; «примітки на полях». Техніки читання і тлумачення текстів.
Відбір матеріалу. Стратегії підготовки тексту. Написання і редагування
тексту. Наукова комунікація. Обговорення попередніх результатів
дослідження.
Література: 3,23,27
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Змістовий модуль 2.
Публікація і презентація результатів дослідження
Тема 4. Наукові видання і наукова комунікація
Особливості наукових видань. Фахові видання. Наукометричні бази.
Індекси цитування. Форми наукової комунікації. Семінари, конференції,
симпозіуми, конгреси: їх тематика, тривалість та способи проведення.
Виступи і доповіді на наукових конференціях. Комунікація через Інтернет.
Література: 29,30
Тема 5. Наукові дослідні роботи і гранти
Наукові дослідні роботи: проектування досліджень, розробка запитів.
Грантові програми та їх специфіка. Класифікація грантодавців. Українські,
міжнародні гранти. Конкурси на отримання дослідницьких грантів. Спільні
наукові проекти. Напрямки досліджень. Особливості оформлення
запитів/заявок. Форми заявок. Формування і оформлення ідеї. Наукові
стипендії.
Література: 31,32
Тема 6. Оформлення результатів досліджень
Поширені види результатів досліджень. Загальні вимоги до
оформлення результатів досліджень. Державні стандарти оформлення звітів.
Дотримання захисту авторських прав. Патентування. Комп’ютерне
оформлення матеріалів.
Література: 5-26,31,35

8

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ
1. Основні нормативні акти, якими регулюється наукова діяльність в
Україні.
2. Державна система організації і управління науковими дослідженнями
в Україні.
3. Правові, організаційні та фінансові засади функціонування і розвитку
науково-технічної сфери.
4. Нормативно-правові документи регулювання наукової діяльності.
5. Наукові статті й апробація наукових досліджень.
6. Загальна характеристика та види наукових текстів.
7. Специфіка філософських академічних текстів.
8. Функції наукових статей і тез.
9. Види статей: оглядові, проблемні, методологічні тощо.
10. Структура наукових/філософських текстів.
11. Академічні/редакційні вимоги до тез, статей.
12. Елементи наукових текстів.
13. Мова і стиль наукових доповідей.
14. Розробка та етапи дисертаційного дослідження.
15. Формування мети, проблеми і планування етапів дослідження.
16. Етапи дослідження.
17. Організація інтелектуальної праці, план-проспект роботи.
18. Опрацювання джерел з теми дисертаційного дослідження.
19. Техніки читання і тлумачення текстів.
20. Відбір матеріалу.
21. Написання і редагування тексту.
22. Наукова комунікація.
23. Наукові видання і наукова комунікація.
24. Особливості наукових видань.
25. Наукометричні бази, індекси цитування.
26. Форми наукової комунікації.
27. Семінари, конференції, симпозіуми, конгреси.
28. Наукові дослідні роботи і гранти.
29. Оформлення результатів досліджень.
30. Захист авторських прав та патентування.
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ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
1. Назвіть основні нормативні акти, якими регулюється наукова
діяльність в Україні.
2. Яка система організації і управління науковими дослідженнями в
Україні?
3. Які правові, організаційні та фінансові засади функціонування і
розвитку науково-технічної сфери?
4.
Якими
нормативно-правовими
документами
здійснюється
регулювання наукової діяльності?
5. Що являє собою наукові статті?
6. Що є апробацією наукових досліджень?
7. Охарактеризуйте види наукових текстів.
8. В чому полягає специфіка філософських академічних текстів?
9. Назвіть основні функції наукових статей.
10. Назвіть основні функції тез.
11. Охарактеризуйте види статей.
12. Що являє собою оглядові статті?
13. Що являє собою проблемні статті?
14. Що являє собою методологічні статті?
15. Яка структура наукових текстів?
16. Які академічні вимоги до статей?
17. Які редакційні вимоги до статей?
18. Які академічні вимоги до тез?
19. Які редакційні вимоги до тез?
20. Назвіть основні елементи наукових текстів.
21. Охарактеризуйте якою має бути мова і стиль наукових доповідей.
22. Охарактеризуйте основні дисертаційного дослідження.
23. Яким чином формується мета, завдання та етапи дослідження?
24. Визначте основні етапи дослідження.
25. Яким чином організовується інтелектуальна праця?
26. Охарактеризуйте план-проспект роботи.
27. Яким чином здійснюється опрацювання джерел з теми
дисертаційного дослідження?
28. Назвіть принципи техніки читання і тлумачення текстів.
29. За яким принципом здійснюється відбір матеріалу для наукового
дослідження?
30. Що являє собою наукова комунікація?
31. Які наукові комунікації Ви знаєте?

10

32. Що являє собою наукові видання?
33. Які особливості наукових видань?
34. Що являє собою наукометричні бази?
35. Що являє собою індекси цитування?
36. Назвіть форми наукової комунікації.
37. Що являє собою наукові семінари, конференції, симпозіуми,
конгреси?
38. Охарактеризуйте наукові дослідні роботи і гранти.
39. Яким чином оформлюються результати наукових досліджень?
40. Що являє собою захист авторських прав?
41. Що являє собою патентування?
42. Що уявляє собою опанування?
43. Що уявляє собою рецензування?
44. Що уявляє собою експертиза?
45. Назвіть основні нормативні документи, що регламентують наукову
діяльність вченого.
46. В чому полягають державні методи регулювання наукової діяльності
вченого?
47. Охарактеризуйте державну систему організації і управління
науковими дослідженнями в Україні.
48. Яким чином оформлюються результати наукових досліджень на
прикладі дисертаційного дослідження?
49. Назвіть основні Вимоги до структурних елементів дисертації.
50. Якими нормативно-правовими документами регламентуються
правила оформлення дисертації?
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
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