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Назва курсу Методологія підготовки наукової публікації 

Адреса 

викладання 

курсу 

ЛНУ імені Івана Франка 

Факультет та 

кафедра, за якою 

закріплена 

дисципліна 

Історичний факультет, кафедра соціології 

Галузь знань, 

шифр та назва 

спеціальності 

05 поведінкові науки; 

054 соціологія 

Викладачі курсу Пачковський Юрій Франкович, д. соц., професор, завідувач кафедри 

соціології 

Контактна 

інформація 

викладачів 

ypachkovskyy@gmail.com 

Консультації по 

курсу 

відбуваються 

Консультації в день проведення семінарських занять за попередньою 

домовленістю 

Сторінка курсу https://clio.lnu.ua/research/postgraduate-phd-and-doctoral-studies 

 

Інформація про 

курс 

Курс розроблено таким чином, щоб надати його учасникам необхідний 

теоретичний і фактографічний матеріал для отримання цілісної картини 

місця і значення праксеологічного підходу до соціологічного аналізу 

актуальних соціальних проблем, що иають не лише глобальний, але й 

локальний характер. 

 

Коротка 

анотація курсу 

Дисципліна «Методологія підготовки наукової публікації» є навчальною 

дисципліною з спеціальності 054 – соціологія, яка викладається у 3 

семестрі в обсязі 3 кредитів 

Мета та цілі 

курсу 

Метою вивчення вибіркової дисципліни «Методологія 

підготовки наукової публікації» є: формування в аспірантів системи 

спеціальних знань  про особливості оформлення результатів наукового  

дослідження та підготовки наукових публікацій. 

Цілі курсу: ознайомлення аспірантів з законодавчою базою, 

щодо наукової діяльності та академічними вимогами до наукових 

публікацій;  оволодіння принципами оформлення і публікації наукових 

статей, специфікою апробацій результатів наукових досліджень;  

оволодіння практичними навичками щодо написання авторської наукової 

статті, спираючись на специфіку опрацювання результатів власного 

дослідження з урахуванням вимог щодо академічної доброчесності. 

Література для 

вивчення 

дисципліни 

Академічна доброчесність: проблеми дотримання та пріоритети 

поширення серед молодих вчених: кол. моногр. / за заг. ред. Н. Г. 

Сорокіної, А. Є. Артюхова, І. О. Дегтярьової. – Дніпро: ДРІДУ НАДУ, 

2017. – 169 с. 

Академічна чесність як основа сталого розвитку університету / 

https://clio.lnu.ua/research/postgraduate-phd-and-doctoral-studies


Міжнарод. благод. Фонд «Міжнарод. фонд. дослідж. освіт. політики»; за 

заг. ред. Т. В. Фінікова, А. Є. Артюхова. – К.: Таксон, 2016. – 234 с. 

Афанасьєва К. Явище академічного плагіату: витоки та шляхи 

боротьби // Теорія і практика інтелектуальної власності. –  2012. –  № 6. –  

С. 86-91. 

Бабич Н. Д. Культура фахового мовлення. Навчальний посібник / 

Н. Д. Бабич. – Чернівці: Книги-XXI, 2013. – 556 с. 

Білуха М. Т. Методологія наукових досліджень : підручник / М. Т. 

Білуха. – К. : АБУ, 2002. – 480 с.; 

Біографічне посилання. Загальні положення та правила складання. 
ДСТУ 8302:2015. – К. :ДП «УкрНДНЦ», 2016. – 16 с. 

Важинський С.Е., Щербак Т.І. Методика та організація наукових 

досліджень: навчальний посібник. –  Суми: Вид-во СумДПУ імені 

А.С. Макаренка, 2016. –  260 с. 

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

досліджень: навчальний посібник. –  Харків: Вид-во ХДУХТ, 2014. –  

115 с. 

 Єріна А. М. Методологія наукових досліджень : навч. посіб. / А. 

М. Єріна, В. Б. Захожай, Д. А. Єрін. – К. : Центр навч. л-ри, 2004. – 212 с.  

Маслова Н.Г. Академічна свобода та академічна відповідальність// 

Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія 

«Право». 2017. –  Вип. 43. – Т. 1. – С. 72–76. 

Мокін Б.І., Мокін О.Б. Методологія та організація наукових дослід-

жень: навчальний посібник. – Вінниця: Вид-во ВНТУ, –  2014. –  180 с. 

Пілющенко В. Л. Наукове дослідження: організація, методологія, 

інформаційне забезпечення / В. Л. Пілющенко, І. В. Шкрабак, Е. І. 

Словенко. – К . : Лібра, 2004. – 344 с. 

 Положення про академічну доброчесність: 

http://conservatory.lviv.ua/wpcontent/uploads/2017/12/dobrochesnist_2017.p 

df;   

 Про освіту : Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII. UR: 

http://www.zakon.rada.gov.ua/laws/term/2145-19; 

Рижко О. М. Плагіат: складники розуміння // Держава та регіони. 

Серія: Соціальні комунікації. –  2016. –  № 3 (27). –  С. 40-48. 

Селігей П. О. Науковець і його мова // Українська мова. – 2012. – 

№ 4. – С. 18–28. 

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

К.: Академія, 2010. – 213 с.  

 Сидоренко В. К. Основи наукових досліджень / В. К. Сидоренко, 

П. В. Дмитренко. – К. : РНКЦ "РІНІТ", 2000. – 259 с.  

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

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

 Філіпченко А. С. Основи наукових досліджень. Конспект лекцій : 

посібник / А. С. Філіпченко. – К. : Академвидав, 2004. – 208 с. 

 Цехмістрова Г. С. Основи наукових досліджень : навч.посіб. / Г. С. 

Цехмістрова. – К. : Видавн. дім "Слово", 2003. – 240 с. 

Черній А. М. Дисертація як кваліфікаційна наукова праця : 

посібник / А. М. Черній; за заг ред. І. І. Ібадуліна. – К. : Арістей, 2004. – 

232 с. 

Швець Ф.Д. Методологія та організація наукових досліджень: нав-

чальний посібник. –  Рівне: Вид-во НУВГП, –  2016. –  151 с. 

 

http://www.zakon.rada.gov.ua/laws/term/2145-19


Тривалість 

курсу 

60 год 

Обсяг курсу 32 годин аудиторних занять. З них 16 години лекцій,16 год. практичних 

занять, 28 години самостійної роботи 

Очікувані 

результати 

навчання 

Після завершення курсу його учасник буде 

Знати: види наукових продуктів та їх характеристики; особливості 

оформлення результатів власного дослідження; форми та способи 

оприлюднення теоретичних і емпіричних результатів; основи підготовки 

наукових публікацій та наслідки наукової недоброчесності (плагіат, 

репутаційні втрати). 

Вміти: визначити і обгрунтувати проблематику власного дослідження; 

оформити його результати у вигляді наукової публікації; на практиці 

презентувати результати власних напрацювань у формі наукової статті 

(дисертації, автореферату); володіти техніками ефективної наукової 

комунікації, в т.ч. що стосується.  
Ключові слова Методологія наукового дослідження, наукова проблема, наукове 

пізнання, наукова стаття  

Формат курсу очний 

Теми Форма 

заняття 

Література, ресурси Завданн

я,години 

Термін 

викона

ння 

1.Методологія 

наукового 

дослідження 

Лекція, 

семіна

рське 

заняття 

Дейниченко Г.В.,Постнов Г.М. Методологія 

і організація наукових досліджень: 

навчальний посібник. - Харків: Вид-во 

ХДУХТ, 2014. - 115 с.:Білуха М. Т. 

Методологія наукових досліджень : 

підручник / М. Т. Білуха. – К. : АБУ, 2002. – 

480 с.; Єріна А. М. Методологія наукових 

досліджень : навч. посіб. / А. М. Єріна, В. Б. 

Захожай, Д. А. Єрін. – К. : Центр навч. л-ри, 

2004. – 212 с.; Пілющенко В. Л. Наукове 

дослідження : організація, методологія, 

інформаційне забезпечення / В. Л. 

Пілющенко, І. В. Шкрабак, Е. І. Словенко. – 

К . : Лібра, 2004. – 344 с.; Сидоренко В. К. 

Основи наукових досліджень / В. К. 

Сидоренко, П. В. Дмитренко. – К. : РНКЦ 

"РІНІТ", 2000. – 259 с. ; Філіпченко А. С. 

Основи наукових досліджень. Конспект 

лекцій : посібник / А. С. Філіпченко. – К. : 

Академвидав, 2004. – 208 с.; Цехмістрова Г. 

С. Основи наукових досліджень : 

навч.посіб. / Г. С. Цехмістрова. – К. : 

Видавн. дім "Слово", 2003. – 240 с.;   

4 (2/2)  

2. Науковий 

текст: загальні 

вимоги, 

структура, 

форма, зміст  

Лекція, 

семіна

рське 

заняття 

Гінзбург М. Д. Система правил 

українського ділового та наукового стилю 

// Укр. мова. – 2006. – № 2. – С. 30–43; 

Мельниченко О.А. Методологія організації 

наукових досліджень: конспект лекцій. 

Харків: ФО-П Леонов Д.С., - 2016. - 27 с.; 

 Селігей П. О. Науковець і його мова // 

Українська мова. – 2012. – № 4. – С. 18–28; 

4 (2/2)  



Сурмін Ю. П. Наукові тексти: специфіка, 

підготовка та презентація: навч.-метод. 

посіб. – К. : НАДУ, 2008. – 184 с.;  

3. Загальні 

вимоги до 

наукової 

публікації 

 

Лекція, 

семіна

рське 

заняття 

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.; Семеног 

О. М. Культура наукової української мови: 

Навч. посіб. – К.: Академія, 2010. – 213 с. 

;Швець Ф.Д. Методологія та організація 

наукових досліджень: навчальний 

посібник. - Рівне: Вид-во НУВГП, - 2016. - 

151 с.; Майборода В. К. Основні вимоги 

до підготовки рукопису дисертації / В. К. 

Майборода / Вісн. УАДУ. – 2002. – № 3. – 

С. 343-352.; Черній А. М. Дисертація як 

кваліфікаційна наукова праця : посібник / 

А. М. Черній; за заг ред. І. І. Ібадуліна. – 

К. : Арістей, 2004. – 232 с. 

 

4 (2/2)  

4. Презентація 

наукових 

досліджень у 

науковій 

публікації  

Лекція, 

семіна

рське 

заняття 

Важинський С.Е., Щербак Т.І. Методика 

та організація наукових досліджень: 

навчальний посібник. Суми: Вид-во 

СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2016. 

260 с.; Юринець В.Є. Методологія 

наукових досліджень: навчальний 

посібник. - Львів: Вид-во ЛНУ імені Івана 

Франка, - 2011. - 178 с. 

 

4 (2/2)  

5.Наукові 

видання: що, де і 

як публікувати? 

Лекція, 

семіна

рське 

заняття 

Рекомендації з підготовки проектних 

пропозицій за програмою «Горизонт 

2020»: методичні вказівки/ Уклад.: С. І. 

Сидоренко, С. М. Шукаєв, М. О. 

Зеленська, А. І. Олешкевич, А. О. Романко, 

І. А. Владимирський. – К. : НТУУ «КП І», 

2014. – 40 с.; Мокін Б.І., Мокін О.Б. 

Методологія та організація наукових 

досліджень: навчальний посібник. 

Вінниця: Вид-во ВНТУ, - 2014. - 180 с. 

 

4 (2/2)  

6. Наукова 

комунікація 

Лекція, 

семіна

рське 

заняття 

Бабич Н. Д. Культура фахового мовлення. 

Навчальний посібник / Н. Д. Бабич. – 

Чернівці : Книги-XXI, 2013. – 556 с.; 

Кайку М. Візії: як наука змінить ХХІ 

сторіччя / Мічіо Кайку. – [переклад з англ.. 

Анжели Кам’янець]. – Л. : Літопис, 2004.– 

544 с.;   Сурмін Ю.П. Майстерня вченого : 

підруч. для науковця / Ю. П. Сурмін. - К. : 

Навч.-метод. центр "Консорціум із 

удосконалення менеджмент-освіти в 

Україні", 2006. - 302 с.; Шейко В. М. 

4 (2/2)  



Організація та методика науково-

дослідницької діяльності : підручник / В. 

М. Шейко, Н. М. Кушнаренко. – К. : 

Знання-Прес, 2002. – 295 с.; Шемаєва Г. 

Роль професійних об’єднань в 

інформаційному забезпеченні розвитку 

науки / Ганна Шемаєва // Вісн. кн. палати. 

– 2005. – № 7. – С. 16–19. 

7. Плагіат у 

наукові 

публікації 

Лекція, 

семіна

рське 

заняття 

Афанасьєва К. Явище академічного 

плагіату: витоки та шляхи боротьби // 

Теорія і практика інтелектуальної 

власності. - 2012. - № 6. - С. 86-91.: Брус І. 

І. Українська наука потребує «революції» 

у боротьбі з плагіатом с // Науковий вісник 

Херсонського державного університету. - 

2014. - Вип. 2. Т. 1. - С. 164-167;  Про 

авторське право і суміжні права: Закон 

України від 23.12.1993 № 3792-XII. UR : 

http://www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/37

92-12; Побіженко І. О Плагіат у сучасних 

умовах України. Збірник наукових праць 

Харківського університету Повітряних 

Сил. 2015.- Вип. 4(45). - С. 181-183; Рижко 

О. М. Плагіат: складники розуміння // 

Держава та регіони. Серія: Соціальні 

комунікації. - 2016. - № 3 (27). - С. 40-48; 
Симонян Ю. Ю. Плагіат як вид порушення 

авторських прав// Митна справа. - 2012. - 

№ 6 (84). Ч. 2, книга 2. - С. 440-445; 

Шишка Р. Б. Плагіат та його прояви і 

небезпеки //Часопис Київського 

університету права. - 2014. - № 4. - С. 170-

176. 

4 (2/2)  

8. Вимоги до 

академічної 

(наукової ) 

доброчесності: 

етичні аспекти 

наукової 

діяльності 

Лекція, 

семіна

рське 

заняття 

Академічна доброчесність: проблеми 

дотримання та пріоритети поширення 

серед молодих вчених: кол. моногр. / за 

заг. ред. Н. Г. Сорокіної, А. Є. Артюхова, І. 

О. Дегтярьової. – Дніпро: ДРІДУ НАДУ, 

2017. – 169 с.; Академічна чесність як 

основа сталого розвитку університету / 

Міжнарод. благод. Фонд «Міжнарод. 

фонд. дослідж. освіт. політики»; за заг. 

ред. Т. В. Фінікова, А. Є. Артюхова. – К.: 

Таксон, 2016. – 234 с.;  Десять принципів 

академічної доброчесності для викладачів. 

URL: 

https://drive.google.com/file/d/0ByePGdGpH

h6Wb3Qzc2F3ODBuZWM/view; Маслова 

Н.Г. Академічна свобода та академічна 

відповідальність// Науковий вісник 

Ужгородського національного 

університету. Серія «Право». 2017. - Вип. 

4(2/2)  

http://www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3792-12
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43. -Т. 1. С. 72–76; Положення про 

академічну доброчесність: 

http://conservatory.lviv.ua/wpcontent/uploads

/2017/12/dobrochesnist_2017.p df;  ; Про 

освіту : Закон України від 05.09.2017 № 

2145-VIII. UR : 

http://www.zakon.rada.gov.ua/laws/term/214

5-19; Types of Plagiarism: 

http://go.turnitin.com/posters/plagiarism-

spectrum.   

Підсумковий 

контроль 

Залік в кінці семестру  

Пререквізити Для вивчення курсу учасники потребують базових знань із навчальних 

дисциплін: «Моделювання та прогнозування соціальних процесів», 

«Сучасні тенденції в соціології»      

      

Навчальні 

методи та 

техніки,  які 

будуть 

використовуват

ись під час 

викладання 

курсу 

Презентація, лекції, дискусія 

Необхідне 

обладнання 

Мультимедійний проектор 

Критерії 

оцінювання  

Оцінювання проводиться за 100  бальною шкалою.. Бали нараховуються 

за наступним співвідношенням: 

Практичні заняття – 25% семестрової оцінки, максимальна кількість 

балів – 25балів; 

Письмова робота – 25% семестрової оцінки, максимальна кількість балів 

– 25 балів; 

Залік – 50% семестрової оцінки, максимальна кількість балів – 50 балів. 

Підсумкова максимальна кількість – 100 балів. 

Враховується відвідування занять, бали набрані під час семінарських 

занять, а також за індивідуальну письмову роботу. 

 

Питання до 

заліку 

1. Наукове дослідження і соціогуманітарне знання.  

2. Методологічні критерії оцінки  та верифікації наукового дослідження.  

3. Методологія і методика наукового дослідження.  

4. Наукове знання і наукове дослідження: діалектика взаємодії.  

5. Специфіка наукового тексту.  

6. Загальні вимоги до структури наукового тексту.  

7. Етапи роботи над науковим текстом.  

8. Навички необхідні для написання наукового тексту. 

9. Нормативні вимоги до оформлення наукових текстів 

10.Поняття наукової публікації.  

11. Види наукових публікацій.  

12. Специфіка наукової публікації у соціології. 

13. Вимоги до оформлення наукової публікації.   

14. Елементи наукової публікації. 

15.Оформлення списку використаних джерел. 
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16.Дисертація (автореферат) як кваліфікаційна наукова праця. 

17. Мова і стиль наукової публікації.  

18. Анотація  публікації як важлива складова наукового дослідження. 

19. Редакційні вимоги до наукової публікації. 

20. Технології презентації наукових текстів. 

21. Різновили наукових видань.  

22. Фахові і нефахові видання.  

23. Категоризація наукових видань 

24. Наукометричні бази та індекси цитування.\ 

25..Поняття наукової комунікації. 

26. Функції наукової комунікації. 

27. Форми наукової комунікації (семінари, конференції, симпозіуми, 

конгреси…).  

28.Загальні вимоги до наукового виступу. 

29. Науковий діалог. 

30. Комунікація через Інтернет.  

31.Поняття та види  наукового плагіату. 

32. Ознаки  наукового плагіату.  

33. Технології з виявлення плагіату.  

34. Цивільно-правовий захист прав інтелектуальної власності від 

плагіату. 

35. Рецензування наукової публікації. 
36. Поняття академічної (наукової) доброчесності.  
37.Види наукової відповідальності.  

38. Правила академічної доброчесності.  

39. Академічна доброчесність у науковій діяльності.  

 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенні курсу. 

 


