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ТЕМА 1. Основні характерні риси та норми сучасної науки. 

Семінарське заняття – 2 год. 

 

План 

1. Наука як особлива галузь раціональної людської діяльності по виробництву 

об'єктивного знання про навколишній світ. 

2. Виникнення науки як природного продовження буденного, стихійно-

емпіричного процесу пізнання. 

3.Схожість і спадкоємність, якісна відмінність наукових форм пізнання від 

ненаукових. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

методика науки, методологія науки, філософія науки, свідомість, суб’єкт, 

об’єкт, категорії, раціональність. 

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: знати: теоретико-методологічні основи 

пізнання у науковій діяльності; вміти: володіння поглибленими знаннями з 

методики, методології та організації наукової діяльності для забезпечення 

професійної підготовки у якості науковців 

 

Завдання для самостійної роботи: 

У вигляді есе проаналізуйте історію розвитку і основні етапи наукових 

досліджень. 

 

Завдання для індивідуальної роботи:  

У вигляді таблиць або схем репрезентуйте основні особливості існуючих на 

сьогодні наукових картин світу.  

 

 

ТЕМА 2. Системний аналіз методів та принципів сучасних наукових 

досліджень. 

Семінарське заняття – 2 год. 

 

План 

1. Рівні та форми організації наукового знання.  

2. Методи сучасної науки. Групи методів. 

3. Наукові картини світу. Типи наукової раціональності.  

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

парадигма, раціональність, досвід, спостереження, дослідження, експеримент, 

аналіз, синтез, дедукція, індукція, моделювання, аксіоматизація, аналогія, 

ідеалізація, формалізація, гіпотетико-дедуктивний метод, діалектика, 

метафізика. 

 



Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: знати: загальнонаукові, конкретно-наукові та 

спеціальні методи наукової діяльності, розуміти їх зміст, функції та підходи їх 

застосування; вміти: дати обґрунтоване поняття методології та методики 

наукових досліджень, поняття наукового методу.  

 

Завдання для самостійної роботи: 

Самостійно опрацювати питання та написати коротке есе на тему: «Методика 

сучасного наукового дослідження». 

 

Завдання для індивідуальної роботи:  

Скласти список літератури до теми «Сучасні наукові методи» (джерельна база 

2016-2019 роки).  

 

 

ТЕМА 3. Організаційні аспекти наукової діяльності: законодавче та 

концептуальне забезпечення. 

Семінарське заняття – 2 год. 

 

План 

1. Нормативні документи, якими в Україні регулюється процес наукової 

діяльності. 

2. Міжнародні документи, які регулюють і обумовлюють розвиток наукових 

досліджень. 

3. Проаналізуйте що таке альтернативні метрики та яким є їх потенціал у царині 

визначення значущості наукових досліджень. 

   

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
наукова діяльність, законодавче забезпечення наукової діяльності, наукові 

метрики, альтметрики 

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: знати: основні правила та законодавчі вимоги 

до оформлення результатів наукових досліджень; вміти: опрацювати та 

аналізувати зібрану інформацію, використовуючи сучасну методологію 

наукових досліджень 

 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Проаналізуйте нормативні документи МОН України щодо організації 

наукової роботи. 

2. Порівняйте показники впливовості науки на мікро- та макрорівнях. 

 

Завдання для індивідуальної роботи:  

1. Проаналізуйте основні положення Лейденського маніфесту для наукометрії. 

 

 



ТЕМА 4. Наукометрія в умовах трансформації науки. Наукометричні 

показники та індикатори рівня наукового розвитку. 

Практичне заняття – 2 год. 

 

План 

1. Що таке реферативні наукометричні індексовані бази даних. 

2. Основні слабкі та сильні сторони наукометричного вимірювання наукових 

досліджень. 

3. Поняття наукового впливу з огляду на наукометричні показники. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:  
наукометрія, індексація, h-індекс, subject area (галузь знань), scopus, web of 

science, impact-factor (фактор впливу), квартіль (чверть) Q, citescore, 

Лейденський маніфест для дослідницьких метрик,  

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: знати: основні вимоги до збору, накопичення, 

індексування наукових матеріалів; вміти: працювати з джерелами інформації. 

 

Завдання для індивідуальної роботи:  

1. Поясніть які практики підрахунку впливовості діють у природничих, 

соціальних, гуманітарних науках. 

3. Проаналізуйте, що впливає на h-індекс окремих вчених або impact-фактор 

наукових видань. 

 

Завдання для індивідуальної роботи. 

Розкрийте питання: 

1. Що таке відкритий доступ та які його переваги? 

2. Спрогнозуйте можливе майбутнє руху за відкритий доступ до наукової 

інформації. 

 

 

ТЕМА 5. Академічна культура та доброчесність як науковий капітал 

сучасного вченого. 

Практичне заняття – 2 год. 

 

План 

1. Розкрийте основні положення нормативного забезпечення вимог щодо 

академічної доброчесності в національному законодавстві. 

2. Поясність якими є ключові компетентності науковця, сучасні тенденції та 

вимоги в цій сфері. 

3. Поясність якими є основні етичні вимоги до наукових публікацій та мети 

наукової діяльності. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню:  
цитування, самоцитування, академічна доброчесність (academic integrity), 

плагіат 



 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: знати: основні стандарти та світові вимоги 

щодо забезпечення академічної доброчесності та етосу у наукових 

дослідженнях; вміти: застосовувати принципи наукового етосу в процесі 

підготовки наукових робіт. 

 

Завдання для самостійної роботи. 

Есе на тему: «Ціннісний аспект науково-технічного поступу. Актуальні 

проблеми наукового етосу». 

 

Завдання для індивідуальної роботи:  

Скласти список літератури до теми «Академічна доброчесність як вимога 

наукового розвитку» (джерельна база 2016-2019 роки).  

 

 

ТЕМА 6. Політика наукових видань щодо підготовки та опублікування 

наукових робіт. 

Семінарське заняття – 2 год. 

 

План 

1.  Основні вимоги до якісного наукового видання. 

2. Критерії, які висуваються до сайту якісного наукового видання.  

3. Які основні ознаки недоброчесного видання? 

4. Що таке публікаційна етика і в яких положеннях вона виражається? 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
«хижацькі видання», рецензоване видання, індексоване видання 

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: знати: основні вимоги до якісних наукових 

видань; вміти: відрізняти доброчесні наукові видання від «хижацьких»  

 

Завдання для самостійної роботи: 

Розкрийте питання 

1. Якими є критерії відбору публікацій до якісного наукового видання? 

2. «Хижацькі» видання та шляхи їх уникнення. 

 

Завдання для індивідуальної роботи:  

Назвіть основні відомі вам альтернативні метрики та використайте їх для 

оцінки впливовості 3-4 публікацій з вашої предметної галузі. 

 

 

ТЕМА 7. Основні вимоги щодо структури та змісту наукових публікацій. 

Семінарське заняття – 2 год. 

 

План 



1. Загальні рекомендації щодо структури та процесу написання наукової 

публікації.  

2. Розкрийте основні етапи підготовки рукопису наукової роботи та порядок 

написання розділів. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
вступ, методи, абстракт, анотація, авторська анотація, обговорення, висновки 

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: знати: правила написання та оформлення 

наукових публікацій; вміти: здійснювати оформлення результатів власних 

наукових пошуків згідно академічних стандартів  

 

Завдання для самостійної роботи. 

Самостійно опрацювати питання та написати коротке есе на тему: «Науковий 

капітал та академічні публікації» 

 

Завдання для індивідуальної роботи:  

Здійснити написання тези доповіді за власною науковою тематикою згідно з 

вимогами до структури та змісту наукової публікації. 

 

 

ТЕМА 8. Логіка та мова наукових публікацій. 

Практичне заняття – 2 год. 

 

План 

1. Науковий стиль: особливості та вимоги.  

2. Структура наукової публікації. 

3. Онові види наукових публікацій. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
науковий стиль, інновації наукового стилю, hedging in writing (хеджування) 

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: знати: основні сучасні вимоги до наукового 

стилю оформлення публікацій; вміти: застосовувати правила наукового 

оформлення на практиці.  

 

Завдання для самостійної роботи: 

Проаналізуйте наукову публікацію зі своєї профільної теми на предмет 

дотримання наукового стилю.  

 

Завдання для індивідуальної роботи:  

Проаналізуйте наукову публікацію зі своєї профільної теми на предмет 

наявності в ній хеджування. 

 



 

ТЕМА 9. Світові стандарти наукової комунікації. Науковий профіль 

вченого. 

Практичне заняття – 2 год. 

 

План 

1. Індекси цитувань наукових публікацій та особисті профілі вченого.  

2. Основні стилі наукового цитування. Референс-менеджери та організація 

списків наукової літератури.  

3. Основні етапи планування та написання наукової статті. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
науковий профіль, види наукових профілів, автоматично створювані наукові 

профілі, профіль рецензента, індекс цитування, ORCID, ResearcherID (Publons), 

ScopusID 

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: знати: особливості та вимоги щодо 

оформлення наукових робіт та представлення їх результатів; вміти: створювати 

та наповнювати власний науковий профіль.  

 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Розкрийте що таке авторські профілі вченого та для чого вони потрібні. 

2. На конкретних прикладах зі своєї предметної галузі продемонструйте що 

таке індекси цитувань наукових публікацій та особисті профілі вченого. 

 

Завдання для індивідуальної роботи:  

Розкрийте поняття про дослідницький менеджмент, світові стандарти 

організації і управління науковими дослідженнями. 

 

 

ТЕМА 10. Рецензування рукописів наукових публікацій та до вимоги 

апробації. 

Практичне заняття – 2 год. 

 

План 

1. Проаналізуйте процеси подачі статті у видання, включені до міжнародних 

наукометричних баз даних, та проходження рецензування. 

2. Види рецензування. 

3. Види комунікацій між автором та науковим виданням.  

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
peer-review, double-blind peer-review, single-blind peer-review/ blind, open peer-

review, major revision, minor revision, cover letter, accept, reject 

 



Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: знати: процедуру подачі наукової статті у 

рецензоване видання; вміти: оформлювати супровідний лист до редакції та 

спілкуватись з рецензентами.  

 

Завдання для самостійної роботи: 

Продемонструйте що таке peer-review як обов’язкова процедура для 

академічної публікації. Види peer-review. 

Продемонструйте в чому полягає специфіка написання cover letter та етика 

спілкування з науковим виданням. 

 

Завдання для індивідуальної роботи:  

Опишіть процедурно наступні аспекти наукової ідябності: 

1. Процес публікації у рецензованому науковому виданні (процедура з боку 

автора).  

2. Процес публікації у рецензованому науковому виданні (процедура з боку 

редакції). 

 

Рекомендована література 

 

Основні нормативні акти: 

 

1. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19 

2. Закон України «Про вищу освіту». http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 

3. Закон України «Про освіту». http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 
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