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Інформація про курс

Курс «Методологія підготовки наукової публікації» призначено для аспірантів другого року денної та
заочної форми навчання. Курс належить до групи дисциплін вільного вибору аспіранта і складової, яка
передбачає формування загальнонаукових компетенцій. Курс призначення для розвитку і формування в
аспірантів знань та вмінь, необхідних для участі в міжнародній науковій комунікації та в побудові

успішної наукової кар’єри.
Коротка анотація курсу

Курс «Методологія підготовки наукової публікації» призначений для формування і розвитку в аспірантів
компетенцій, необхідних для апробації та популяризації результатів наукових досліджень, ефективної
самопрезентації в науковій спільноті для включення в комунікативні мережі науковців і налагодження
міжнародної співпраці. Навчальним планом передбачено в рамках курсу 32 годин аудиторних занять (16
год. лекцій та 16 год. практичних) і 58 годин самостійної роботи для аспірантів другого року навчання.

Мета та цілі курсу

Мета курсу: формування та розвиток у аспірантів знань і вмінь, необхідних, щоб підготувати текст
наукової публікації (статті, тез виступу) та вибрати оптимальне періодичне видання для публікації
результатів наукового дослідження.
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11.Scimago Journal & Country Rank. URL: https://www.scimagojr.com (дата звернення: 17.09.2019).

Тривалість курсу
Обсяг курсу

Очікувані результати
навчання

90 год.
Для аспірантів денної форми навчання
32 годин аудиторних
З них 16 годин лекцій
16 годин практичних занять
58 годин самостійної роботи

Для аспірантів заочної форми навчання
12 годин аудиторних
З них 6 годин лекцій
6 годин практичних занять
78 годин самостійної роботи

Після завершення курсу студент повинен:
Знати: Види та функції наукових публікацій. Категорії наукових журналів в Україні та особливості міжнародних
наукометричних періодичних видань. Складові публікаційного процесу. Зв’язок між частинами дисертаційної
роботи та статтями, у яких представлено її зміст. Особливості наукового стилю та його піджанри. Структуру
наукової статті і тез виступу. Процедури забезпечення академічної доброчесності. Вимоги щодо написання
структурних частин наукової статті. Прийоми викладення наукового тексту. Загальні правила оформлення наукової
статті. Прийоми підсумкової перевірки рукопису наукової статті.
Вміти: Робити оптимальний вибір наукового періодичного видання для публікації результатів свого наукового
дослідження. Виділяти частини дослідження, достатні для підготовки текстів самостійних, логічно завершених
наукових публікацій. Формулювати назву статті, грамотно виділяти ключові слова. Застосовувати лінгвістичні
засоби написання наукового тексту. Застосовувати прийоми дедукції та індукції для написання структурних частин
наукової статті та тез виступу.

Формат курсу

Очний, заочний

теми

ДОДАТОК (схема курсу)

Підсумковий контроль,
форма

залік

Пререквізити

Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з дисциплін «Методика та організація наукового
дослідження», «Експериментальна психологія», «Психодіагностика».

Навчальні методи та
техніки, які будуть
використовуватися під час
викладання курсу

Лекція, бесіда, інтерактивні методи (робота в малих групах, мозковий штурм), виконання індивідуальних завдань.

Необхідні обладнання

Мультимедійний проектор, фліпчарт, маркери.

Критерії оцінювання
(окремо для кожного виду
навчальної діяльності)

Практичні заняття – 60 (8 практичних по 5 балів за роботу на практичному; 4 практичних по 5 балів за
індивідуальну підготовку до практичного).
Відповіді на тестові питання – 20 балів (20 тестових питань по 1 балу за правильну відповідь).
Індивідуальне виконання письмових завдань (2 завдання) – 20 балів.
Зарахування результатів навчання, здобутих у неформальній освіті:
Здобувачам, які пройшли хоча б один семінар з наукометрії, зараховуються відповіді на тестові питання (20 балів)
за умови представлення сертифікату участі.

Питання до заліку чи
екзамену

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Визначення та види наукових публікацій
Функції наукових публікацій
Типи видань за критерієм цільового призначення
Первинна та вторинна інформація в наукових дослідженнях
Визначення публічності наукової інформації
Процедури забезпечення публічності в психології
Апробації результатів дисертаційного дослідження.
Загальні рекомендації щодо початку роботи над статтею

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Опитування

Складові публікаційного процесу, особливості взаємодії з рецензентом
Зв’язок між частинами дисертаційної роботи та статтями, у яких представлено її зміст
Вимоги в Україні щодо публікацій претендентів на здобуття наукового ступеня доктора філософії
Формальні параметри наукових періодичних видань (ISSN, DOI)
Поняття квартилю в наукометричних база (імпакт-фактор, SJR)
Індекс Гірша
Категорії наукових періодичних видань в Україні (А, Б, В)
Бізнес-моделі наукових журналів
Змістовний, структурний та прагматичний аспекти тексту наукової статті
Типи інформації в тексті з погляду прагматики
Види наукових статей за кількістю авторів
Види наукових статей за змістовною спрямованістю
Підстилі наукових текстів
Структура наукової статті
Основні прояви академічної нечесності
Види плагіату
УДК статті
Вимоги до написання структурних частин наукової статті
Послідовність написання структурних частин наукової статті (незалежно від прийомів)
Прийоми викладення наукового тексту
Структура та загальні вимоги до написання тез виступу на конференції
Ознаки наукового стилю літературної мови
Прийоми і правила досягнення чіткості та логічності у написанні наукового тексту
Правила вживання термінів у науковій публікації
Правила підсумкової перевірки рукопису наукової статті
Правила оформлення таблиць та рисунків у тексті наукової статті

Усне та письмове опитування.

ДОДАТОК
Схема курсу
Тиж. / дата /
год.-

1

2

3

4

5

Тема, план, короткі тези

Форма
діяльності
(заняття)*
*лекція,
самостійна,
дискусія,
групова
робота)
Тема 1. Наукова публікація: поняття, Лекція, 2 год.
функції, основні види.
Державний стандарт України 3017-2015
Тип видань, виділений за критерієм
цільового призначенням. Головні
функції наукових публікацій. Групи
інформації Публічність в науці.
Апробація наукових результатів.
Лекція, 2 год.
Тема 2. Наукова стаття як вид
наукового видання. Види наукових
статей. Співвідношення змісту
дисертаційної роботи та змісту статті.
Загальні рекомендації щодо початку
роботи над статтею. Публікаційний
процес.
Лекція, 2 год.
Тема 3. Вимоги МОН України до
кандидатів на присудження ступеня
доктора філософії.
Категорії наукових журналів в Україні
та світі. Ознаки якісного наукового
періодичного видання. Бізнес моделі
журналів. Співвідношення публікацій в
різних наукометричних базах.
Теми 1-3. Аналіз періодичних видань в Практичне,
різних
квартилях,
змісту
яких 2 год.
відповідає
тематика дисертації. Презентація,
Наукометричні видання в Україні дискусія.
спрямування, якому відповідає тема
дисертації.
Тема 4. Структура наукової статті. Лекція, 2 год.
Зіставлення
компонентів
статті
відповідних вимогам в Україні та

Матеріали

Література.***
Ресурси в
Інтернеті

Презентація
Навчально-методичні
матеріали

3-5, 8, 9, 27, 28,
33, 34, 40

Презентація
Навчально-методичні
матеріали

3-5, 13, 14, 19
24, 35, 37, 40,
43, 48, 49
Інтернетресурси:
6

Презентація
Навчально-методичні
матеріали

7, 18, 26, 33, 38,
39, 45
Інтернетресурси:
1, 3, 5, 8, 9

Завдання, год

Формування переліку наукових
періодичних видань відповідних темі
дисертаційного дослідження
(наукометричні в різних квартилях,
фахові категорії Б)
10 год.
Навчально-методичні
матеріали

35
Інтернетресурси:

Термін
виконання

4 тиждень

міжнародним
вимогам.
Найбільш
поширені недоліки наукових статей.
Основні одиниці обчислення наукової
інформації.
Оптимальний
обсяг
наукової статті
Тема 2, 4. Аналіз змістовного
співвідношення трьох публікацій
одного автора (колективу авторів),
присвячених вивченню одного об’єкта.

Практичне, 2
год.
Презентація,
дискусія.

7

Тема 2, 4. Аналіз структурних частин
дисертації. Виділення компонентів, які
можуть бути оформленими в наукову
статтю.

Практичне, 2
год.
Презентація,
обговорення.

8

Тема 5. Вимоги та рекомендації щодо
написання структурних частин статті.
УДК. Назва статті. Відомості про
автора (ів). Анотація. Ключові слова
Вступ. Формулювання мети статті.
Тема 5. Аналіз назв статей за обраною
тематикою. Формулювання назви статті
на основі анотації до наукової
публікації.

Лекція, 2 год.

Презентація
Навчально-методичні
матеріали

Практичне, 2
год.
Індивідуальна
робота,
робота в
малих групах,
обговорення.
Практичне, 2
год.

Лекція, 2 год.

Презентація
Навчально-методичні
матеріали

6

9

10

Тема 5. Аналіз анотацій та ключових
слів оглядових та дослідницьких статей
за темою дисертації.

11

Тема 5. Вимоги та рекомендації щодо
написання структурних частин статті.
Огляд літературних джерел. Опис
методів. Опис результатів Наукова
аргументація. Види плагіату. Висновки
та рекомендації. Подяка. Список
використаних
джерел.
Додатки.
Підсумкова перевірка статті.

2, 9

Результати аналізу змістовного
співвідношення трьох публікацій
одного автора (колективу авторів),
присвячених вивченню одного об’єкта
у формі таблиці. (Письмове завдання 1)
10 год.
План кількості та тематики публікацій
за темою дисертаційного дослідження
відповідно до завдань та розділів
дисертаційної роботи (Письмове
завдання 2)
у формі схеми.
12 год.

6-7 тижні

Переліки статей.
Навчально-методичні
матеріали.

Перелік 5 статей з анотаціями за темою
дисертації.
6 год.

9 тиждень

Переліки статей.
Навчально-методичні
матеріали.

Перелік статей з анотаціями та
ключовими словами за темою
дисертації (дві дослідницькі та дві
оглядові).
8 год.

10 тиждень

8-9 тиждень

10, 12, 33, 35,
37, 40, 44
Інтернетресурси:
1, 4, 9

1, 11, 16, 35, 2023, 25, 30, 46, 47
Інтернетресурси:
7

12

Тема 5. Зіставлення висновків з іншими
частинами статті в дослідницьких та
описових статтях за темою дисертації.

13

Тема 6. Стиль наукового тексту.
Загальні прийоми написання тексту
статті. Ознаки наукового стилю.
Прийоми, та рекомендації якими
досягається чіткість і логічність
написання наукового тексту
Тема 6. Аналіз мовних засобів в
текстах наукових статей.

14

15

16

Тема 7. Оформлення статті та тез
виступу. Стиль наукового тексту та
правила оформлення таблиць і
рисунків. Правила написання та
оформлення тез виступу на конференції
(симпозіумі тощо).
Підсумкове опитування: відповіді на
тестові питання та аналіз тез виступу.

Практичне, 2
год.
Робота в
парах,
презентація,
дискусія.
Лекція, 2 год.

Тексти дослідницьких
статей.

Практичне, 2
год.
Індивідуальна
робота,
обговорення.
Лекція, 2 год.

Тексти наукових
статей.

Письмове
опитування.
Практичне:
виступ,
обговорення.
2 год.

Комплекс тестових.

Презентація
Навчально-методичні
матеріали

Презентація
Навчально-методичні
матеріали

Ознайомлення із змістом дослідницької
статті для аналізу її структурних
частин.
5 год.

12 тиждень

Підготовка тез виступу на конференції.
7 годин.

16 тиждень

2, 5, 6, 15, 17,
32, 35, 41, 42

17, 21, 27, 29,
35-38, 40, 41, 49

