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1. Опис навчальної дисципліни 

 

 

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни 

“Науковий семінар”) 

 

 

Найменування показників 

Галузь знань, 

спеціальність, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

Кількість кредитів – 4 
Галузь знань: 

03 Гуманітарні науки
 Денна форма навчання 

Модулів – 4 
Спеціальність: 

035 Філологія 

Нормативна навчальна 

дисципліна 

Блоків змістових модулів – 4 
Рік підготовки – перший–

четвертий 

Загальна кількість годин – 

120 

Спеціалізація: 

Українська література, 

фольклористика та ін. 

Семестри – І–VІІ 

Тижневих годин: 

аудиторних – 0,5 (VІІ 

семестр – 1,0) 

самостійної роботи – 0,5 

Лекції  

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

доктор філософії 

Семінарські – 64 год. 

Самостійна робота – 56 год. 

Вид контролю – залік 

 

Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної 

роботи становить – 1,0. 
 



 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Метою викладання навчальної дисципліни “Науковий семінар” є формування 

практичних знань, необхідних для належної підготовки та успішного захисту дисертації 

на здобуття наукового ступеня доктора філософії з гуманітарних наук за спеціальністю 

“Філологія”.  

Основними завданнями вивчення дисципліни “Науковий семінар” є  

– осмислення методологічних принципів сучасної філологічної науки, зокрема 

літературознавства та фольклористики, потрібних для підготовки й успішного захисту 

дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії з гуманітарних наук за 

спеціальністю “Філологія”. Важливим є й засвоєння технічних вимог для належного 

оформлення тексту дисертації, що також дозволить підготувати необхідну кількість 

наукових статей для публікацій у провідних українських та зарубіжних фахових 

виданнях. Завданням дисципліни є й спрямування аспірантів на потребу в орієнтуванні 

у напрацюваннях сучасної гуманітаристики, адже і дисертація, і наукові статті та 

доповіді, що висвітлюють її основні положення, мають містити покликання на 

відповідний досвід суміжних наук, а це продемонструє необхідний для підготовленої 

наукової роботи контекст та увиразнить її актуальність. 

В результаті вивчення цього курсу аспірант повинен 

знати: 

сучасні наукові дослідження з проблематики своєї наукової теми, зокрема бути 

всебічно обізнаним із історіографією, щоб у своїй роботі врахувати напрацювання 

попередників. Обізнаність із науковими дослідженнями вчених минулого убереже 

аспіранта від бездоказової критики та врешті дасть змогу більш виразно обґрунтувати 

актуальність та наукову новизну своєї теми, а також унеможливить наявність неточних 

покликань. Специфіка наукової дослідницької праці із спеціальності “Філологія” 

передбачає знання досягнень академічної науки, що означає працю переважно з 

критичними науковими багатотомними виданнями творів письменників та усної 

народної словесности, а також першодруками та архівними матеріялами. Для 

досліджень із фольклористики важливо мати власні польові записи функціонування 

народнопоетичної традиції.  

вміти : 

всебічно характеризувати потрібні для дисертаційної роботи видання творів 

народнопоетичної творчості та літератури, зокрема наукові (дипломатичні й критичні) 

та науково-популярні; працювати з рукописними та архівними матеріялами; системно 

аналізувати фольклорні та літературні твори, враховуючи при цьому не лише думки та 

концепції інших вчених, а й особливості створення таких текстів, зокрема відомості від 

інформантів (носіїв народнопоетичної традиції) та мемуаристику й епістолярій 

письменників тощо. Дисертант повинен уміти представити творчість конкретного 

письменника чи певний жанр народнопоетичної творчості у контексті інших 

мистецьких явищ епохи, побачити у творі традиційне та оригінальне.  

 

Навчальний курс охоплює 4 кредити (120 год). Курс складається з 64 год семінарських 

занять та 56 год самостійної роботи. Тижневе навантаження студента складає 0,5 год 

аудиторних занять (у VІІ семестрі – 1 год.) та 0,5 год самостійної роботи. 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

МОДУЛЬ 1. Дисертація як текст. 

 

Тема 1. Основні технічні вимоги до тексту дисертації.  

Вибір теми дисертації. Формулювання її назви (має бути лаконічною та 

проблемною, відповідати відповідній спеціальності). Загальна характеристика 

структури дисертації – вступ, основна частина (як правило, містить кілька розділів та 

підрозділів), висновки, список використаних джерел. Дисертація може мати й додатки – 

зазвичай, це власні фольклорні записи у дисертаціях із фольклористики. Вимоги до 

офрмлення роботи.  

Тема 2. Роль місце вступу у структурі дисертації.  

Важливою є структура вступу – тут висвітлюються особливості актуальності 

теми, її зв’язок з науковими програмами й темами відповідної установи, формулюються 

мета і завдання дослідження, визначаються об’єкт і предмет, стисло описуються 

методи, використані в роботи, подається наукова новизна роботи. Вступ має містити 

інформацію про апробацію результатів роботи, її практичне значення. Якщо в роботі 

наявні праці у співавторстві, то вказується на особистий внесок дисертанта.  

Тема 3. Характеристика основної частини дисертації.  

Розгляд основних вимог щодо змісту основної частини роботи. Дисертація 

поділяється розділи (бажано, щоб їх було не більше трьох), котрі своєю чергою можуть 

містити й підрозділи (також не більше трьох). Вимоги і побажання до змісту розділів: 

перший переважно висвітлює набутки інших вчених у дослідженні заявленої наукової 

проблематики, містить аргументацію певних положень чи гіпотез, інший чи інші – 

розкривають авторські напрацювання над відповідним матеріялом.  

Особливості покликань на друковані, рукописні та інтернет-джерела.  

Тема 4. Формулювання висновків роботи.  

Висновки підсумовують найбільш важливі теоретичні й практичні результати 

роботи, встановлюють «їхню відповідність порушеній меті і завданням» (Ю. Ковалів). 

Висновки також підкреслюють значення роботи для подальших поглиблених наукових 

досліджень зазначеної проблематики, а також вказують на практичну цінність роботи.  

Характеристика конкретних висновків у дисертаціях з різної проблематики.  

Тема 5. Основні правила оформлення списку використаних джерел та 

літератури.  

Оформлення списку використаної літератури відповідно до вимог ДСТУ 

8302:2015. Список використаних джерел подає в алфавітному порядку прізвища авторів 

та їхніх творів чи наукових праць, використаних у дисертації. Іноземні видання 

подають окремим блоком після українських. Додатки до дисертації, зокрема ті, котрі 

містять тексти фольклорних записів, робити відповідно до вимог паспортизації (див.: 

Вовчак А., Довгалюк І. Документування фольклорної традиції. Засади організації і 

проведення польового фольклористичного дослідження, транскрибування й 

архівування зібраного фольклорного матеріалу).  

Тема 6. Особливості оформлення покликань у дисертації. Автореферат.  
Бібліографічні покликання відповідно до вимог ДСТУ 8302:2015. 

Автореферат кандидатської дисертації має мати обсяг від 0,7 до 0,9 друк. акруша 

– на сторінці до сорока рядків з одним інтервалом із використанням текстового 

редактора Word. Номери сторінок проставляються у центрі верхнього берега сторінки, 

нумерація розпочинається з першої сторінки.  

Тема 7. Підготовка наукової доповіді на конференцію.  

Вибір наукової конференції відповідної проблематики означатиме участь у її 

роботі фахівців, чиї наукові інтереси близькі науковій проблематиці дисертації 



аспіранта. Назва теми виступу мала б містити певну інтригу, що викликало б 

зацікавлення в учасників заходу, сприяло науковій дискусії. Доповідь має 

виголошуватися вільно, без жорсткої прив’язки до написаного тексту – аспірант 

повинен вільно оперувати матеріялом виступу. Важливо використовувати 

ілюстративний матеріял. Необхідно так організувати свій виступ, щоб вкластися у 

відведений регламент.  

Тема 8. Підготовка наукової публікації.  

Для подання дисертації до спеціалізованої вченої ради аспірант має представити 

ксерокопії принаймні п’яти наукових статей у фахових виданнях за темою своєї 

дисертації, причому одна має бути у зарубіжному фаховому журналі. Публікації мають 

висвітлювати основні положення дисертації, статті подаються у різні фахові видання.  

Характеристика наукових публікацій у провідних українських виданнях.  

 

МОДУЛЬ 2. Дисертація із спеціальності “Філологія”: методологічні 

й джерелознавчі аспекти. 

 

Тема 9. Належна джерельна база – необхідна умова якісної підготовки 

дисертації.  

Основні принципи і засади джерелознавства як наукової дисципліни та її 

значення для філологічних досліджень. Поняття історичного джерела. 

Літописи як джерело. Достовірність і художній вимисел у змісті літопису. 

Підробка і фальсифікація (містифікація): «Велесова книга», «Поеми Оссіана». Чи 

фальсифікат «Запорожская старина» І. Срезневського?  

Значення архівних джерел для філологічного наукового дослідження. 

Особливості праці з архівними документами.  

Праця з академічними виданнями спадщини письменників та фольклорних 

творів як необхідна умова дисертації з літературознавства та фольклористики. 

Теми 10–11. Художній та фольклорний текст як об’єкт наукового аналізу.  

Розмаїття й специфіка визначення поняття текст як словесного вираження 

художнього твору у фольклористиці й літературознавстві. Текст окремого твору, творів 

окремого письменника, окремих збірників та антологій. Особливості фольклорного 

тексту.  

Різні наукові тлумачення суті тексту.  

Текст і контекст, текст та підтекст, текст та надтекст. Поняття інтертексту. 

Інтертекстуальність. Текстологія й палеографія.  

Тема 12. Характеристика основних методів у філологічній науці. Принципи 

логіки.  

Дисертація як вищий рівень академічної філологічної науки використовує 

різноманітні методи, дисертант послуговується різними методологічними засадами. 

«Науковий рівень дисертації залежить від того, наскільки теоретична модель 

відповідна відмінному за своєю природою художньому твору, [...] літературному 

процесу або іншим фактам письменства, [...] фольклорним і лінгвістичним явищам» 

(Ю. Ковалів).  

Використання крім основних методів також методик не завжди популярних, але 

цікавих шкіл – духовно-історичної, культурно-філософської, принципів «нової 

критики», «аполлонійства-діонісійства» (по-іншому, творче застосування ідей 

Ф. Ніцше), методики «діалогічності» (вчення М. Бахтіна), принципу художнього 

хронотопу, функціоналізму, соціологічного методу, методики постколоніальних студій 

тощо. 

Слідування чотирьом основним законам логіки: тотожності, суперечності, 

виключення третього та достатньої підстави.  

Теми 13–14. Особливості філологічного методу. 



Філологічний метод у літературознавстві, мовознавстві та фольклористиці. Суть 

методу передусім у вивченні тексту, що передбачає «його ретельний опис, 

коментування, азагальнення проаналізованого матеріалу та його концептуалізацію» 

(Ю. Ковалів). Місце в ньому текстології як наукової дисципліни.  

Використання принципів філологічного методу для аналізу поетики, тропіки, 

синтаксису, тем і мотивів фольклорних та літературних творів.  

Використання методів атрибуції (пошуки документально-фактичних доказів 

тексту, розкриття ідейно-образного змісту тексту та аналіз мови й стилю твору) у 

сучасній текстології як складовій філологічного методу.  

Теми 15–16. Компаративізм і його значення для сучасних філологічних 

студій.  

Компаративізм (компаратизм) у сучасному літературознавстві як результат 

трансформації й розвитку порівняльно-історичного методу в мовознавстві середини 

ХІХ століття. Зв’язок із міфологічною школою. Імагологія. Особливості впливів, 

запозичень, перекладів, переспівів, переробок.  

Характеристика генетичних та історико-типологічних збігів мистецьких явищ, 

спричинених подібними умовами суспільно-культурного розвитку (за 

В. Жирмунським).  

Напрацювання Міжнародної асоціації літературної компаративістики (студії 

М. Конрада, В. Жирмунського, І. Неупокоєвої, Г. Вервеса, Д. Наливайка та інших 

вчених).  

 

МОДУЛЬ 3. Основні напрями сучасної гуманітаристики. 

 

Теми 17–18. Міфологічна школа і її актуальність для сучасної філологічної 

науки. Концепції К.-Г. Юнга. 

Витоки концепцій міфологічної школи (Дж. Віко, Й.- Ґ. Гердер). Естетика ранніх 

німецьких романтиків. Праці Ф. Шеллінґа, А. та В. Шлегелів (міф як «природна 

релігія»), Я. Ґрімма, Л. Арніма, К. Брентано. Важливість творчого використання ідей 

школи для фольклористичних та етнологічних досліджень. 

Концепції українських вчених – прибічників міфологічної школи.  

Аналітична психологія К.-Г. Юнга як розвиток ідей міфологічної школи. 

Поняття та сутність архетипу й колективного безсвідомого.  

Теми 19–20. Герменевтика. 

Герменевтика та її місце у сучасній філологічній науці. Основні поняття і 

терміни: розуміння, інтерпретація, сенс, істина, горизонт очікування, герменевтичне 

коло та інші. Питання історії. Мартін Гайдеґґер.  

Г.-Ґ. Ґадамер та його внесок у розвиток сучасної герменевтики. Основні 

положення праці Г.-Ґ. Ґадамера «Істина і метод. Основи філософської герменевтики». 

Характеристика основних герменевтичних понять (за Г.-Ґ. Ґадамером): освіта, здоровий 

глузд, здатність до судження, смак.  

Завдання герменевтики – зрозуміти автора та його твір глибше, ніж це зробив 

сам автор.  

Герменевтика у дослідженнях українських вчених. 

Теми 21–23. Структуралізм.  

Структуралізм як один із чільних напрямів сучасних гуманітарних наук. Основні 

поняття і терміни: знак, означник та означуване, код. Текст і твір у структуралізмі. 

Історія виникнення і поширення структуралізму. 

К. Леві-Строс та його «Структурна антропологія». Концепції К. Леві-Строса та 

розвиток етнологічних досліджень.  

Семіотика і сучасна філологія. Літературознавча семіотика. Ю. Лотман і 

проблеми структуралістського аналізу літературного твору. 



Прості (передбачають детерміновані зв’язки), складні (синтез детермінованих та 

ймовірних зв’язків) та надскладні (ймовірні зв’язки) структури.  

Структурна поетика містить а) категорії предмета структурного аналізу; б) 

категорії процесу структурного аналізу та в) категорії системи структурного аналізу.  

Структуралізм у дисертаційних працях.  

 

Тема 24. Постструктуралізм.  

Постструктуралістська поетика – «галузь критичного дослідження, що описує, 

як літературні теорії дають собі раду з явищами, що їх вони намагаються описати» 

(Еймір Сограварді). Концепції Ж. Дерріди, Р. Барта, М. Фуко, Дж. Міллера, М. Постера 

та інших вчених. Постструктуралізм та постмодернізм. Ідеї Т. Гундорової.  

 

МОДУЛЬ 4. Особливості аналізу літературного та фольклорного твору. 

 

Теми 25–26. Загальні принципи аналізу словесного твору. 

Аналіз художнього твору як наукове витлумачення, логічно-понятійний спосіб 

його розгляду, що протистоїть, з одного боку, інтуїтивному чуттєвому сприйманні та 

ілюстративному цитуванню, а з іншого – описовому виділенню прийомів літературної 

техніки. Мета аналізу – досягнення сприймання твору як цілісності, типологічної 

точності розуміння. Аналіз та інтерпретація.  

За В. Брюховецьким, аналіз передбачає розгляд теми, проблеми, художньої ідеї, 

композиції, сюжету, фабули, конфлікту, рис літературного роду і виду, жанр, системи 

образів (у т. ч. й образу автора), художньої деталі, ритму, підтексту тощо.  

Особливості функціонального та композиційного аналізу.  

Характеристика основних пластів художнього твору: а) матеріальна система; б) 

змістове (семантичне) поле твору; в) ідейно-емоційна система (ланцюг подій, що 

породжує надтекстову «модель життя»).  

Тема 27. Художній час та простір. 

Художній час, простір і ритм як єдність та взаємозалежність. Хронотоп як один 

із провідних аспектів аналізу твору словесності. Час як об’єктивна реальність, час у 

свідомості людей та образ часу у мистецтві. Художній простір як важливий компонент 

стилістики та поетики. Категорії простору: інтимний, особистий, сімейний, соціальний, 

суспільно-етнічний та природний. Вертикаль та горизонталь. Простір «свій» і «чужий», 

закритий і відкритий. Дорога як втілення відкритого простору.  

Професор Нонна Копистянська та її концепції.  

Схеми художнього часу і простору (за Н. Копистянською) (хронотопні; 

просторові та жанрові) як база для теоретичного вивчення проблеми художнього часу 

та простору та практичного застосування в аналізі літературних творів.  

Тема 28. Феноменологічна теорія та критика. Р. Інґарден.  

Концепції Едмунда Гуссерля: розгляд явища «поза контекстом на підставі його 

іманентної сутності» (Ю. Ковалів). Поняття пульсаційного горизонту у фенеменології.  

Роман Інґарден і його принципи аналізу художнього твору. Вчення Інґардена 

про літературний твір як чотиришарову формацію: звук, значення, вигляди та 

предметність і дійсність. Твір художньої літератури як художній об’єкт та його 

естетична конкретизація як естетичний об’єкт. Проблема правди і правдивости у 

літературному творі (за Р. Інґарденом).  

Тема 29. Наратологія 

Наратологія як відгалуження структуралізму та рецептивної естетики (вчення 

про проблему сприймання художніх творів). Наратологічні концепції Ц. Тодорова, 

К. Бремена, А. Ж. Ґреймаса. Наратологія і сучасні дослідження з літературознавства та 

фольклористики. Праці українських вчених із наратології – О. Веретюк, О. Лабащук, 

М. Легкого, В. Сірук, О. Капленко та інших.  



Тема 30. Психоаналіз 

Основа теорії – вчення З. Фройда про свідоме та несвідомне (підсвідоме). 

Основні поняття монізму – лібідо та сублімація. Зміст фройдівської теорії культури та 

релігії. 

Сутність психолінгвістичної теорії О. Потебні і теорії психології творчості 

Л. Виготського та їхнє місце у сучасних філологічних дослідженнях.  

Тема 31. Фольклор і література. 

Сучасна наука вивчає особливості взаємодії фольклору і літератури «з погляду 

генетичного зв’язку і типології». М. Грушевський про усну й писану словесність. 

Особливості художньо-естетичного відображення дійсності у фольклорі й літературі. 

Система жанрів.  

Характеристика трьох основних аспектів проблеми взаємодії фольклору й 

літератури: 1) взаємозв’язок на рівні події, тобто сюжетів і фабул; 2) взаємозв’язок на 

рівні стилістики, тобто засобів вираження; 3) безпосередні словесні вкраплення, тобто 

взаємопроникнення текстів (інтертекстуальність). 

Українська література ХІХ – початку ХХІ ст. і фольклор.  

Тема 32. Підсумкові питання курсу. 

Дисертація як текст – цілісний погляд.  

 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

№ Назви змістових модулів і тем 
Кількість годин 

лк сем лаб ср 

МОДУЛЬ 1.  

фольклористичної та літературознавчої текстології. 

 
1 Основні технічні вимоги до тексту дисертації.  2  1 

2 Роль місце вступу у структурі дисертації.  2  1 

3 Характеристика основної частини дисертації.  2  1 

4 Формулювання висновків роботи.   2  1 

5 
Основні правила оформлення списку використаних 

джерел та літератури. 
 2  1 

6 
Особливості оформлення покликань у дисертації. 

Автореферат. 
 2  1 

7 Підготовка наукової доповіді на конференцію.   2  1 

8 Підготовка наукової публікації.  2  1 

 МОДУЛЬ 2.     

9 
Належна джерельна база – необхідна умова якісної 

підготовки дисертації.  
 2  2 

10-

11 

Художній та фольклорний текст як об’єкт наукового 

аналізу.  
 4  4 

12 
Характеристика основних методів у філологічній науці. 

Принципи логіки.  
 2  2 

13-

14 

Особливості філологічного методу.  
 4  4 

15-

16 

Компаративізм і його значення для сучасних 

філологічних студій. 
 4  4 

 МОДУЛЬ 3.     

17-

18 

Міфологічна школа і її актуальність для сучасної 

філологічної науки. Концепції К.-Г. Юнга.  
 4  4 

19- Герменевтика.   4  4 



20 

21-

23 

Структуралізм. 
 6  6 

24 Постструктуралізм.  2  2 

 МОДУЛЬ 4.     

25-

26 

Загальні принципи аналізу словесного твору.  
 4  4 

27 Художній час та простір.   2  2 

28 Феноменологічна теорія та критика. Р. Інґарден.   2  2 

29 Наратологія.   2  2 

30 Психоаналіз.  2  1 

31 Фольклор і література.  2  1 

32 Підсумкові питання курсу.  2  4 

 ВСЬОГО 120 64  56 

 

 

5. Теми практичних занять 

 

Практичні заняття не передбачені навчальним планом 

 

6. Методи навчання 

 

Використовуються такі методи навчання:  

а) словесні – пояснення, бесіда, дискусія; 

б) наочні – ілюстрування навчального матеріалу відповідними виданнями творів 

усної та писемної словесті, фотокопіями архівних матеріалів, використання аудіо-

візуальних матеріалів фольклористичних експедицій кафедри української 

фольклористики; 

в) практичні – виконання семінарських робіт передбачає організацію навчальної 

роботи для отримання нових знань, перевірки певних наукових гіпотез на рівні 

досліджень, узагальнень та аналізу та формування вмінь і навичок інтерпретації 

результатів досліджень. 

 

7. Розподіл балів 

 

Контроль знань здійснюється за результатами заліку 

 

Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS 

Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка в 

балах 

Оцінка за національною шкалою 

Екзамен 

А 90–100 5 відмінно 

В 81–89 
4 

дуже добре 

С 71–80 добре 

D 61–70 
3 

задовільно 

Е 51–60 достатньо 

 

 

 

 

 



8. Рекомендована література  

 

Базова  

Арендаренко І. По дорозі і назустріч (англійська та українська романтичні поезії: 

порівняльна типологія і поетика). Київ: Фоліант, 2004. 214 с.  

Ауэрбах Э. Мимезис. Изображение действительности в западноевропейской 

литературе. Москва: Прогресс, 1972. 558 с. 

Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу: Опыт сравнительного 

изучения славянских преданий и верований в связи с мифическими сказаниями других 

родственных народов. В трех томах. Москва: Современный писатель, 1995.  

Барт Р. Избранные работы: Семиотика: Поэтика: Пер. с фр. / Сост. общ. ред. и 

вступ, ст. Г.К. Косикова. Москва: Прогресс, 1989. 615 с. 

Барт Р. Від твору до тексту // Антологія світової літературно-критичної думки XX 

ст. 2-е вид., доп./ За ред. М. Зубрицької. Львів: Літопис, 2001. С. 491–496. 

Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. Москва: Искусство, 1986. 445 с. 

Білецький О. Українська література серед інших літератур світу // Білецький О. Зібр. 

праць: У 5 т. Т. 2. Київ: Наукова думка, 1965. С. 5–26.  

Бородін В. Над текстами Т. Г. Шевченка. Київ: Наукова думка, 1972. 222с. 

Бріцина О. Сучасні аспекти методики збирання народної прози // Народна творчість 

та етнографія. 2003. № 3. С. 24–30. 

Брудный А. А. Психологическая герменевтика. Москва: Лабиринт, 2005. 336 с.  

Брюховецький В. С. Специфіка і функції літературно-критичної діяльності. Київ: 

Наукова думка, 1986. 171 с.  

Будний В., Ільницький М. Порівняльне літературознавство. Київ: КиєвоМогилянська 

академія, 2008. 430 с. 

Булашев Г. О. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та 

віруваннях: космогонічні українські народні погляди та вірування. Київ: Довіра, 1992. 

414 c. 

Бурлака Г. Літературна спадщина Маркіяна Шашкевича: Проблеми текстології. 

Київ: Наукова думка, 1988. 113 с.  

Вальденфельс Б. Вступ до феноменології. Київ: Альтерпрес, 2002. 176 с. 

Вейман Р. История литературы и мифология: Очерки по методологии и истории 

литературы. Москва, 1975. 344 с. 

Веселовский А. Н. Историческая поэтика. Москва: Высшая школа, 1989. 648 с. 

Вовчак А., Довгалюк І. Документування фольклорної традиції. Засади організації і 

проведення польового фольклористичного дослідження, транскрибування й 

архівування зібраного фольклорного матеріалу: Методичні рекомендації для студентів 

філологічного факультету спеціалізації “фольклористика”. Львів, 2012. 60 с. 

Врубель Лукаш. Герменевтика // Література. Теорія. Методологія. Київ: Києво-

Могилянська академія, 2006. С. 56–113.  

Горбач Н. Я. Методологічні засади сучасних гуманітарних досліджень. Л: Каменяр, 

2007. 28 с.  

Грабович Г. Поет як міфотворець: семантика символів у творчості Тараса Шевченка 

/пер.з англ. С. Павличко. 2-ге випр. й авторизоване вид.  Київ: Критика, 1998. 206 с. 

Грушевський М. С. Історія української літератури: в 6 т., 9 кн. Київ, 1993. Т. 1. С. 55–

59. 

Гундорова Т. Післячорнобильська бібліотека: Український літературний постмодерн. 

Київ: Критика, 2005. 263 с. 

Гуссерль Эдмунд. Избранные работы. Москва: Территория будущего, 2005. 464 с. 

Ґадамер Г.-Ґ. Герменевтика і поетика. Київ: “Юніверс”, 2001. 288 с. 

Ґадамер Г.-Ґ. Істина і метод: У 2 т. Київ: Юніверс, 2000. Т. 1.  464 с.; Т. 2. 478 с. 



Гарасим Я. І. Культурно-історична школа в українській фольклористиці. Львів: 

Видавництво Львівського університету ім. І. Франка, 1999 . 143 с.  
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  ВСТУП 

Науковий семінар є нормативною дисципліною зі спеціальності 035 Філологія для 

освітньої програми з підготовки доктора філософії, яка викладається упродовж першого-

четвертого років навчання обсягом 4 кредити (за Європейською Кредитно-Трансферною 

Системою ECTS). Викладання навчальної дисципліни базується на знаннях, отриманих у 

результаті вивчення спеціальних навчальних дисциплін та набуття компетенцій після 

завершення навчання на рівні бакалавра і магістра зі спеціальності 035 Філологія, тобто 

потребує базових знань з германістики, романістики, класичної філології, 

перекладознавства, міжкультурної комунікації, тощо, достатніх для сприйняття 

категоріального та термінологічного апарату сучасної лінгвістики, для роботи з 

вітчизняними та зарубіжними науково-критичними джерелами, для розуміння новітніх 

тенденцій розвитку мовознавчої науки. 

Науковий семінар розроблено таким чином, щоб надати здобувачам вищої освіти 

ступеня доктора філософії необхідні знання, обов’язкові для того, щоб вміти аналізувати 

складні комплексні проблеми у сфері гуманітарної науки (зокрема науки про мову), 

переосмислювати та поглиблювати сучасні теорії та підходи до розуміння мовних 

процесів  в цілому та дослідження особливостей  мови  текстів різних жанрів та стилів; 

вміти переконливо презентувати результати власних наукових досліджень як в усній, так і 

письмовій формі, бути здатним професіонально вести наукову дискусію з обраної теми 

дослідження під час наукових заходів як в Україні, так і за її межами.. 

Загальний обсяг навчальної дисципліни складає 120 годин, з них – 64 години 

семінарських занять та 56 годин самостійної роботи. 



 

1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

очна форма навчання 

Кількість кредитів – 4  Нормативна 

Змістових модулів – 7 
Галузь знань 

03 «Гуманітарні науки» 
Рік підготовки: 

Загальна кількість годин 

– 120 

Спеціальність 

035 «Філологія» 

1-й – 4-й 

Семестр 

1-7-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

очної форми навчання: 

аудиторних – 0,5–1 

самостійної роботи 

аспіранта – 0,5 

Третій науково-освітній 

ступінь 

 

«Доктор філософії» 

 

  

Семінарські 

64 год. 

Лабораторні 

  

Самостійна робота 

56 год. 

 

Вид контролю: залік 

 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою наукового семінару є надання здобувачам вищої освіти ступеня доктора 

філософії необхідного обсягу знань у галузі наукових досліджень; формування 

теоретичних, методологічних та практичних підвалин для результативного проведення 

наукових досліджень; розвиток загальнонаукових та спеціальних компетентностей для 

здійснення науково-дослідницької діяльності, аналітичної роботи з науково-критичними 

джерелами та фактичним матеріалом дослідження; наукове консультування; підготовка 

аспірантів до автономного виконання наукової роботи; ознайомлення з методикою і 

набуття навичок фахового ведення наукових дискусій та представлення власних наукових 

результатів (у тому числі іноземною мовою) у формі дисертації чи її розділу, 

автореферату, наукової статті, тез, доповіді на конференції, презентації, тощо; аналіз 

доповідей інших науковців щодо нових результатів, концепцій і теорій; вироблення 

самостійної дослідницької стратегії.  



Основні завдання наукового семінару: 

набуття здобувачами теоретичних та методологічних знань для здійснення наукового 

дослідження; формування вмінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для 

аналізу, систематизації результатів дослідження та  продукування оригінальних ідей в 

процесі дослідницької діяльності;   

набуття практичних навичок представлення результатів власного наукового дослідження 

українською та англійською мовами; 

мотивування до ефективної наукової діяльності та креативного мислення.  

 

Очікувані результати. Після завершення цього курсу здобувачі повинні 

знати: 

організаційні та нормативно-правові засади науково-дослідної діяльності; 

актуальні проблеми сучасного мовознавства; 

теоретичні та методологічні підвалини проведення наукового дослідження в галузі 

лінгвістики; 

особливості усного та письмового наукового спілкування рідною та іноземною мовами; 

основні джерела наукової інформації та принципи оформлення результатів наукового 

дослідження; 

 

вміти: 

креативно мислити; творчо опрацьовувати й аналізувати теоретичну інформацію з різних 

джерел; 

застосовувати сучасні методологічні підходи до аналізу досліджуваних текстів різних 

жанрів; 

компетентно демонструвати знання новітніх теорій та наукові результати власних 

досліджень як українською, так і іноземною мовою в усній та письмовій формах; 

сформулювати  й обґрунтовувати власну точку зору на дискусійні проблеми;  оформити 

наукову публікацію згідно редакційних вимог; 

застосовувати набуті знання як фундамент для подальшого саморозвитку і 

самовдосконалення. 

3. Програма навчальної дисципліни 

1-ий рік навчання: 

Змістовий модуль 1. Наукова діяльність, правове забезпечення та організація 

наукової роботи 

Тема 1. Предмет і сутність наукової діяльності. Сутність, мета, завдання і структура 

наукового семінару в системі науково-освітньої програми здобувача вищої освіти ступеня 

доктора філософії. Організація науково-дослідної роботи у ЗВО. 

Тема 2. Освітньо-наукова програма здобувача освіти третього рівня, навчальний план, 

його структура, забезпечення вільної траєкторії та можливості академічної мобільності. 

Методи навчання та оцінювання. 

Тема 3.  Наукове дослідження: процес, характеристика, етапи. Вибір теми і написання 

обґрунтування теми дисертації з мовознавчої проблематики. 



Тема 4. Розвиток сучасного мовознавства та актуальність дисертаційного дослідження 

здобувача. 

Тема 5. Історія вітчизняних та зарубіжних досліджень за обраною темою. 

Тема 6. Нормативно-правове забезпечення проведення наукових досліджень. Права і 

обов’язки здобувачів та науково-педагогічних працівників ОНП. 

Тема 7. Політика, стандарти, і процедури дотримання академічної доброчесності. Тема 8. 

Представлення результатів наукового дослідження за І –й рік навчання. 

Тема 8. Представлення результатів наукового дослідження за І –й рік навчання. 

2-ий рік навчання: 

Змістовий модуль 1. Наукове спілкування. Представлення наукових досліджень. 

Тема 1. Наукова комунікація. Наукометрія. 

Тема 2. Тема 2. Класифікація наукових публікацій. Монографія як вид наукового твору. 

Тема 3. Тема 3. Наукова стаття, її структурні елементи,   вимоги до оформлення. Вимоги 

до структури наукових статей у міжнародних виданнях, індексованих у Scopus та WoS. 

Зміст та правила написання анотації. Підготовка тез доповіді з теми дослідженння. 

Тема 4. Тема 4. Усне наукове мовлення. Наукова доповідь, її структура та особливості 

презентації. 

Змістовий модуль 2. Формування теоретичних  підвалин галузевої компетентності. 

 

Тема 1. Тема 1. Пошук наукової інформації з теми дослідження. GOOGLE Академія. Web-

бібліотеки. бібліотек. Наукометричні бази Scopus, WoS тощо. Методика Опрацювання 

вітчизняної та зарубіжної науково-критичної літератури. 

Тема 2. Тема 2. Концептуальні засади дослідження з обраної теми. Традиції пізнання та 

формування  предметної структури   лінгвістики щодо  конкретної мови. 

Тема 3. Тема 3. Наукові (не)збіги популярних та академічних, традиційних  та 

новаторських форматів   представлення та дослідження мов. 

Тема 4. Представлення результатів наукового дослідження за ІІ-й рік навчання. 

3-ій рік навчання: 

Змістовий модуль 1. Методологічні підвалини дослідження. 

 

Тема 1.  Поняття про методи наукового дослідження.  

Вихідні прийоми наукового дослідження 

Тема 2. Філософський компонент методологій лінгвістичного пошуку. 

Тема 3. Описовий метод та його застосування. 

Тема 4. Порівняльно-історичний, історико-порівняльний та порівняльно-зіставний 

методи. 

Тема 5.  Структурні методи: метод дистрибутивного аналізу; метод трансформаційного 

аналізу, метод безпосередніх складників, метод компонентного аналізу 

Тема 6. Соціолінгвістичні та психолінгвістичні методи. 

Тема 7. Метод лінгвістичної географії та лінгвостатистичний метод. 

Тема 8. Представлення результатів наукового дослідження за ІІІ рік. 

4-ий рік навчання: 

Змістовий модуль 1. Міжнародне наукове спілкування. 

Тема 1. Міжнародна наукова комунікація. 

Тема 2.  Робота з науковими джерелами іноземною мовою. 



Тема 3. Іншомовний науковий дискурс. 

Тема 4. Підготовка доповіді та наукової статті іноземною мовою. Вимоги до структури 

наукових статей у міжнародних виданнях, індексованих у Scopus та WoS. 

Змістовий модуль 2. Оформлення результатів наукового дослідження. Підготовка 

дисертації 

Тема 1. Кандидатська дисертація: вимоги до оформлення. 

Тема 2. Етапи оформлення та захисту дисертаційної роботи. 

Тема 3. Бібліографічний опис літератури та списку використаних джерел. 

Тема 4. Автореферат: змістове наповнення та правила оформлення. Представлення 

проектів авторефератів. 

Структура навчальної дисципліни 

 

Назви тем Кількість годин 

Усього  у тому числі 

лекції Семінар-

ські 

заняття 

Самост. 

робота 

1-й рік навчання 

Змістовий модуль 1. Наукова діяльність, правове забезпечення та організація 

наукової роботи 

Тема 1. Предмет і сутність наукової діяльності. 

Сутність, мета, завдання і структура наукового 

семінару в системі науково-освітньої програми 

здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії. 

Організація науково-дослідної роботи у ЗВО. 

4  2 2 

Тема 2. Освітньо-наукова програма здобувача освіти 

третього рівня, навчальний план, його структура, 

забезпечення вільної траєкторії та можливості 

академічної мобільності. Методи навчання та 

оцінювання. 

4  2 2 

Тема 3. Наукове дослідження: процес, 

характеристика, етапи. Вибір теми і написання 

обґрунтування теми дисертації з мовознавчої 

проблематики.. 

4  2 2 

Тема 4. Розвиток сучасного мовознавства та 

актуальність дисертаційного дослідження 

здобувача. 

3  2 1 

Тема 5. Історія вітчизняних та зарубіжних 

досліджень за обраною темою. 

3  2 1 

Тема 6. Нормативно-правове забезпечення 

проведення наукових досліджень. Права і обов’язки 

здобувачів та науково-педагогічних працівників 

ОНП.  

4  2 2 

Тема 7. Політика, стандарти, і процедури 4  2 2 



дотримання академічної доброчесності.  

Тема 8. Представлення результатів наукового 

дослідження за І –й рік навчання. 

4  2 2 

Разом зм. модуль 1 30  16 14 

Усього годин за 1-й рік навчання  
 

30 

  

16 

         

14 

 

2-й рік навчання 

Змістовий модуль 1. Наукове спілкування. Представлення наукових досліджень. 

Тема 1. Наукова комунікація. Наукометрія. 3  2 1 

Тема 2. Класифікація наукових публікацій. 

Монографія як вид наукового твору. 

4  2 2 

Тема 3. Наукова стаття, її структурні елементи,   

вимоги до оформлення. Вимоги до структури 

наукових статей у міжнародних виданнях, 

індексованих у Scopus та WoS. Зміст та правила 

написання анотації. Підготовка тез доповіді з теми 

дослідженння. 

4  2 2 

Тема 4. Усне наукове мовлення. Наукова доповідь, її 

структура та особливості презентації. 

4  2 2 

Разом зм. модуль 1 15  8 7 

Змістовий модуль 2. Формування теоретичних  підвалин галузевої компетентності. 

Тема 1. Пошук наукової інформації з теми 

дослідження. GOOGLE Академія. Web-бібліотеки. 

бібліотек. Наукометричні бази Scopus, WoS тощо. 

Методика Опрацювання вітчизняної та зарубіжної 

науково-критичної літератури. 

4  2 2 

Тема 2. Концептуальні засади дослідження з обраної 

теми. Традиції пізнання та формування  предметної 

структури   лінгвістики щодо  конкретної мови. 

4  2 2 

Тема 3. Наукові (не)збіги популярних та 

академічних, традиційних  та новаторських 

форматів   представлення та дослідження мов. 

3  2 1 

Тема 4. Представлення результатів наукового 

дослідження за ІІ-й рік навчання. 

4  2 2 

Разом зм. модуль 2 15  8 7 

Усього годин за 2-й рік навчання  
 

30 

  

16 

         

14 

 

3-й рік навчання 

Змістовий модуль 1. Методологічні підвалини дослідження. 

Тема 1. Поняття про методи наукового дослідження.  

Вихідні прийоми наукового дослідження . 

4  2 2 

Тема 2. Філософський компонент методологій 4  2 2 



лінгвістичного пошуку. 

Тема 3. Описовий метод та його застосування.  3  2 1 

Тема 4. Порівняльно-історичний, історико-

порівняльний та порівняльно-зіставний методи. 

4  2 2 

Тема 5. Структурні методи: метод дистрибутивного 

аналізу; метод трансформаційного аналізу, метод 

безпосередніх складників, метод компонентного 

аналізу 

3  2 1 

Тема 6. Соціолінгвістичні та психолінгвістичні 

методи.  

4  2 2 

Тема 7. Метод лінгвістичної географії та 

лінгвостатистичний метод. 

4  2 2 

Тема 8. Представлення результатів наукового 

дослідження за ІІІ рік. 

4  2 2 

Разом зм. модуль 2 15  8 7 

Усього годин за 3-й рік навчання  
 

30 

  

16 

         

14 

4-й рік навчання 

Змістовий модуль 1. Міжнародне наукове спілкування.  

Тема 1. Міжнародна наукова комунікація. 3  2 1 

Тема 2. Робота з науковими джерелами іноземною 

мовою.  

4  2 2 

Тема 3. Іншомовний науковий дискурс. 4  2 2 

Тема 4. Підготовка доповіді та наукової статті 

іноземною мовою. Вимоги до структури наукових 

статей у міжнародних виданнях, індексованих у 

Scopus та WoS. 

4  2 2 

Разом зм. модуль 1 15  8 7 

Змістовий модуль 2. Оформлення результатів наукового дослідження. 

Підготовка дисертації 

Тема 1. Кандидатська дисертація: вимоги до 

оформлення. 

3  2 1 

Тема 2. Етапи оформлення та захисту дисертаційної 

роботи. 

4   2 

Тема 3. Бібліографічний опис літератури та списку 

використаних джерел. 

4  4 2 

Тема 4. Автореферат: змістове наповнення та 

правила оформлення. Представлення проектів 

авторефератів. 

4   2 

Разом зм. модуль 2 15  8 7 

Усього годин за 4-й рік навчання  
 

30 

  

16 

         

14 

Залік     



Усього годин 
 

120 

  

64 

 

56 

Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Опрацювання Законів, Постанов, Бюлетенів, Стандартів 4 

2 Укладання та аналіз бібліографії.  4 

3 Знайомство  з  вибраними періодичними виданнями. 

Знайомство з корпусними ресурсами.   

6 

4 Підготовка доповідей, тез 10 

5 Написання наукових статей українською мовою 16 

6. Написання наукових статей іноземною 16 

 Разом 56 

 

4. Індивідуальні завдання 

 

Індивідуальне науково-дослідне завдання (ІНДЗ) є видом поза аудиторної роботи 

аспіранта навчального, навчально-дослідницького чи проектно-конструкторського 

характеру, яке використовується в процесі вивчення програмного матеріалу навчального 

курсу і завершується складанням заліку.  

Мета ІНДЗ. Самостійне вивчення частини програмного матеріалу, систематизація, 

поглиблення, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань аспіранта з 

навчального курсу та розвиток навичок самостійної роботи.  

Зміст ІНДЗ. ІНДЗ – це завершена теоретична або практична робота в межах 

навчальної програми курсу, яка виконується на основі знань, умінь і навичок, отриманих у 

процесі семінарських занять, охоплює декілька тем або зміст навчального курсу в цілому. 

ІНДЗ може бути представленим у вигляді тез доповідей, наукової статті на запропоновану 

тематику, розділу наукової роботи. 

5. Форми опрацювання навчального матеріалу 
 

аудиторні заняття, самостійна робота. 

 

6. Методи навчання 

 

Використовуються такі методи навчання:  

а) словесні (пояснення, бесіда, консультація, проблемна дискусія); 

б) наочні ( таблицями, схеми); 

в) практичні ( виконання письмових завдань) 

г) самостійна робота: самостійне опрацювання окремих тем, підготовка до річних 

звітів, робота з науково-критичними джерелами, підготовка доповідей, тез 

доповідей, наукових статей, розділів дисертації. 

7. Форми і методи контролю 

 

Поточне опитування, залік у 7-ому семестрі. 

 



 

8. Політика виставлення балів 

 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Підсумковий контроль (залік) 

виставляється вкінці 7 семестру на основі поточної успішності аспіранта. 

 

 

Види роботи Кількість балів (максимальна) 

Доповіді на науковому семінарі кафедри 10 балів × 4 = 40 балів 

Написання тез доповідей 5 балів × 2 = 10 балів 

Написання наукових статей 15 балів × 3 = 45 балів 

Написання проекту автореферату 5 балів 

Залік 100 балів 

 

При оформленні документів за залікову сесію використовується таблиця відповідності 

оцінювання знань аспірантів за різними системами. 

Шкала оцінювання: Університету, національна та ECTS 

 

Оцінка в 

балах 

Оцінка 

ECTS 

 

Визначення 

За національною шкалою 

Екзаменаційна оцінка, оцінка з 

диференційованого заліку 

 

Залік 

90 – 100 А Відмінно Відмінно 
 

 

Зараховано 

81-89 В Дуже добре  
Добре 

71-80 С Добре 

61-70 D Задовільно  
Задовільно  

51-60 Е  Достатньо 

 

9. Методичне забезпечення 

 

1. Робоча програма курсу, завдання для самостійної роботи, роздатковий матеріал. 

2. Комп’ютер, мультимедійний проектор, підключення до мережі Інтернет,  

інтерактивна дошка. 

 

10. Рекомендована література 

           

1. Бібліографічні посилання: загальні положення та правила складання (ДСТУ 8302:2015): 

презентація / Наук. б-ка НаУКМА; уклад. Т. О. Патрушева. – Київ, 2016. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: https://www.slideshare.net/naukmalibrary/83022015 

2.Бірта Г. О., Бургу Ю. Г. Методологія і організація наукових досліджень: навчальний 

посібник. – Київ: «Центр учбової літератури», 2014. – 142 с.  

https://www.slideshare.net/naukmalibrary/83022015


3.Грабченко А. І., Федорович В. О., Гаращенко Я. М. Методи наукових досліджень: 

навчальний посібник. – Харків: НТУ «ХПІ», 2009. – 142 с. 

4.Закон України «Про вищу освіту» / Науково-практичний коментар під ред. Міністра 

освіти і науки України В. Г. Кременя. – Київ, 2002. – 322 с. 

5.Корбутяк В. І. Методологія системного підходу та наукових досліджень: навчальний 

посібник. – Рівне: НУВГП, 2010. – 176 с. 

6.Крушельницька О. В. Методологія та організація наукових досліджень: навчальний 

посібник. – Київ: Кондор, 2006. – 206 с.  

7.Методологические основы новых направлений в мировом языкознании / С.С. 

Ермоленко, Ю.А. Жлуктенко, Т.Г. Линник и др.; [oтв. ред. А.С. Мельничук]. – К.: Наукова 

думка, 1991. 

8.Міжнародні правила цитування та посилання в наукових роботах: методичні 

рекомендації / О. Боженко, Ю. Корян, М. Федорець; редколегія: В. С. 

Пашкова, О. В.Воскобойнікова-Гузєва, Я. Є.Сошинська, О. М.Бруй; Науково-технічна 

бібліотека ім. Г. І. Денисенка Національного технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Українська бібліотечна асоціація. – Київ: 

УБА, 2016. – 117 с. 

9.Національний стандарт України: ДСТУ 8302:2015. Інформація та документація. 

Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання / Нац. стандарт 

України. Вид. офіц. [Уведено вперше; чинний від 2016-07-01]. – Київ: ДП «УкрНДНЦ», 

2016. 17 с. (Інформація та документація). – З внесеними поправками. 

10. Нові інформаційні технології в освіті [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

11.Освітні технології: навчальний методичний посібник / О. М. Пєхота, А. З. Кіктенко, 

О. М. Любарська та ін. – Київ: А.С.К., 2002. – 255 с. 

12. Переліки та форми документів, які використовуються при атестації наукових та 

науково-педагогічних працівників // Бюлетень ВДК України. – 2000. – № 2. – 48 с.  

Пилипчик М.І. Основи наукових досліджень / М.І. Пилипчик, А.С. Григор’єв,        В.В. 

Шостак. – К.: Знання, 2007. – 270 с. 

13.Положення про забезпечення академічної доброчесності ЛНУ ім. Івана Франка 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf 

14. Постанова та Порядок проведення експерименту з присудження ступеня доктора 

філософії (2019) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/167-2019-%D0%BF#n18 

15. Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і 

кандидата наук [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1086-19#n33 

http://it-tehnolog.com/statti/novi-informatsiyni-tehnologiyi-v-osviti 

http://library.kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/biblio/PDF/books_ac-gr.pdf 

16.Романчиков В.І. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник / В.І. Роман-чиков. 

– К.: Центр учбової літератури, 2007. – 254 с. 

17.Стеченко Д. М., Чмир О. С. Методологія наукових досліджень: підручник. – 2-ге вид., 

перероб. і доп. – Київ: Знання, 2007. – 317 с.  

18.Соловйов С.М. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник / С.М. Соловйов. – 

К.: Центр учбової літератури, 2007. – 176 с. 

https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/167-2019-%D0%BF#n18
http://it-tehnolog.com/statti/novi-informatsiyni-tehnologiyi-v-osviti
http://library.kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/biblio/PDF/books_ac-gr.pdf


19.Українські наукові журнали у Scopus та Web of Science [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://openscience.in.ua/ua-journals 

20.Федоренко О. І. Основи лінгвістичних досліджень: Підручник / О.І. Федоренко,       

С.М. Сухорольська, О. В. Руда. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. 

– 296 с. – Англ. мовою. (гриф МОН України) 

21. Філіпенко А.С. Основи наукових досліджень. Конспект лекцій: Посібник /                 

А.С. Філіпенко. – К.: Академвидав, 2004. – 168 с. 

22.Шейко В. М., Кушнаренко Н. М. Організація та методика науково-дослідницької 

діяльності: підручник. – 6-те вид., переробл. і доповн. – Київ: Знання, 2008. – 310 с. 

23.Що потрібно знати про плагіат: посібник з академічної грамотності та етики для 

«чайників» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://library.kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/biblio/PDF/books_ac-gr.pdf 

24.Dornyei Z. Research Methods in Applied Linguistics/ Quantitative, Qualitative and Mixed 

Methodologies.  Oxford, OUP, 2007. – 336 p.  

25.Podesva R.  J .,   Devyani S.    Research Methods In Linguistics.  Cambridge: CUP, 2013.   –   

546 p.  

26.Research Methods in English Studies. 2nd edition. Ed. by Gabrielle Griffin. Edinburgh: 

Edinburgh  University Press. 2013. – 265 p.   

27.Research Methods  in Linguistics.   Ed.  By Lia Litosseliti. London: Continuum., 2010.  –   

240 p.. 

28.The Oxford Handbook of Epistemology. Oxford: OUP, 2002. – 506 p.  
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ВСТУП 

 

Науковий семінар є нормативною дисципліною зі спеціальності 035 Філологія для 

освітньої програми з підготовки доктора філософії, яка викладається упродовж першого-

четвертого років навчання обсягом 4 кредити (за Європейською Кредитно-Трансферною 

Системою ECTS). Викладання навчальної дисципліни базується на знаннях, отриманих у 

результаті вивчення спеціальних навчальних дисциплін та набуття компетенцій після завершення 

навчання на рівні бакалавра і магістра зі спеціальності 035 Філологія, тобто потребує базових 

знань з гуманітарних дисциплін, зокрема теорії та історії літератури, літературної критики, 

культурології, філософії тощо, достатніх для сприйняття категоріального апарату 

літературознавства, розуміння сучасних тенденцій у розвитку літературного процесу та науки про 

літературу; необхідним є також досвід роботи з літературними та літературно-критичними 

джерелами. 

Науковий семінар розроблено таким чином, щоб надати здобувачам вищої освіти ступеня 

доктора філософії необхідні знання, обов’язкові для того, щоб вміти аналізувати складні 

комплексні проблеми у сфері гуманітарної науки (зокрема науки про літературу), 

переосмислювати та поглиблювати сучасні теорії та підходи до розуміння літературного процесу в 

цілому та дослідження індивідуального художнього стилю і методу окремого письменника; вміти 

доносити зрозуміло і недвозначно професійні знання, результати власних наукових досліджень, 

обґрунтування і висновки як в усній, так і письмовій формі для різної аудиторії, як на 

національному так і на міжнародному рівні. 

Загальний обсяг навчальної дисципліни складає 120 годин, з них – 64 години семінарських 

занять та 56 годин самостійної роботи. 

1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

очна форма навчання 

Кількість кредитів – 4  Нормативна 

Змістових модулів – 7 
Галузь знань 

03 «Гуманітарні науки» 
Рік підготовки: 

Загальна кількість годин 

– 120 

Спеціальність 

035 «Філологія» 

1-й – 4-й 

Семестр 

1-7-й 

Лекції 

Тижневих годин для Третій науково-освітній   
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очної форми навчання: 

аудиторних – 0,5–1 

самостійної роботи 

аспіранта – 0,5 

ступінь 

 

«Доктор філософії» 

 

Семінарські 

64 год. 

Лабораторні 

  

Самостійна робота 

56 год. 

 

Вид контролю: залік 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою наукового семінару є надання здобувачам вищої освіти ступеня доктора філософії 

необхідного обсягу знань у галузі наукових досліджень; формування теоретичного і практичного 

підґрунтя для ефективного, кваліфікованого проведення наукових досліджень; розвиток загальних 

і фахових компетентностей для здійснення науково-дослідницької діяльності, аналітичної роботи з 

літературними, теоретичними та літературно-критичними джерелами; наукове консультування; 

підготовка аспірантів до самостійного виконання наукової роботи; ознайомлення з методикою і 

вдосконалення навичок кваліфікованого ведення наукових дискусій та представлення власних 

наукових результатів (у тому числі іноземною мовою) у формі доповіді, перезентації, наукової 

статті, розділу дисертації; аналіз доповідей інших науковців щодо нових результатів, концепцій і 

теорій; вироблення самостійної дослідницької стратегії. 

Основні завдання наукового семінару: 

 поглиблення теоретичної фахової підготовки; 

 підвищення рівня професійної майстерності; 

 здобуття теоретичних знань, а також формування вмінь, навичок та інших 

компетентностей, достатніх для продукування оригінальних ідей в процесі дослідницької 

діяльності; стимулювання самовдосконалення; 

 набуття практичних навичок представлення результатів власного наукового дослідження 

українською та англійською мовами; 

 виховання творчих здібностей; мотивування до наукової діяльності.  

 

Очікувані результати. Після завершення цього курсу аспірант буде 

знати: 

 концептуальні та методологічні основи літературознавства, що дає можливість 

переосмислювати та поглиблювати сучасну науку про літературу; 

 актуальні проблеми та основні напрями сучасного літературознавства; 

 правила та принципи наукового спілкування; 

 мову і стиль наукової роботи; принципи саморедагування наукового тексту; 

 норми і правила цитування; 

 принципи підготовки наукової доповіді, наукової статті, розділу дисертації; 
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вміти: 

 критично мислити; обробляти й аналізувати інформацію з різних джерел; 

 застосовувати сучасні методологічні підходи до аналізу художнього твору; 

 фахово представити знання сучасних теорій та наукові результати власних досліджень як 

українською, так і іноземною мовою; 

 застосовувати міждисциплінарні підходи при дослідженні окресленої наукової проблеми; 

 рецензувати наукові праці і доповіді; 

 виробляти й обґрунтовувати власну точку зору на дискусійні проблеми; 

 доносити зрозуміло і недвозначно результати власних наукових досліджень, обґрунтування і 

висновки, як в усній, так і письмовій формі для різної аудиторії, як на національному, так і на 

міжнародному рівнях; 

 структурно й композиційно будувати текст наукової статті; 

 застосовувати набуті знання в процесі підготовки статей, розділів дисертації та подальшій 

науковій роботі. 

3. Програма навчальної дисципліни 

1-ий рік навчання: 

Змістовий модуль 1. Нормативні засади та організація наукової роботи 

 

Тема 1. Загальні правила виконання наукової роботи. 

1. Вибір теми та об’єкту дослідження. 

2. Стан розроблення наукової теми. Наукова новизна. 

4. Обрання методів дослідження. 

Тема 2. Представлення обґрунтування теми дисертації.  

1. Окреслення об’єкту та предмету дослідження. Формулювання проблеми. 

2. Визначення актуальності дослідження, його мети і завдань. 

3. Конкретизація теоретико-методологічної основи дослідження. 

4. Структура роботи: накреслення орієнтовного плану-проспекту дисертації. 

Тема 3. Нормативно-правове забезпечення проведення наукових досліджень. 

1. Напрями науково-дослідницької діяльності у вищому навчальному закладі. 

2. Ознайомлення з Державними стандартами України, Бюлетенями ВДК України, Постановою з 

присудження ступеня доктора філософії, рейтинговою системою. 

3. Форми звітності та апробації результатів наукового дослідження. 

Тема 4. Академічна доброчесність. 

1. Положення про академічну доброчесніть. 

2. Поняття про плагіат. 

Тема 5. Організація науково-дослідницької роботи. 

1. Окреслення основних етапів організації наукової роботи та послідовності її реалізації. 

Складання робочого плану. 

2. Конкретизація проблемних сфер дослідження. 

3. Означення теоретичних і практичних завдань. 

Тема 6. Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітаристики 

(літературознавства) в Україні.  
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1. Стан літературознавства в Україні на сучасному етапі розвитку науки. 

2. Актуальні напрями та методологічні підходи українського літературознавства. 

Тема 7. Історія досліджень за обраною темою. 

1. Вивчення історичного аспекту проблеми: пошук, аналіз та систематизація літературно-

критичних джерел за темою наукової роботи аспіранта. 

2. Критичне осмислення досліджень за темою дисертації. 

3. Виявлення кола вихідних питань дослідження та визначення основних векторів подальшого 

наукового пошуку. 

Тема 8. Представлення результатів наукового дослідження 

(доповідь аспіранта на науковому семінарі кафедри). 

2-ий рік навчання: 

Змістовий модуль 1. Наукове спілкування. Наукометрія. Український науковий дискурс 

 

Тема 1. Наукова комунікація. Наукометрія. 

1. Наукові конференції, конгреси, симпозіуми, семінари тощо. 

2. Наукові журнали. Фахові видання України зі спеціальності. 

3. Наукометричні бази даних. Індекси цитування науковців. 

Тема 2. Усне наукове мовлення. Наукова публікація. 

1. Доповідь: види та вимоги до підготовки і презентації. 

2. Наукова публікація: поняття, функції, основні види, обсяг (друкований аркуш). 

3. Тези доповіді: поняття, алгоритм написання. 

4. Наукова стаття: методика та вимоги до написання, структура та оформлення.  

Тема 3. Український науковий дискурс. Наукова термінологія. 

1. Дискурс сучасної літературознавчої термінології: категоріально-понятійний апарат науки про 

літературу.  

2. Український науковий стиль: диференційні ознаки. 

3. Характеристики мови науки: лексичні, морфологічні та синтаксичні особливості наукових 

текстів. 

3. Норми і правила цитування. Редагування наукового тексту і підготовка до друку. 

Тема 4. Підготовка тез доповіді та наукової статті на обрану тему. 

 

Змістовий модуль 2. Теоретичні й методологічні аспекти дослідження 

 

Тема 1. Концептуальні засади дослідження.  

1. Проблемне поле дослідження: окреслення поняттєвих координат, обґрунтування наукової 

дослідницької стратегії. 

2. Розробка теоретичної проблеми наукового дослідження в світлі сучасних концепцій і теорій. 

Тема 2. Методологія дослідження. 

1. Новітні методологічні підходи: принципи застосування. 

2. Системний підхід в наукових дослідженнях. 

3. Специфіка міждисциплінарного дослідження. 

Тема 3. Наукова інформація. Робота з теоретичними джерелами. 

1. Поняття про наукову інформацію та її роль у проведенні наукових досліджень.  

2. Джерела інформації та їх використання в науково-дослідній роботі.  
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3. Техніка роботи зі спеціальною літературою: критичне опрацювання, узагальнення ключових 

ідей, цитування з посиланням на джерело.  

Тема 4. Представлення результатів наукового дослідження (доповідь аспіранта на науковому 

семінарі кафедри). 

3-ій рік навчання: 

Змістовий модуль 1. Британська та німецька літератури і сучасний літературно-критичний 

дискурс 

 

Тема 1. Британська література на сучасному етапі: провідні тенденції. 

1. Поетика постмодернізму та її специфіка в британській літературі. Поетика новітнього 

німецького роману. 

2. Культурний контекст: глобалізаційні тенденції та мультикультуралізм. 

3. Британський художній мультикультуралізм і проблема ідентичності. 

Тема 2. Сучасний літературно-критичний дискурс. 

1. Актуальні літературно-критичні підходи до вивчення сучасної художньої літератури. 

2. Співвідношення понять текст, твір, дискурс. 

Тема 3. Літературно-критична діяльність. 

1. Поняття літературно-критичної діяльності: природа, функції, об’єкт і предмет літературної 

критики. Академічна літературна критика. 

2. Метод і методологія літературної критики. Літературна дискусія. 

3. Літературна критика в теоретичних і соціокультурних змістах. 

Тема 4. Підготовка наукової статті теоретичного характеру. 

 

Змістовий модуль 2. Викладання у закладах вищої освіти: педагогічна діяльність 
 

Тема 1. Вища освіта: проблеми та перспективи розвитку. 

1. Тенденції розвитку вищої освіти в сучасному світі. 

2. Європейські стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості у вищій освіті (ESG). 

3. Індикатори та критерії якості вищої освіти та процедури її забезпечення. 

Тема 2. Особливості викладання у закладах вищої освіти. 

1. Аудиторне навантаження викладача. 

2. Навчально-методична робота: розробка навчально-методичних комплексів фахових дисциплін. 

3. Навчальні плани, робочі програми, силабуси. 

Тема 3. Педагогічна практика аспіранта. Форми і методи навчання у ЗВО. 

1. Форми організації освітнього процесу у закладах вищої освіти.  

2. Методи навчання: лекції, практичні заняття, тематичні дискусії, консультації, самостійна робота 

(самостійне опрцювання окремих тем, маніфестів, наукових статей; підготовка реферату; 

написання есе), контрольні заміри знань.  

3. Сучасні освітні технології.  

Тема 4. Представлення результатів наукового дослідження (доповідь аспіранта на науковому 

семінарі кафедри). 

4-ий рік навчання: 

Змістовий модуль 1. Міжнародне наукове спілкування. Англомовний науковий дискурс 

Тема 1. Міжнародна наукова комунікація. 

1. Нові тенденції в сучасній науковій комунікації. 
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2. Моніторинг міжнародних наукових форумів. 

3. Представлення результатів наукового дослідження на міжнародних конференціях. 

Тема 2. Англомовний науковий дискурс. Англомовна наукова термінологія. 

1. Особливості англомовного наукового письма: диференційні ознаки. 

2. Англомовна наукова термінологія. 

3. Специфіка композиції наукової статті англійською мовою. 

Тема 3. Робота з англомовними джерелами. Правила цитування. 

1. Норми цитування англомовних джерел. 

2. Міжнародні правила цитування та посилання в наукових роботах. 

3. Редагування наукового тексту англійською мовою. 

Тема 4. Підготовка тез доповіді та наукової статті англійською мовою. 

Змістовий модуль 2. Оформлення результатів наукового дослідження. Підготовка дисертації 

Тема 1. Кандидатська дисертація: вимоги до оформлення. 

1. Форми завершення наукових досліджень у вищих навчальних закладах освіти. 

2. Кандидатська дисертація: загальні положення. 

3. Вимоги до оформлення кандидатської дисертації: обсяг, мова, зміст, структура, анотація, список 

використаних джерел. 

Тема 2. Етапи оформлення та захисту дисертаційної роботи. 

1. Літературна обробка наукового тексту. 

2. Одиниці обчислення обсягу наукової роботи. 

3. Підготовка до захисту кандидатської дисертації: оформлення супровідних документів. 

4. Публічний захист: повідомлення про основні результати наукового дослідження. 

Тема 3. Бібліографічний опис літератури та списку використаних джерел. 

1. Рекомендованогоий перелік стилів оформлення списку наукових публікацій. 

2. Стандарти формування та оформлення списку використаної літератури у дисертації 

(Національний стандарт України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне 

посилання. Загальні положення та правила складання»). 

Тема 4. Представлення результатів наукового дослідження (доповідь аспіранта на науковому 

семінарі кафедри або звітній конференції факультету). 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви тем Кількість годин 

Усього  у тому числі 

лекції Семінар-

ські 

заняття 

Самост. 

робота 

1-й рік навчання 

Змістовий модуль 1. Нормативні засади та організація наукової роботи 

Тема 1. Загальні правила виконання наукової роботи. 4  2 2 

Тема 2. Представлення обґрунтування теми дисертації. 4  2 2 

Тема 3. Нормативно-правове забезпечення проведення 

наукових досліджень. 

4  2 2 

Тема 4. Академічна доброчесність. 3  2 1 

Тема 5. Організація науково-дослідницької роботи. 3  2 1 

Тема 6. Актуальні питання, проблеми та перспективи 4  2 2 
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розвитку гуманітаристики (літературознавства) в Україні. 

Тема 7. Історія досліджень за обраною темою. 4  2 2 

Тема 8. Представлення результатів наукового 

дослідження (доповідь аспіранта на науковому семінарі 

кафедри). 

4  2 2 

Разом зм. модуль 1 30  16 14 

Усього годин за 1-й рік навчання  
 

30 

  

16 

         

14 

2-й рік навчання 

Змістовий модуль 1. Наукове спілкування. Наукометрія. Український науковий дискурс 

Тема 1. Наукова комунікація. Наукометрія. 3  2 1 

Тема 2. Усне наукове мовлення. Наукова публікація. 4  2 2 

Тема 3. Український науковий дискурс. Наукова 

термінологія. 

4  2 2 

Тема 4. Підготовка тез доповіді та наукової статті на 

обрану тему. 

4  2 2 

Разом зм. модуль 1 15  8 7 

Змістовий модуль 2. Теоретичні й методологічні аспекти дослідження 

Тема 1. Концептуальні засади дослідження. 4  2 2 

Тема 2. Методологія дослідження. 4  2 2 

Тема 3. Наукова інформація. Робота з теоретичними 

джерелами. 

3  2 1 

Тема 4. Представлення результатів наукового 

дослідження (доповідь аспіранта на науковому семінарі 

кафедри). 

4  2 2 

Разом зм. модуль 2 15  8 7 

Усього годин за 2-й рік навчання  
 

30 

  

16 

         

14 

3-й рік навчання 

Змістовий модуль 1. Британська та німецька літератури і сучасний літературно-

критичний дискурс 

Тема 1. Британська иа німецька літератури на сучасному 

етапі: провідні тенденції. 

4  2 2 

Тема 2. Сучасний літературно-критичний дискурс. 4  2 2 

Тема 3. Літературно-критична діяльність. 3  2 1 

Тема 4. Підготовка наукової статті теоретичного 

характеру.  

4  2 2 

Разом зм. модуль 1 15  8 7 

Змістовий модуль 2. Викладання у закладах вищої освіти: педагогічна діяльність 

Тема 1. Вища освіта: проблеми та перспективи розвитку. 3  2 1 

Тема 2. Особливості викладання у закладах вищої освіти. 4  2 2 

Тема 3. Педагогічна практика аспіранта. Форми і методи 

навчання у ЗВО. 

4  2 2 

Тема 4. Представлення результатів наукового 

дослідження (доповідь аспіранта на науковому семінарі 

кафедри). 

4  2 2 

Разом зм. модуль 2 15  8 7 

Усього годин за 3-й рік навчання  
 

30 

  

16 

         

14 
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4-й рік навчання 

Змістовий модуль 1. Міжнародне наукове спілкування. Англомовний науковий дискурс 

Тема 1. Міжнародна наукова комунікація. 3  2 1 

Тема 2. Англомовний науковий дискурс.  

Англомовна наукова термінологія. 

4  2 2 

Тема 3. Робота з англомовними джерелами.  

Правила цитування. 

4  2 2 

Тема 4. Підготовка доповіді та наукової статті 

англійською мовою.  

4  2 2 

Разом зм. модуль 1 15  8 7 

Змістовий модуль 2. Оформлення результатів наукового дослідження. Підготовка 

дисертації 

Тема 1. Кандидатська дисертація: вимоги до оформлення. 3  2 1 

Тема 2. Етапи оформлення та захисту дисертаційної 

роботи. 

4   2 

Тема 3. Бібліографічний опис літератури та списку 

використаних джерел. 

4  4 2 

Тема 4. Представлення результатів наукового 

дослідження (доповідь аспіранта на науковому семінарі 

кафедри або звітній конференції факультету). 

4   2 

Разом зм. модуль 2 15  8 7 

Усього годин за 4-й рік навчання  
 

30 

  

16 

         

14 

Залік     

Усього годин 
 

120 

  

64 

 

56 

 

Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Опрацювання Законів, Постанов, Бюлетенів, Стандартів 4 

2 Опрацювання та розробка навчально-методичних матеріалів 6 

3 Пошук наукових конференцій для апробації результатів 

дослідження та наукових журналів для їх публікації  

4 

4 Підготовка доповідей, тез 10 

5 Написання наукових статей українською мовою 16 

6. Написання наукових статей англійською мовою 16 

 Разом 56 

 

 

5. Індивідуальні завдання 

 

Індивідуальне науково-дослідне завдання (ІНДЗ) є видом поза аудиторної роботи 

аспіранта навчального, навчально-дослідницького чи проектно-конструкторського характеру, яке 

використовується в процесі вивчення програмного матеріалу навчального курсу і завершується 

складанням заліку.  
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Мета ІНДЗ. Самостійне вивчення частини програмного матеріалу, систематизація, 

поглиблення, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань аспіранта з навчального 

курсу та розвиток навичок самостійної роботи.  

Зміст ІНДЗ. ІНДЗ – це завершена теоретична або практична робота в межах навчальної 

програми курсу, яка виконується на основі знань, умінь і навичок, отриманих у процесі 

семінарських занять, охоплює декілька тем або зміст навчального курсу в цілому. ІНДЗ може бути 

представленим у вигляді тез доповідей, наукової статті на запропоновану тематику, розділу 

наукової роботи. 

 

7. Форми опрацювання навчального матеріалу 
 

 аудиторні заняття, самостійна робота. 

 

8. Методи навчання 

 

 аудиторні: семінарські заняття, консультації, проблемні дискусії, «case-study», інструктаж 

щодо індивідуального завдання; 

 самостійна робота: самостійне опрацювання окремих тем, підготовка до підсумкових 

письмових робіт, самостійна робота з теоретичними і літературно-критичними джерелами, 

підготовка доповідей, тез доповідей, наукових статей, розділів дисертації. 

9. Форми і методи контролю 

 

 доповідь, презентація, тези доповідей, наукова стаття, навчально-методчний комплекс, 

залік. 

 

10. Політика виставлення балів 

 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Підсумковий контроль (залік) 

виставляється вкінці 7 семестру на основі поточної успішності аспіранта. 

 

 

Види роботи Кількість балів (максимальна) 

Доповіді на науковому семінарі кафедри 10 балів × 4 = 40 балів 

Написання тез доповідей 5 балів × 2 = 10 балів 

Написання наукових статей 15 балів × 3 = 45 балів 

Розробка навчально-методичного комплексу 5 балів 

Залік 100 балів 

 

При оформленні документів за залікову сесію використовується таблиця відповідності оцінювання 

знань аспірантів за різними системами. 

 

Шкала оцінювання: Університету, національна та ECTS 
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Оцінка в 

балах 

Оцінка 

ECTS 

 

Визначення 

За національною шкалою 

Екзаменаційна оцінка, оцінка з 

диференційованого заліку 

 

Залік 

90 – 100 А Відмінно Відмінно 
 

 

Зараховано 

81-89 В Дуже добре  
Добре 

71-80 С Добре 

61-70 D Задовільно  
Задовільно  

51-60 Е  Достатньо 

 

 

11. Методичне забезпечення 

 

1. Робоча програма курсу. 

2. Завдання для самостійної роботи. 

3. Методичні вказівки до курсу. 

 

7. Рекомендована література 

 

1. Бібліографічні посилання: загальні положення та правила складання (ДСТУ 8302:2015): 

презентація / Наук. б-ка НаУКМА; уклад. Т. О. Патрушева. – Київ, 2016. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

https://www.slideshare.net/naukmalibrary/83022015 

2. Бірта Г. О., Бургу Ю. Г. Методологія і організація наукових досліджень: навчальний посібник. 

– Київ: «Центр учбової літератури», 2014. – 142 с.  

3. Грабченко А. І., Федорович В. О., Гаращенко Я. М. Методи наукових досліджень: навчальний 

посібник. – Харків: НТУ «ХПІ», 2009. – 142 с. 

4. Закон України «Про вищу освіту» / Науково-практичний коментар під ред. Міністра освіти і 

науки України В. Г. Кременя. – Київ, 2002. – 322 с. 

5. Корбутяк В. І. Методологія системного підходу та наукових досліджень: навчальний посібник. 

– Рівне: НУВГП, 2010. – 176 с. 

6. Крушельницька О. В. Методологія та організація наукових досліджень: навчальний посібник. 

– Київ: Кондор, 2006. – 206 с.  

7. Міжнародні правила цитування та посилання в наукових роботах: методичні рекомендації / О. 

Боженко, Ю. Корян, М. Федорець; редколегія: В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, 

Я. Є. Сошинська, О. М. Бруй; Науково-технічна бібліотека ім. Г. І. Денисенка Національного 

технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; 

Українська бібліотечна асоціація. – Київ: УБА, 2016. – 117 с. 

8. Національний стандарт України: ДСТУ 8302:2015. Інформація та документація. 

Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання / Нац. стандарт України. Вид. 

https://www.slideshare.net/naukmalibrary/83022015


13 

офіц. [Уведено вперше; чинний від 2016-07-01]. – Київ: ДП «УкрНДНЦ», 2016. 17 с. (Інформація 

та документація). – З внесеними поправками. 

9. Освітні технології: навчальний методичний посібник / О. М. Пєхота, А. З. Кіктенко, О. М. 

Любарська та ін. – Київ: А.С.К., 2002. – 255 с. 

10. Положення про забезпечення академічної доброчесності ЛНУ ім. Івана Франка [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: https://www.lnu.edu.ua/wp-

content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf 

11. Постанова та Порядок проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії 

(2019) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/167-2019-%D0%BF#n18 

12. Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата 

наук [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1086-19#n33 

13.  Українські наукові журнали у Scopus та Web of Science [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://openscience.in.ua/ua-journals 

14.  Що потрібно знати про плагіат: посібник з академічної грамотності та етики для «чайників» 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://library.kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/biblio/PDF/books_ac-gr.pdf 

15.  Нові інформаційні технології в освіті [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://it-tehnolog.com/statti/novi-informatsiyni-tehnologiyi-v-osviti 

16. Стеченко Д. М., Чмир О. С. Методологія наукових досліджень: підручник. – 2-ге вид., 

перероб. і доп. – Київ: Знання, 2007. – 317 с.  

17. Переліки та форми документів, які використовуються при атестації наукових та науково-

педагогічних працівників // Бюлетень ВДК України. – 2000. – № 2. – 48 с.  

18. Шейко В. М., Кушнаренко Н. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: 

підручник. – 6-те вид., переробл. і доповн. – Київ: Знання, 2008. – 310 с. 

http://library.kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/biblio/PDF/books_ac-gr.pdf
http://it-tehnolog.com/statti/novi-informatsiyni-tehnologiyi-v-osviti
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