




1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за формами 

навчання 

денна заочна 

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ІНФРАСТРУКТУРА В ГАЛУЗІ 

Вид дисципліни Обов’язкова 

Мова викладання, навчання та 

оцінювання 

Українська 

Загальний обсяг кредитів / годин 6 / 180, з них: 

Змістовий модуль 

«Джерелознавча база дослідження» 3/90; 

Змістовий модуль 

«Робота з науковими текстами» 3/90 

Курс 2 2 

Семестр 3 3 

Кількість змістових модулів з 

розподілом: 

2 2 

Обсяг кредитів 6 6 

Обсяг годин, в тому числі: 180 180 

Аудиторні 84 24 

Самостійна робота 96 156 

Форма семестрового контролю Залікове оцінювання 

Змістовий модуль «Джерелознавча база дослідження» 

Курс 2 2 

Семестр 3 3 

Кількість змістових модулів з 

розподілом: 

1 1 

Обсяг кредитів 3 3 

Обсяг годин, в тому числі: 90 90 

Аудиторні 42 12 

Самостійна робота 48 78 

Змістовий модуль «Робота з науковими текстами» 

Курс 2 2 

Семестр 3 3 

Кількість змістових модулів з 

розподілом: 

1 1 

Обсяг кредитів 3 3 

Обсяг годин, в тому числі: 90 90 

Аудиторні 42 12 

Самостійна робота 48 78 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни. 

Мета – підготовка аспірантів до самостійного пошуку, вивчення різних 

джерел різних видів та застосування сучасних методів джерелознавства в 

соціальній роботі, роботі над дисертаційним дослідженням, організація 

процесу пізнання й осмислення аспірантами специфіки наукової літератури, 

формування у них практичних навичок роботи з науковими текстами.  



Завдання: 

 засвоєння наукової термінології джерелознавства; 

 розуміння принципів класифікації джерел у соціальній роботі; 

 ознайомлення з провідними напрямами і проблемами сучасного   

джерелознавства у соціальній роботі; 

 орієнтація у видах джерел та їх місцезнаходженні; 

 осмислення методів і принципів роботи з різними видами джерел; 

 ознайомити аспірантів з теоретичними принципами роботи з 

науковими текстами; 

 розкрити особливості наукових текстів; 

 розвинути уміння опрацювання наукових текстів та підготовки 

власних наукових праць. 

 

3. Результати навчання за дисципліною 

 
Шифр компетенції Розшифровка надбаної компетенції 

ЗК 1 

 

ЗК 2  

Здатність до формування системного наукового світогляду, 

професійної етики та загального культурного кругозору. 

Здатність до опанування іноземної мови в обсязі 

достатньому для представлення та обговорення результатів 

своєї наукової роботи іноземною мовою, зокрема 

англійською, в усній та письмовій формі, а також для 

повного розуміння іншомовних наукових текстів з 

відповідної спеціальності. 

ФК 2 

 

 

 

ФК 5 

 

 

 

ФК 6 

 

 

 

ФК 8 

 

 

 

ФК 10 

 

ФК 11  

 

Здатність до застосування категорійно-понятійного 

апарату, новітніх теорій, концепцій, технологій та методів, 

необхідних для розв’язання комплексних проблем у галузі 

професійної діяльності. 

Здатність формулювати наукову проблему, розробляти 

концептуальні засади, висувати робочі гіпотези 

досліджуваної проблеми, обирати методи наукового 

дослідження у сфері соціальної роботи. 

Здатність до побудови тлумачно-інтерпретаційних моделей 

для пояснення соціальних явищ і процесів, 

переосмислення наявних та створення нових знань та/або 

професійних практик у сфері соціальної роботи. 

Здатність розробляти та застосовувати інструментарій, 

проводити теоретичне та емпіричне дослідження, 

аналізувати й узагальнювати та презентувати його 

результати, обґрунтовувати висновки. 

Здатність до оволодіння методологією педагогічної та 

наукової діяльності за фахом. 

Здатність до використання методів наукового дослідження 

для оцінювання практики соціальної роботи. 

ПРН 1 

 

ПРН 3 

 

 

Демонструвати системний науковий світогляд, професійну 

етику та загальний культурний кругозір. 

 Демонструвати універсальні навички дослідника, зокрема 

усної та письмової презентації результатів власного 

наукового дослідження українською мовою, застосування 



 

 

 

 

 

ПРН 5  

 

ПРН 9 

 

 

ПРН 11 

 

 

 

ПРН 16 

сучасних інформаційних технологій у науковій діяльності, 

пошуку та критичного аналізу інформації, управління 

науковими проектами та/або складення пропозицій щодо 

фінансування наукових досліджень, реєстрації прав 

інтелектуальної власності. 

Обирати та застосовувати інновації для інтеграції науки і 

практики, розв’язання суспільно значущих проблем. 

Виокремлювати актуальні соціальні проблеми та визначати 

їх структуру, взаємозв’язки чинників, проявів і наслідків 

як об’єкта наукового дослідження. 

Будувати тлумачно-інтерпретаційні моделі для пояснення 

соціальних явищ і процесів, переосмислювати наявні та 

створювати нові знання та/або професійні практики у сфері 

соціальної роботи.  

Використовувати методи наукового дослідження для 

оцінювання практики соціальної роботи. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Тематичний план для денної форми навчання 

Назва змістових модулів, тем 
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Змістовий модуль «Джерелознавча база дослідження» 

ЗМ 1. Джерельна база дослідження та класифікація джерел 

Тема 1.Джерельна база наукових 

досліджень. 

8 4 2 _ 2 

СР.1  Складові джерельної бази 6 _ _ _ 6 

Тема 2.Класифікація джерел. 4 2 2 _ _ 

СР.2.  На основі аналізу наукових статей 

визначити актуальні соціальні 

проблеми, що потребують дослідження 

6 _ _ _ 6 

Тема 3.Кваліфікаційні ознаки і критерії 

класифікації джерел 

6 2 2 _ 2 

Разом за ЗМ1 30 8 6  16 

ЗМ 2. Використання джерел у науковому дослідженні соціальної проблеми 

Тема. 4.  Моделі класифікації джерел 10 4 2 _ 4 

СР. 3 Проаналізувати інформацію з 

різних джерел щодо розв’язання 

соціальної проблеми 

6 _ _ _ 6 

Тема 5.Пошук, опрацювання і 

використання джерел у науковому 

дослідженні соціальної проблеми 

6 4 2 _ _ 

СР .4 Підібрати, обробити та 

опрацювати наукові праці з обраної 

проблеми 

8 _ 2 _ 6 

Разом за ЗМ2 30 8 6  16 



ЗМ 3. Робота з джерелами при виконанні наукового дослідження 

Тема 5.Методика пошуку та виявлення 

джерел в процесі наукового дослідження 

10 4 2 _ 4 

СР. 5.  Теоретичні методи дослідження у 

 роботі з джерелами 
8 _ 2 _ 6 

СР. 6. Створити методологічну 

платформу наукового дослідження 

6 _ _ _ 6 

Тема 6.Етапи роботи з джерелами при 

виконанні наукового дослідження 

соціальної проблеми 

6 4 2 _ _ 

Разом за ЗМ 3 30 8 6 _ 16 

Усього за змістовим модулем 

«Джерелознавча база дослідження» 

90 24 18 _ 48 

Змістовий модуль «Робота з науковими текстами» 

ЗМ 4. Науковий текст як складова наукового дослідження 

Тема 1. Вступ. Загальна характеристика 

наукового тексту 

6 4 2  _ 

СР.1 Підготувати міні-тезаурус по темі 

дослідження 
8 _ _ _ 8 

Тема 2. Науковий текст як засіб 

організації праці дослідника 
6 4 2 _ _ 

СР.2. Підготувати два конспекти статей 

з проблем технологізації соціальної 

роботи (алфавітний та тезовий) 

8 _ _ _ 8 

Разом за ЗМ 4 28 8 4 – 16 

ЗМ 5. Методика роботи з різними науковими текстами 

Тема 1. Види наукових текстів 8 4  – 4 

СР. 3. Розробити 4 види таблиць до тем з 

фахових предметів ОКР «бакалавр» 

соціальної роботи 

8 _ _ – 8 

Тема 2. Елементи наукового тексту  8 4 4 – _ 

СР.4. Визначити особливості роботи з 

різними науковими текстами 

8 _ 4 – 4 

                                            Разом за ЗМ 5  32 8 8 – 16 

ЗМ 6. Оформлення наукового тесту 

Тема 1. Дисертація як науковий текст 8 4 4 – _ 

СР. 5. Визначити особливості текстового 

оформлення різних частин 

дисертаційного дослідження 

8 _ _ 

 
– 8 

Тема 2. Автореферат дисертації як 

різновид наукового тексту 

6 4 2 –  

 СР. 6. Визначити особливості роботи по 

оформленню тексту автореферату 

дисертації 

8 - - – 8 

Разом за ЗМ 6 30 8 6 – 16 

Усього за змістовим модулем «Робота 

з науковими текстами» 

90 24 18  48 

Усього за дисципліну «Науково-

дослідна інфраструктура в галузі» 

180 48 36 – 96 

 

 



Тематичний план для заочної форми навчання 

 

Назва змістових модулів, тем 
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Змістовий модуль «Джерелознавча база дослідження» 

ЗМ 1. Джерельна база дослідження та класифікація джерел 

Тема 1.Джерельна база наукових 

досліджень. 

8 2 - _ 6 

СР.1  Складові джерельної бази 8 _ _ _ 8 

Тема 2.Класифікація джерел. 6 - 2 _ 4 

СР.2.  На основі аналізу наукових статей 

визначити актуальні соціальні 

проблеми, що потребують дослідження 

6 _ _ _ 6 

Тема 3.Кваліфікаційні ознаки і критерії 

класифікації джерел 

4 2  _ 2 

Разом за ЗМ1 32 4 2 _ 26 

ЗМ 2. Використання джерел у науковому дослідженні соціальної проблеми 

Тема. 4.  Моделі класифікації джерел 8 2  _ 6 

СР. 3 Проаналізувати інформацію з 

різних джерел щодо розв’язання 

соціальної проблеми 

6 _ _ _ 6 

Тема 5. Пошук, опрацювання і 

використання джерел у науковому 

дослідженні соціальної проблеми 

6  - _ 6 

СР .4 Підібрати, обробити та 

опрацювати наукові праці з обраної 

проблеми 

8 _ _ _ 8 

Разом за ЗМ2 28 2 _ _ 26 

ЗМ 3. Робота з джерелами при виконанні наукового дослідження 

Тема 5.Методика пошуку та виявлення 

джерел в процесі наукового дослідження 

8 2 _ _ 6 

СР. 5.  Теоретичні методи дослідження у 

 роботі з джерелами 

6 _ _ _ 6 

СР. 6. Створити методологічну 

платформу наукового дослідження 

8 _ _ _ 8 

Тема 6.Етапи роботи з джерелами при 

виконанні наукового дослідження 

соціальної проблеми 

8 _ 2 _ 6 

Разом за ЗМ 3 30 2 2 _ 26 

Усього за змістовим модулем 

«Джерелознавча база дослідження» 

90 8 4 _ 78 

Змістовий модуль «Робота з науковими текстами» 

ЗМ 4. Науковий текст як складова наукового дослідження 

Тема 1. Вступ. Загальна характеристика 

наукового тексту 
6 -  _ 6 



СР.1 Підготувати міні-тезаурус по темі 

дослідження 

8 _ _ _ 8 

Тема 2. Науковий текст як засіб 

організації праці дослідника 

6 2  _ 4 

СР.2. Підготувати два конспекти статей 

з проблем технологізації соціальної 

роботи (алфавітний та тезовий) 

10 _ 2 _ 8 

Разом за ЗМ 4 30 2 2 – 26 

ЗМ 5. Методика роботи з різними науковими текстами 

Тема 1. Види наукових текстів 8 2  – 6 

СР. 3. Розробити 4 види таблиць до тем з 

фахових предметів ОКР «бакалавр» 

соціальної роботи 

8 _ _ – 8 

Тема 2. Елементи наукового тексту  6 – 2 – 4 

СР.4. Визначити особливості роботи з 

різними науковими текстами 

8 _ – – 8 

                                            Разом за ЗМ 5  30 2 2 – 26 

ЗМ 6. Оформлення наукового тесту 

Тема 1. Дисертація як науковий текст 8 2  _ 6 

СР. 5. Визначити особливості текстового 

оформлення різних частин 

дисертаційного дослідження 

8 _ _ _ 8 

Тема 2. Автореферат дисертації як 

різновид наукового тексту 

6  2  4 

 СР. 6. Визначити особливості роботи по 

оформленню тексту автореферату 

дисертації 

8 _ _ _ 8 

Разом за ЗМ 6 30 2 2  26 

Усього за змістовим модулем «Робота 

з науковими текстами» 

90 6 6  78 

Усього за дисципліну «Науково-

дослідна інфраструктура в галузі» 

180 14 10 – 156 

 

 

 

5. Програма навчальної дисципліни   

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ «ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ ТА 

КЛАСИФІКАЦІЯ ДЖЕРЕЛ» 

 

Тема 1. Джерельна база наукових досліджень  

Мета: ознайомити аспірантів з поняттям джерельна база, її рівнями 

реальної джерельної бази, використанням джерел в процесі наукового 

дослідження соціальних проблем.   

Основні питання: 

1.Джерельна база як продукт людської діяльності. 

2. Створення джерельної бази в процесі наукових досліджень. 



3. Актуалізована джерельна база, історіографічно засвоєна шляхом 

публікацій археографічного характеру, аналізу або цитування в наукових 

дослідженнях. 

Основні поняття теми: джерельна база, актуалізована джерельна база, 

аналіз, цитування у наукових дослідженнях. 

Література: 

основна: 1,2,3,4. 

додаткова: 1,4,5,7,8. 

 

Тема 2. Класифікація джерел  

Мета: ознайомити аспірантів з процесом створення джерельної бази, 

складовими джерельної бази, класифікацією джерельної бази.   

Основні питання: 

1.Підходи до класифікації джерельної бази. 

2. Класифікація джерел як пізнавальний засіб їхнього осмислення. 

3.Класифікація джерел як дослідницький метод. 

Основні поняття теми: створення джерельної бази,  класифікація, 

підходи, складові. 

Література: 

основна: 1,2,3,4. 

додаткова: 1,4,5. 

 

Тема 3. Кваліфікаційні ознаки і критерії класифікації джерел  

Мета: ознайомити аспірантів з кваліфікаційними ознаками та критеріями 

класифікації джерел.   

Основні питання: 

1.Сучасне джерелознавство. 

2. Моделі групування джерел. 

3. Загальні вимоги до класифікаційної схеми. 

Основні поняття теми: джерельна база, актуалізована джерельна база, 

аналіз, цитування у наукових дослідженнях. 

Література: 

основна: 1,2,3,4. 

додаткова: 1,4,5,7,8. 

Інтернет-джерела: 1,2. 

 

Семінарське заняття 1. Складові джерельної  бази наукових 

досліджень. 

Рекомендована література: 

основна: 1,2,3,4. 

додаткова: 1,4,5,7,8. 

Інтернет-ресурси: 1,2. 

 

Семінарське заняття 2. Класифікація джерел як пізнавальний засіб 

їхнього осмислення. 



Рекомендована література: 

основна: 1,2,3,4. 

додаткова: 1,4,5,7,8. 

 

Семінарське заняття 3. Кваліфікаційна схема.  

Рекомендована література: 

основна: 1,2,3,4. 

додаткова: 1,4,5,7,8. 

Інтернет-ресурси: 1.2. 

 

Змістовий модуль 2 

Використання джерел у науковому дослідженні соціальної проблеми 

Тема 4.  Моделі класифікації джерел  

Мета: ознайомити аспірантів з моделями класифікації джерел, визначати 

залежність групування від предмета дослідження. 

Основні питання: 

1.Моделі групування джерел є умовними, гнучкими.  

2.Залежність групування від предмета дослідження, його мети, завдань. 

3.Урахування характеру й особливостей групування від самої 

джерельної бази. 

Основні поняття теми: моделі, групування, характер, особливості 

групування. 

Література: 

основна: 1,2,3,4. 

додаткова: 1,4,5,7,8. 

Інтернет-джерела: 1, 2. 

 

 

Тема 5. Пошук, опрацювання і використання джерел у науковому 

дослідженні соціальної проблеми  

Мета: визначати повноту і якість джерел, залежність наукової праці від 

повноти та якості джерел, правила користування бібліотечними фондами, 

бібліографія, працювати з каталогами наукових джерел. 

Основні питання: 

1.Якість і результативність наукової праці дослідника, повнота і якість 

джерел. 

2.Опрацювання наукової літератури з теми дослідження. 

3. Робота з каталогами бібліотек. 

4.Перегляд бібліографічних покажчиків. 

Основні поняття теми: моделі, групування, характер, особливості 

групування. 

Література: 

основна: 1,2,3,4. 

додаткова: 1,4,5,7,8. 

Інтернет-джерела: 1,2. 



 

Семінарське заняття 4. Групування джерел. 

Рекомендована література: 

основна: 1,2,3,4. 

додаткова: 1,4,5,7,8. 

 

 Семінарське заняття 5. Пошук, опрацювання і використання 

джерел у науковому дослідженні соціальної проблеми  

Рекомендована література: 

основна: 1,2,3,4. 

додаткова: 1,4,5,7,8.  

Інтернет-ресурси: 1,2. 

 

Семінарське заняття 6. .  Теоретичні методи дослідження у 

 роботі з джерелами  

Рекомендована література: 

основна: 1,2,3,4. 

додаткова: 1,4,5,7,8. 

 

Змістовий модуль 3. 

Робота з джерелами при виконанні наукового дослідження 

 

Тема 6. Методика пошуку та виявлення джерел в процесі наукового 

дослідження  

Мета: ознайомити аспірантів з методикою пошуку наукових джерел в 

процесі наукового дослідження,   

Основні питання: 

1.Мета дослідника в робота з науковими джерелами.  

2. Встановлення дослідником об'єктивних зв'язків між окремими 

джерелами   

3. Вимоги до комплексу джерел.  

Основні поняття теми: надійність комплексу джерел, достовірні, 

перевірені в процесі критичного аналізу джерела,  встановлення структурних, 

Література: 

основна: 1,2,3,4. 

додаткова: 1,4,5,7,8. 

Інтернет-джерела: 1,2. 

 

Тема 6. Етапи роботи з джерелами при виконанні наукового 

дослідження соціальної проблеми  

Мета: ознайомити аспірантів з етапами роботи з джерелами при 

виконанні наукових досліджень.   

Основні питання: 

1.Етапи роботи з джерелами.  

2. Етап класового аналізу джерел.  



3. Етап трансформаційних зв'язків фактів. 

Основні поняття теми: етапи, трансформаційні зв’язки. 

Література: 

основна: 1,2,3,4. 

додаткова: 1,4,5,7,8. 

Інтернет-джерела: 1,2. 

 

Семінарське  заняття 7. Пошук, опрацювання і використання 

джерел у науковому дослідженні соціальної проблеми  

Рекомендована література: 

основна: 1,2,3,4. 

додаткова: 1,4,5,7,8. 

Інтернет-джерела: 1,2. 

 

 

Семінарське заняття 8. Етапи роботи з джерелами при виконанні 

наукового дослідження соціальної проблеми  

Рекомендована література: 

основна: 1,2,3,4. 

додаткова: 1,4,5,7,8. 

Інтернет-джерела: 1,2. 

 

Семінарське заняття 9. Роботи з джерелами при виконанні 

наукового дослідження соціальної проблеми   

Рекомендована література: 

 основна: 1,2,3,4. 

додаткова: 1,4,5,7,8. 

Інтернет-джерела: 1,2. 

 

6.3 Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання 

 

Змістовий модуль 1. 

Джерельна база дослідження та класифікація джерел  

 

Самостійна робота 1. Складові джерельної бази  

Визначити джерела: енциклопедії, статті, монографії, дисертації, які 

стануть складовими джерельної бази у науковому дослідженні. 

Рекомендована література:  

основна: 1,2, 3, 5, 6. 

додаткова: 1, 3, 4, 7. 

 

Самостійна робота 2. Проаналізувати соціальний та індивідуальний 

контекст соціальних проблем особи, сім’ї, соціальної групи, громади  

На основі аналізу статей науковців різних галузей наук щодо  

актуальних соціальних проблем визначити соціальний та індивідуальний 



контекст соціальних проблем особи, сім’ї, соціальної групи, громади . 

Рекомендована література:  

основна: 1,2, 3, 5, 6. 

додаткова: 1, 3, 4. 

 

 Змістовий модуль 2 

Використання джерел у науковому дослідженні соціальної проблеми 

 

Самостійна робота 3.  Проаналізувати інформацію з різних джерел 

щодо розв’язання соціальної проблеми  

Здійснити аналіз наукових робіт дотичних до обраної соціальної 

проблеми з метою визначення шляхів її розв’язання. 

Рекомендована література:  

основна: 1,2, 3, 5, 6. 

додаткова: 1, 3, 4,5. 

 

Самостійна робота 4. Джерельна база наукових досліджень 

Підібрати, обробити та опрацювати наукові праці з обраної соціальної 

проблеми. 

Рекомендована література:  

основна: 1,2, 3, 5, 6. 

додаткова: 1, 3, 4. 

Змістовий модуль 3. 

Робота з джерелами при виконанні наукового дослідження 

 

Самостійна робота 5.Теоретичні методи дослідження у роботі з 

джерелами  

Визначити методи, які застосовують науковці у роботі з джерельною 

базою. 

Рекомендована література:  

основна: 1,2, 3, 5, 6. 

додаткова: 1, 3, 4,7. 

 

Самостійна робота 6. Зміст та етапи дослідження актуальної 

соціальної проблеми  

Правила оформлення посилань на дослідження науковців щодо теми 

дослідження соціальної проблеми. 

Оформити джерельну базу дослідження: 

 енциклопедії, словники; 

 підручники, навчальні посібники, методичні посібники; 

 статті у наукових збірниках; 

 тези наукових конференцій; 

 інтернет-джерела. 

Рекомендована література:  



основна: 1,2, 3, 5, 6. 

додаткова: 1, 3, 4,7,8. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ «РОБОТА З НАУКОВИМИ ТЕКСТАМИ» 

 

Тема 1. Вступ. Загальна характеристика наукового тексту  

Мета: ознайомити аспірантів з поняттям «науковий текст», визначити 

види та форми репрезентації наукової інформації, визначити основні вимоги 

до наукових текстів. 

Основні питання: 

1. Науковий текст результат наукового дослідження.  

2. Особливості наукового тексту і професійного наукового викладу 

думки.  

3. Види наукових текстів: оглядовий текст, методологічний текст, 

емпірико-фактологічний текст, теоретичний текст, пояснювальний текст, 

додатковий текст. 

4. Загальні вимоги до наукового тексту. 

Основні поняття теми: текст, науковий текст, структура наукового 

тексту, мова, стиль викладу, тезаурус. 

 

Тема 2. Науковий текст як засіб організації праці дослідника 

Мета: поповнити знання аспірантів щодо різновидів наукових текстів; 

актуалізувати знання складання планів, розробки та створення конспектів, 

анотацій та рефератів. 

Основні питання: 

1. План як заздалегідь передбачений порядок дій чи викладу чого-

небудь.  

2. Види плану: питальний; називний; цитатний; тезовий.  

3. Конспект як засіб організації наукової праці аспіранта, стислий 

письмовий виклад змісту (лекції, промови тощо).  

4. Анотація і реферат як види наукових текстів.  

Основні поняття теми: план, конспект, анотація, реферат, реферативне 

повідомлення. 

 

Тема 3. Елементи наукового тексту 

Мета: поповнити знання аспірантів щодо основних елементів наукового 

тесту та прийомів роботи з ними, сприяти розвитку навичок організації 

науково-дослідної роботи. 

Основні питання: 

1. Ілюстрація та демонстрація як матеріал наукового дослідження. 

2. Таблиця як засіб унаочнення та систематизації наукового тексту. 

Функції таблиці.  

3. Посилання на першоджерела. Посилання як прояв наукової 

ерудиції та етики вченого.  

4. Список використаних джерел.  



5. Скорочення і додатки. Види додатків. 

Основні поняття теми: ілюстративний матеріал, таблиця, посилання, 

скорочення, додаток, літературне джерело. 

 

Семінарське заняття 1. Сутність та специфіка наукового тексту  

Література:  

основна: 1,2, 3, 5, 6. 

додаткова: 1, 3, 4. 

 

Семінарське заняття 2. Техніки роботи з елементами наукового 

тексту  

Література:  

основна: 1,2, 3, 5, 6. 

додаткова: 1, 3, 4. 

 

Семінарське заняття 3. Основні проблеми підготовки наукових 

текстів  

Література:  

основна: 1,2, 3, 5, 6. 

додаткова: 1, 3, 4. 

 

Семінарське заняття 4.  Вимоги до наукових статей 

Література:  

основна: 1,2, 3, 5, 6. 

додаткова: 1, 3, 4. 

 

Змістовий модуль 2. 

Методика роботи з різними науковими текстами 

Тема 1. Види наукових текстів 

Мета: актуалізувати та поповнити знання аспірантів з основних видів 

наукових текстів, в яких висвітлюються пріоритетні напрямки розробок 

ученого, накреслюються перспективи подальших напрацювань. 

Основні питання: 

1. Тези  як стисло сформульовані основні положення наукового 

тексту.  

2. Наукова стаття як відображення результатів дослідження. 

3. Аналітична записка як вид наукового тексту. Прикладний 

характер аналітичної записки. 

4. Звіт як опис наукового дослідження. 

5. Монографія як фундаментальна наукова праця. 

6. Вимоги до авторських наукових текстів. 

Основні поняття теми: тези, наукова стаття, аналітична записка, звіт за 

результатами наукового дослідження, монографія. 

 

Тема 2. Дисертація як науковий текст  



Мета: ознайомити аспірантів з сукупністю вимог до оформлення 

дисертації як наукового одноосібного рукопису, що містить сукупність нових 

наукових результатів і положень, висунутих автором для публічного захисту, 

має внутрішню єдність і свідчить про особистий внесок автора в науку. 

Основні питання: 

1. Дисертація як одноосібно написана наукова кваліфікаційна 

робота. 

2. Дисертація як сукупність нових наукових результатів і положень, 

висунутих автором для публічного захисту. 

3.  Особливості наукового стилю написання дисертації. 

4. Структура і вимоги до опису основних підрозділів дисертації. 

5. Вимоги до оформлення тексту дисертації. 

6. Рецензування, експертиза і опонування. Види відзивів на 

дисертацію, їх оформлення.  

Основні поняття теми: дисертація доктора філософських наук, 

структура дисертації, понятійний апарат, критеріальний апарат, відгуки на 

дисертацію, відзиви опонентів. 

 

Тема 3. Автореферат дисертації як різновид наукового тексту  

Мета: поповнити та систематизувати знання аспірантів про автореферат 

дисертації як різновид наукового тексту та засіб ознайомлення наукової 

спільноти з методикою, результатами, висновками та апробацією наукового 

дослідження. 

Основні питання: 

1. Автореферат дисертації як короткий виклад змісту дисертаційної 

роботи. 

2. Автореферат як засіб ознайомлення з результатами дисертації. 

3. Аналіз фахівцями соціальної роботи змісту автореферату, 

підготовка відзивів.  

4. Особливості наукового стулю написання автореферату.  

5. Відповідність текстів дисертації та автореферату. 

Основні поняття теми: автореферат, актуальність дослідження, 

результати дослідження, відзиви на автореферат. 

 

Семінарське заняття 1. Підготовка тексту наукової статті  

Література:  

основна: 1,2, 3, 5, 6. 

додаткова: 1, 3, 4. 

 

Семінарське заняття 2. Підготовка тексту вступу дисертаційного 

дослідження  

Література:  

основна: 1,2, 3, 5, 6. 

додаткова: 1, 3, 4. 

 



Семінарське заняття 3. Підготовка тексту розділів дисертаційного 

дослідження 

Література:  

основна: 1,2, 3, 5, 6. 

додаткова: 1, 3, 4. 

 

Семінарське заняття 4. Підготовка тексту висновків та додатків 

дисертаційного дослідження 

Література: 

Основна: 1, 2, 3. 

Додаткова: 4,6,7. 

 

Семінарське заняття 5.Особливості підготовки тексту автореферату 

дисертаційного дослідження  

Література:  

основна: 1,2, 3, 5, 6. 

додаткова: 1, 3, 4. 

 

6.3 Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

 

Змістовий модуль 1. 

Науковий текст як складова наукового дослідження 

Самостійна робота 1. Підготувати міні-тезаурус по темі дослідження  

Скласти перелік (10-20 джерел) словникової літератури з соціальної 

роботи. 

Література:  

основна: 1,2, 3, 5, 6. 

додаткова: 1, 3, 4. 

 

Самостійна робота 2. Підготувати два конспекти статей з проблем 

технологізації соціальної роботи (алфавітний та тезовий)  

На основі узагальнення наукових статей з проблеми власного 

дослідження підготувати два конспекти, складені за різними принципами. 

Література:  

основна: 1,2, 3, 5, 6. 

додаткова: 1, 3, 4. 

 

Самостійна робота 3. Розробити 4 види таблиць до тем фахових 

предметів ОКР «бакалавр» спеціальності «Соціальна робота»  

Обґрунтувати доцільність саме цього виду таблиці для узагальнення 

змісту наукового тексту; визначити можливості використання таблиць різних 

видів в наукових текстах іншого спрямування. 

Література:  

основна: 1,2, 3, 5, 6. 

додаткова: 1, 3, 4. 



 

Змістовий модуль 2. 

Методика роботи з різними науковими текстами 

 

Самостійна робота 4. Визначити особливості роботи з різними 

науковими текстами  

Підготувати текст наукових тез (2-3 с.) до предмету дослідження.  

Знайти приклади аналітичних записок, доповідних, обґрунтувань. 

Здійснити  аналіз 5-ти статей з теми дослідження.  

Підготувати звіт про роботу за період першого семестру навчання в 

аспірантурі. 

Підібрати 3 монографії за темою дослідження. Здійснити їх аналіз. 

Література:  

основна: 1,2, 3, 5, 6. 

додаткова: 1, 3, 4. 

 

Самостійна робота 5. Визначити особливості текстового 

оформлення різних частин дисертаційного дослідження  

Підібрати 5 дисертацій  за темою дослідження. Здійснити їх аналіз. 

Оформити зміст дисертаційного дослідження. 

Оформити вступ до дисертаційного дослідження. 

Оформити висновки до параграфу. 

Література:  

основна: 1,2, 3, 5, 6. 

додаткова: 1, 3, 4. 

 

Самостійна робота 6. Виявити особливості роботи по оформленню 

тексту автореферату дисертації (5 балів). 

Визначити особливості оформлення титульної сторінки. 

Виявити особливості наукового тексту автореферату. 

Здійснити аналіз 10-ти авторефератів з теми дослідження, результати 

оформити як конспект. 

Прописати зміст розділу дисертаційного дослідження в стилі 

автореферату. 

Література:  

основна: 1,2, 3, 5, 6. 

додаткова: 1, 3, 4. 

 



6. Контроль навчальних досягнень 
6.1. Система оцінювання навчальних досягнень аспірантів (денна 

форма) 
Вид діяльності 

аспіранта 

М
ак

си
м

ал
ь
н

а 

к
іл

ь
к
іс

ть
 б

ал
ів

 з
а 

о
д
и

н
и

ц
ю

 

Змістовий модуль 

«Джерелознавча 

база дослідження» 

Змістовий модуль 

 «Робота з науковими 

текстами» 

Кількість 

одиниць 

Максимальна 

кількість 

балів 

Кількість 

одиниць 

Максимальна 

кількість 

балів 

Відвідування лекцій 1 12 12 12 12 

Відвідування 

семінарських занять 
1 9 9 9 9 

Робота на 

семінарському занятті 
10 9 90 9 90 

Виконання завдань для 

самостійної роботи 
5 6 30 6 30 

Разом  141  141 

Коефіцієнт 100 : 141 = 1,41 100 : 141 = 1,41 

Максимальна кількість балів 100 

 

 

Система оцінювання навчальних досягнень аспірантів (заочна форма) 

 
Вид діяльності аспіранта 

М
ак

си
м

ал
ь
н

а 

к
іл

ь
к
іс

ть
 б

ал
ів

 з
а 

о
д
и

н
и

ц
ю

 

Змістовий модуль 

«Джерелознавча 

база дослідження» 

Змістовий модуль 

 «Робота з 

науковими 

текстами» 

Кількість 

одиниць 

Максима

льна 

кількість 

балів 

Кількість 

одиниць 

Максима

льна 

кількість 

балів 

Відвідування лекцій 1 4 4 4 4 

Відвідування семінарських занять 
1 2 2 2 2 

Робота на семінарському занятті 
10 2 20 2 20 

Виконання завдань для самостійної 

роботи 
5 6 30 6 30 

На основі аналізу наукових статей 

визначити актуальні соціальні 

проблеми, що потребують 

дослідження 

5 3 15 3 15 

Підібрати, обробити та опрацювати 

наукові праці з обраної проблеми 
5 3 15 3 15 

Створити методологічну 

платформу наукового дослідження 
5 4 20 4 20 

Підготувати міні-тезаурус по темі 

дослідження 
5 1 5 1 5 



Підготувати два конспекти статей з 

проблем технологізації соціальної 

роботи (алфавітний та тезовий) 

10 2 20 2 20 

Розробити 4 види таблиць до тем з 

фахових предметів ОКР «бакалавр» 

соціальної роботи 

5 3 15 3 15 

Визначити особливості роботи з 

різними науковими текстами 
5 3 15 3 15 

Визначити особливості текстового 

оформлення різних частин 

дисертаційного дослідження 

5 3 15 3 15 

Визначити особливості роботи по 

оформленню тексту автореферату 

дисертації 

5 3 15 3 15 

Разом  191  191 

Коефіцієнт 191 : 100 = 1,91 100 : 141 = 1,41 

Максимальна кількість балів 100 

 

6.2. Критерії оцінювання самостійної роботи 

Критерії оцінки: 

 Завдання виконано у повному обсязі з використанням додаткових 

наукових джерел інформації з різних галузей знань, наведені прізвища 

науковців та їх особистий вклад у розвиток теорії, проведений аналіз, 

зроблені висновки, посилання на праці, в наявності особистісна думка 

аспіранта – 5 балів. 

 Завдання виконано у повному обсязі з використанням додаткових 

наукових джерел інформації з різних галузей знань, проведений аналіз, 

співставлення, зроблені висновки – 4 бали. 

 Завдання  виконано у повному обсязі з використанням наукових 

джерел інформації – 3 бали. 

 Завдання виконано, спираючись тільки на матеріали лекції – 2 бали. 

 Завдання виконано частково – 1 бал. 

 

6.3. Форма проведення підсумкового контролю  

Підсумковий контроль проводиться у формі залікового оцінювання за 

результатами поточної успішності (проміжного контролю) з усіх змістових 

модулів дисципліни «Науково-дослідна інфраструктура галузі».  

 

6.4. Оцінювання освітніх досягнень аспірантів за системою ECTS 

Рейтингова 

оцінка 

Оцінка за 

стобальною 

шкалою 

Значення оцінки 

А 90-100 

балів 

Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах 

обов’язкового матеріалу з можливими незначними 

недоліками 



В 82-89 

балів 

Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в 

межах обов’язкового матеріалу без суттєвих (грубих) 

помилок 

С 75-81 

балів 

Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною 

кількістю помилок 

D 69-74 

балів 

Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною 

кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання або 

професійної діяльності 

Е 60-68 

балів 

Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень знань 

(умінь) 

FХ 35-59 

балів 

Незадовільно з можливістю повторного складання – 

незадовільний рівень знань, з можливістю повторного 

перескладання за умови належного самостійного 

доопрацювання 

F 1-34 

балів 

Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням курсу – 

досить низький рівень знань (умінь), що вимагає повторного 

вивчення дисципліни 

 

7. Рекомендовані джерела 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ «ДЖЕРЕЛОЗНАВЧА БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ» 

Основна: 

1.Борисова Ю. В. Методологія та методи соціальних досліджень : навч. 

посіб. Київ : ДЦССМ, 2003. 216 с. 

2.Гончаренко С.У. Педагогічні дослідження. Методологічні поради 

молодим науковцям. Київ-Вінниця: ДОВ «Вінниця», 2008. 278 с. 

3.Калакура Я. С. та ін. Історичне джерелознавство : підручник. Київ, 

2002. 488 с. 

4.Основи методології та організації наукових досліджень : навч. посіб. 

для студентів, курсантів, аспірантів і ад’юнктів / за ред. А. Є. Конверського. 

Київ : Центр учбової літератури, 2010. 352 с.  

5.Хоружа Л.Л. Морально-етичні принципи та норми наукової діяльності 

// Вища школа, 2015.  № 6. С.9-19. 

6.Цехмістрова Г. С. Методологія  та організація наукових досліджень 

/Г.С. Цехмістрова. Київ : Слово, 2012.352 с. 

Додаткова: 

1.Довідник здобувача наукового ступеня [Текст]: Збірник нормативних 

документів та інформаційних матеріалів з питань атестації наукових кадрів 

вищої кваліфікації / Упорядник Ю. І. Цеков; переднє слово Р. В. Бойка. Київ : 

Редакція «Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України», 2000.  64 с. 

2.Методичні рекомендації щодо структури, змісту та обсягів підручників 

і навчальних посібників для вищих навчальних закладів. Київ : Знання, 2008. 

16 с. 

3. Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня 

[Текст]: (методичні поради) / автор-упоряд. Л. А. Пономаренко. 3-є 

вид.,випр. і доп. Київ: Толока, 2007. 80 с. 



4.Клипинина В. Н. Методология и методы социально-педагогического 

исследования : учеб-метод. пособие. Минск : БГПУ, 2013. 200 с. 

5.Ковальчук В. В., Моїсеєв Л. М. Основи наукових досліджень : навч. 

посіб. 3-е вид., перероб. і допов. Київ : ВД «Професіонал», 2005. 240 с.  

6.Мокін Б. І., Мокін О.Б. Методологія та організація наукових 

досліджень : навч. посіб. Вінниця : ВНТУ, 2014. 180 с.   

7.П’ятницька-Позднякова І. С. Основи наукових досліджень у вищій 

школі : навч. посіб. Київ : [б.в.], 2003. 116 с.  

8.Сурмін Ю. П. Майстерня вченого : Підручник для науковця. Київ : 

навч.-метод. центр "Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в 

Україні", 2006 . 302 с.  

 

Інтернет-ресурси: 

1.Нормативна база [Електронний ресурс]. Електрон. дан. Київ : Вища 

атестаційна комісія України. // Режим доступу: http://vak.org.ua/nb/ 

2.Про наукову і науково-технічну діяльність [Електронний ресурс].  

Електрон. дан.  Київ : Верховна Рада України. Режим доступу: http:// zakon1. 

rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1977-12 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ «РОБОТА З НАУКОВИМИ ТЕКСТАМИ» 

Основна: 

1. Вайнола Р. Х., Ясточкіна І. А. Організація та проведення 

соціально-педагогічного дослідження : навч. – метод. посіб. Київ : НПУ імені 

М. П. Драгоманова, 2016. 219 с. 

2. Гончаренко С. У. Педагогічні дослідження: методологічні поради 

молодим науковцям. Київ ; Вінниця : ДОВ «Вінниця», 2008. 278 с. 

3. Енциклопедія для фахівців соціальної сфери: за ред. проф. І. Д. 

Звєрєвої. Київ, Симферопіль : Універсум, 2012. 536 с.  

4. Сисоєва С. О., Кристопчук Т. Є. Педагогічний експеримент у 

наукових дослідженнях неперервної професійної освіти : [навч.-метод, 

посіб.].  Луцьк, ВАТ «Волинська обласна друкарня», 2009. 460 с. 

5. Сурмін Ю. П. Майстерня вченого : підручник для науковця. Київ: 

навч.-метод. центр "Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в 

Україні", 2006. 302 с.  

6. Цехмістрова Г. С. Методологія  та організація наукових 

досліджень. Київ : Слово, 2012. 352 с. 

Додаткова: 

1. Галагузова М.А. Категориально-понятийные проблемы 

социальной педагогики // Понятийный аппарат педагогики и образования: сб. 

науч. тр. / Отв. ред. М. А. Галагузова. Вып. 3. Екатеринбург, 1998. С. 168-185.  

2. Клименюк О. В. Технологія наукового дослідження : авторський 

підручник.  Київ; Ніжин : Аспек-Поліграф, 2006. –308 с. 

3. Кловак Г. Т. Основи педагогічних досліджень : навч. посіб. для 

вищих пед. навч. закладів. Чернігів : Чернігівський держ. центр наук.-техн. і 

екон. інформації, 2003. 260 с. 



4. Крушельницька О. В. Методологія та організація наукових 

досліджень : навч. посіб. для вищ. навч. закл. Київ : Кондор, 2006. 206 с. 

5. Лузан П. Г. Основи науково-педагогічних досліджень. Київ, 2010. 

225 с. 

6. Методичні рекомендації до написання наукової праці / Укл. В. В. 

Васильєв. Дніпропетровськ : ДДУ, 2000. 26 с.  

7. Харченко С. Я. , Кратинов Н. С. , Чиж А. Н., Кратинова 

В. А. Методология и методы социально-педагогических исследований : 

[учеб.-метод. пособие]. Луганськ : Альма-матер, 2001. 216 с. 

8. Пєхота О. М., Єрмакова І. П. Основи педагогічних досліджень : 

навч. посіб. 2-ге вид., переробл. і доповн. Київ : Знання, 2013. 287 с. (Вища 

освіта XXI століття). 

9. Хоружа Л. Л. Морально-етичні принципи та норми наукової 

діяльності  // Вища школа, 2015. № 6. С.9-19. 



Додаток А 

Змістовий модуль «Джерелознавча база дослідження 

та класифікація джерел» 

ЗМ 1. Джерельна база дослідження та класифікація джерел 

Семінарське заняття 1. Складові джерельної  бази наукових 

досліджень 

Розкрийте поняття «джерельна база наукового дослідження». 

Рівні та підгрупи джерельної бази. 

Схарактеризуйте сучасну реальну джерельну базу наукових досліджень. 

Рекомендована література: 

основна: 1,2,3,4. 

додаткова: 1,4,5,7,8,9. 

Інтернет-джерела: 1,2. 

 

Семінарське заняття 2. Класифікація джерел як пізнавальний засіб 

їхнього осмислення 

Класифікація як дослідницький метод. 

Класифікація у різних галузях наук. 

Класифікація з акцентом на мету, спрямованість, призначення творінь 

людини. 

Рекомендована література: 

основна: 1,2,3,4. 

додаткова: 1,4,5,7,8. 

Інтернет-джерела: 1,2. 

 

Семінарське заняття 3. Кваліфікаційна схема.   

Вимоги до кваліфікаційної  схеми:  

-визначатися характером джерельної бази, зумовленої особливостями 

історичної епохи, елементами якої є ті чи інші пам'ятки, і таким чином 

сприяти виявленню нових груп джерел і включенню їх у загальну схему; 

-органічно випливати з мети і завдань дослідження, його тематики, зі 

специфіки науково-дослідної, навчальної чи науково-просвітницької роботи; 

- сприяти здобуттю якомога повнішої і достовірнішої джерельної 

інформації 

Рекомендована література: 

 основна: 1,2,3,4. 

додаткова: 1,4,5,7,9. 

Інтернет-джерела: 1,2. 

 

ЗМ 2. Використання джерел 

у науковому дослідженні соціальної проблеми 

Семінарське заняття 4. Групування джерел. 

Схарактеризуйте рівні джерельної бази. 

Створіть групування джерельної бази дослідження соціальної проблеми 

з урахуванням мети та завдань дослідження. 



Специфіка джерельної базі науково-дослідної, навчальної чи науково-

просвітницької роботи. 

Рекомендована література: 

основна: 1,2,3,4. 

додаткова: 1,4,5,7,8. 

Інтернет-джерела: 1,2. 

 

Семінарське заняття 5. Пошук, опрацювання і використання 

джерел у науковому дослідженні соціальної проблеми 

Довідкові видання з окремих проблем. 

Види документальних видань досить різноманітні: пофондові, 

тематичні, документи певного різновиду, однієї особи.  

За формою і способом видання документів їх можна поділити на групи. 

Рекомендована література: 

основна: 1,2,3,4. 

додаткова: 1,4,5,7,8. 

Інтернет-джерела: 1,2. 

  

Семінарське заняття 6. Теоретичні методи дослідження у 

 роботі з джерелами  

Правила пошуку джерел. 

Аналіз опублікованих джерел по темі, тобто з вивчення бібліографії. 

Ознайомлення з прикнижковою бібліографією в ході опрацювання 

наукової літератури з теми дослідження. 

Робота з каталогами бібліотек. 

Перегляд бібліографічних покажчиків. 

Рекомендована література: 

основна: 1,2,3,4. 

додаткова: 1,4,5,7,8. 

Інтернет-джерела: 1,2. 

 

ЗМ 3. Робота з джерелами при виконанні наукового дослідження 

Семінарське  заняття 7. Пошук, опрацювання і використання 

джерел у науковому дослідженні соціальної проблеми 

1. Правила пошуку джерел.  

2. Ознайомлення з  бібліографією в ході опрацювання наукової 

літератури з теми дослідження. 

3. Робота з каталогами бібліотек. 

4. Перегляд бібліографічних покажчиків. 

Рекомендована література: 

основна: 1,2,3,4. 

додаткова: 1,4,5,7,8. 

Інтернет-джерела: 1,2. 

 



Семінарське заняття 8. Етапи роботи з джерелами при виконанні 

наукового дослідження соціальної проблеми. 

1.Етапи роботи з джерелами.  

2. Етап класового аналізу джерел.  

3. Етап трансформаційних зв'язків фактів. 

Рекомендована література: 

основна: 1,2,3,4. 

додаткова: 1,4,5,7,8. 

Інтернет-джерела: 1,2. 

 

Семінарське заняття 9. Роботи з джерелами при виконанні 

наукового дослідження соціальної проблеми    

Етапи в роботі дослідника над джерелами: 

• пошук, виявлення і попередній відбір джерел для наступної праці з 

ними; 

• класифікація джерел; 

• дослідження джерел, їх аналітична критика; 

• синтетична критика та наукове використання досліджени 

Рекомендована література: 

основна: 1,2,3,4. 

додаткова: 1,4,5,7,8. 

Інтернет-джерела: 1,2. 

 


	Джерельна база дослідження та класифікація джерел
	Рекомендована література:
	основна: 1,2, 3, 5, 6.
	додаткова: 1, 3, 4, 7.
	Рекомендована література: (1)
	основна: 1,2, 3, 5, 6. (1)
	додаткова: 1, 3, 4.
	Використання джерел у науковому дослідженні соціальної проблеми
	Рекомендована література: (2)
	основна: 1,2, 3, 5, 6. (2)
	додаткова: 1, 3, 4,5.
	Рекомендована література: (3)
	основна: 1,2, 3, 5, 6. (3)
	додаткова: 1, 3, 4. (1)
	Робота з джерелами при виконанні наукового дослідження
	Визначити методи, які застосовують науковці у роботі з джерельною базою.
	Рекомендована література: (4)
	основна: 1,2, 3, 5, 6. (4)
	додаткова: 1, 3, 4,7.
	Рекомендована література: (5)
	основна: 1,2, 3, 5, 6. (5)
	додаткова: 1, 3, 4,7,8.
	Тема 1. Вступ. Загальна характеристика наукового тексту
	Основні поняття теми: план, конспект, анотація, реферат, реферативне повідомлення.
	Література:
	основна: 1,2, 3, 5, 6. (6)
	додаткова: 1, 3, 4. (2)
	Література: (1)
	основна: 1,2, 3, 5, 6. (7)
	додаткова: 1, 3, 4. (3)
	Література: (2)
	основна: 1,2, 3, 5, 6. (8)
	додаткова: 1, 3, 4. (4)
	Література: (3)
	основна: 1,2, 3, 5, 6. (9)
	додаткова: 1, 3, 4. (5)
	Тема 1. Види наукових текстів
	Основні поняття теми: дисертація доктора філософських наук, структура дисертації, понятійний апарат, критеріальний апарат, відгуки на дисертацію, відзиви опонентів.
	основна: 1,2, 3, 5, 6. (10)
	додаткова: 1, 3, 4. (6)
	основна: 1,2, 3, 5, 6. (11)
	додаткова: 1, 3, 4. (7)
	Література: (4)
	основна: 1,2, 3, 5, 6. (12)
	додаткова: 1, 3, 4. (8)
	Література: (5)
	основна: 1,2, 3, 5, 6. (13)
	додаткова: 1, 3, 4. (9)
	Література: (6)
	основна: 1,2, 3, 5, 6. (14)
	додаткова: 1, 3, 4. (10)
	На основі узагальнення наукових статей з проблеми власного дослідження підготувати два конспекти, складені за різними принципами.
	Література: (7)
	основна: 1,2, 3, 5, 6. (15)
	додаткова: 1, 3, 4. (11)
	Обґрунтувати доцільність саме цього виду таблиці для узагальнення змісту наукового тексту; визначити можливості використання таблиць різних видів в наукових текстах іншого спрямування.
	Література: (8)
	основна: 1,2, 3, 5, 6. (16)
	додаткова: 1, 3, 4. (12)
	основна: 1,2, 3, 5, 6. (17)
	додаткова: 1, 3, 4. (13)
	Література: (9)
	основна: 1,2, 3, 5, 6. (18)
	додаткова: 1, 3, 4. (14)
	Прописати зміст розділу дисертаційного дослідження в стилі автореферату.
	Література: (10)
	основна: 1,2, 3, 5, 6. (19)
	додаткова: 1, 3, 4. (15)
	Додаткова:
	Змістовий модуль «Джерелознавча база дослідження
	та класифікація джерел»

