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ВСТУП 

Шановний Студенте! 

Збулася твоя мрiя - Ти ма(Ш велику честь носити це вельми поважне 

звания. Ти виборов можливiсть здобути вищу освiту, отримав шанс увiйти до 

нашо·1 нацiональноi· елiти. Ти за власним бажанням обрав навчальний заклад, де 

зможеш оволодiти лрофесiю, про яку мрiяв. Навчання тут - це й велике 

задоволення, й основа твого майбутнього кар'(рного росту, матерiального 

благололуччя, глибоко"I наснаги вiд обрано·1 лрофесiУ й роботи. 

Однак навчання в унiверситетi - це й велика вiдповiдальнiсть. Кожного 

дня перебування в стiнах свой а/та mater Ти мусиш дбати про СВО( майбутн(. 

Вiд Тебе самого залежить, ким Ти станеш, чого доб'(шся у сво(му життi. 

Що потрiбно робити? 

Певна pi•1, прагнути отримати за допомогою своi·х наставникiв якомога 
бiльше наукових знань i професiйних нави•rок, про що, вочевидь, засвiдчать 
високi оцiнки-бали в тво"lй залiковiй книжцi. 

Але хочемо Тобi сказати, що навчання у вищий школi принципово 

вiдрiзняпься вiд того, що було в середнiй загальноосвiтнiй школi чи коледжi. У 

Великiй Xapтi"I Унiверситетiв, яка була прийнята у 1988 р. керiвниками освiти, 
ректорами провiдних (Вропейських унiверситетiв пiд •iac святкування 900-
рiччя Болонського унiверситету, вiдмiчено, що у вищий школi процес навчання 

i дослiджень повиннi бути нероздiльнi, щоб навчання не вiдставало вiд 

суспiльних потреб, що змiнюються, i прогресу наукових знань. Вища школа 

тим i вiдрiзня(ться вiд середньо·1, що навчальний процес тут тiсно пов'язаний з 
науковими дослiдженнями. Тому бiльшiсть наукових дисциплiн тут викладають 

науковцi, знанi вченi, доктори й кандидати наук, професори й доценти, якi 

будуть намагатися ввести Тебе у чудовий i захопливий свiт науково·1 творчостi. 
Тобто, якщо ранiше Тебе вчили лише опановувати певну суму знань i 
практичних навичок, то на новому етапi освiти Тебе навчатимуть самому 

здобувати знания шляхом залучення до наукових дослiджень. Водночас 

очевидно, що всi зусилля нав•1ального закладу будуть марними, якщо не буде 

зворотного руху, тобто Твого власного прагнення взяти участь у науковiй 

роботi, а також знань i навичок дослiдницькоi· дiяльностi. 
Знания методолог11, теор11, технiки, методiв i органiзацii. науково

дослiдно·1 дiяльностi допоможе легко включатися у професiйну дiяльнiсть, 

втiлювати науковi знания у практичну площину, сприятиме розвитку 

раuiонального твор•юго мислення. Планування, облiк i контроль науково

дослiдно·1 роботи студентiв спрямованi на досягнення кiнцевого результату -
оволодiння методологi(ю наукового дослiдження та набуття навичок 

застосування й у практичнiй i науковiй дiяльностi. 
Для майбутнього фахiвuя, науковця дуже важливим r володiння 

методологi(ю пiдготовки науковоi· публiкацi·I. Написания реферату, науковоi· 

статтi, тез доповiдей на конференцi·1 ма( вiдповiдати вимогам жанру публiкацi"I i 

4 



вiдповiдно сприйматись читачами та слуха'fами. Це висува€ певнi вимоrи до 

лоriки i"x побудови, форми, стилю, мови. 
У запропонованому посiбнику розrляда€ться методика пiдrотовки 

окремих видiв публiкацiй та виступiв з урахуванням особливостей кожного 

виду, а також рiвня пiдrотовки студентiв. 

Даний методичний посiбник допоможе студентам зробити сво·1 першi 

кроки на науковiй нивi, отримати навички, якi знадобляться при продовженнi 

освiти в маriстратурi та аспiрантурi. 
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1. ПIДГОТОВКА ДО АПРОБАЦli' РЕЗУЛЬТАПВ 

НАУКОВИХ ДОСЛIДЖЕНЬ 

Студентам передусiм слiд знати, що прийнято розрiзняти двi форми 

наукових дослiджень: фундаментальнi та прикладнi. Фундаментальнi науковi 

дослiдження - це наукова теорети'lна та (або) експериментальна дiяльнiсть, 

спрямована на здобуття нових знань про закономiрностi розвитку та 

взаfмозв'язку природи, суспiльства, людини. Пр11кладнi науковi дослiдження 

- наукова i науково-технiчна дiяльнiсть, спрямована на здобуття i використання 
знань для практичних цiлей. 

Результати дослiджень вiдображаються у таких видах публiкацiй та 

документiв, як: науковi реферати; науковi доповiдi (повiдомлення); курсовi, 

дипломнi та магiстерськi роботи; науковi статтi; звiти про науково-дослiдну 

(дослiдно-конструкторську, дослiдно-технологi•1ну) роботу; дисертацi"i 

(кандидатськi або докторськi); автореферати дисертацiй; монографi"i; авторськi 

свiдоцтва, патенти; пiдручники, навчальнi посiбники; бiблiографiчнi покажчики 

тощо. Пеона рiч, бiльшiсть iз зазначених робiт може бути виконана на бiльш 

високому рiвнi, нiж студентська наукова творчiсть. Однак, цiкаво знати, що, 

попри всi вiдмiнностi в рiвнi й обсязi рiзних видiв наукових робiт, yci вони 
мають однакову основу. Зокрема, це стосуfться етапiв наукового дослiдження. 

У найбiльш загальному виглядi кожне дослiдження як процес 

виробництва знань включаf в себе такi етапи: 

1) вибiр теми дослiдження, визначення мети i завдань, складання 

попереднього плану майбутнього письмового твору; 

2) вивчення тeopii" i методики; 
3) видiлення об'fкта, одиниць дослiдження, "ix ознак; 
4) збирання фактичного матерiалу, проведения експериментальних 

дослiджень, отримання iнформацi"i та оцiнка "ii за достовiрнiстю, однорiднiстю, 
порiвняльнiстю та повнотою; 

5) обробка отриманоi" iнформацi"i, "ii аналiз iз застосуванням статистично
математи•1них та iнших методiв; 

6) формулювання висновкiв за результатами проведеного аналiзу; 
7) оформления рекомендацiй та пропозицiй щодо втiлення у практи11ну 

дiяльнiсть результатiв дослiдження. 

Перший етап наивщповiдальнiший i найважливiший, бо вiд 

обrрунтування мети i завдань залежить можливiсть i кориснiсть отримання 
результату дослiдження. На цьому етапi дослiднику доцiльно абстрагуватись 

вiд 11астковостей i випадкових вели•шн (для запобiгання розсiювання уваги). 
Можна запропонувати два варiанти формулювання мети та завдань: за 

допомогою дiеслiв («дослiдити», <<Визна•шти», «обrрунтувати», 

«проаналiзуватю>, «систематизуватю>, «висвiтлитю>, «розглянутю>, 

«узагальнитю> тощо) або за допомогою питань. Варто пам'ятати, що завдання 

роботи - це конкретнi сходинки (етапи) досяrнення "ii мети. 
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Другий етап - це вивчення поглядiв, думок, оцiно•1них суджень, 

концепцiй тощо, якi iснували в минулому, а також крити•1них оцiнок щодо них 

з точки зору сьогоднiшнього рiвня наукових знань. 

Третiй етап передбача€ вивчення явищ •ш процесу в науцi через 

видiлення об'€кта дослiдження. Вивчення кiлькiсних характеристик об'€кта, що 

дослiджуrться, дозволя€ в комплексi оцiнити i якiснi його характеристики. 
Четвертий етап r своrрiдним забезпеченням процесу дослiдження 

iнформацiйними ресурсами. Вiн виступа€ передумовою проведення аналiзу. що 

r основним завданням наукового дослiдження. Написанню кожно·i частини 

письмового твору переду€ збирання й обробка (упорядкування, систематизацiя, 

класифiкацiя) певного емпiричного, фактичного, iнформативного матерiалу. У 

цьому зв'язку можна порекомендувати дослiдникам-початкiвцям уже на цьому 

етапi проводити систематизацiю й класифiкацiю матерiалу. вмiщуючи його в 

окремi електроннi чи паперовi папки. якi створюються й отримують певну 

назву вiдповiдно первiсноi· концепцi·i i попереднього дослiдницького плану. 
Якщо при цьому виявляпься, що в одних папках накопичено дуже багато 

фактичного матерiалу, а в iнших, навпаки, зовсiм мало, то варто продовжити 

цей процес. Або уто•1нити свiй план. 

П'ятий етап передбача€ обробку фактичного матерiалу, застосовуючи 

при цьому: 

OHTOЛOГl'IHI принципи: дiалектики, iсторизму, об' rктивностi. 

системностi тощо; 

загальнонауковi методи: аналiз, синтез, iндукцi'i, порiвняльний, логiко

лiнгвiстичний, описовий, кiлькiсний та iн.; 

спецiальнi методи, наприклад, iсторiографi•шо·i критики, iсторично'i 

перiодизацi·i, хронологiчний, генети•1ний тощо. 

Наочнiсть iнформацi·i забезпечупься складанням дослiдником таблиць. 

занесенням у них зiбрано'i iнформацii·, об·rднанням даних декiлькох таблиць в 

одну тощо. Обробка зiбраноi· iнформацi·i здiйснюпься i через й узагальнення 
(розрахунок середнiх величин, видiлення груп, класiв iнформацi·i та iн.). Лише 

оброблена статистично i математи•1но iнформацiя може бути безпосереднiм 
ресурсом для здiйснення аналiтичних розрахункiв. 

Шостий етап r завершальним у дослiдженнi. Вiн показуr, наскiльки вмiло 
були по€днанi результати знань тeopi'i i практики дослiдником, сформульованi 
висновки як результат узагальнення. 

Останнiй - сьомий - етап знаходить своr вiдображення у апробацi·i 

результатiв наукового дослiдження. Виходячи з того. що дослiдження в 

конкретних науках носять прикладний характер, даний етап висвiтлюr 

результат дослiдження. 
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2. ВИСВIТ ЛЕННЯ ПIДСУМКIВ HAYKOBOi РОБОТИ 

2.1. Загальнi вимоги до письмових робiт та публiкацiй 

Результати виконано·i науково-дослiдно"i роботи, як 

вiдображаються в наукових письмових творах та публiкацiях, якi 

такi основнi функцi"i: 

- оприлюднюють результати науково·i роботи; 

правило, 

виконують 

- сприяють встановленню авторитету автора; свiдчать про особистий 

внесок дослiдника в розробку науково·i проблеми; 

- пiдтверджують достовiрнiсть основних результатiв висновюв 

дисертацi"i, й новизни i науковоrо рiвня; 

знания; 

засвiдчують факт апробацi"i та впровадження результатiв; 

вiдображають основний змiст квалiфiкацiйно·i науковоi· роботи; 

фiксують завершения певноrо етапу дослiдження або роботи заrалом; 

забезпечують первинною науковою iнформацi€ю суспiльство; 

сповiщають наукове спiвтовариство про появу нового науковоrо 

- перетворюють iндивiдуальний результат у заrальне надбання та iн. 

Вiдразу зазна11имо, що будь-ял:ий п11сь.11ов11й твiр (пуб·1iл:ицiя) 11е може 

бути 11..·1шiато.н, тобто крадiжкою науковоi· працi iнших авторiв, що суворо 

засуджупься в науковому товариствi й може призвести до вiдповiдальностi, в 

тому 11ислi кримiнальноi". Водночас yci розумiють, що не можна вимаrати вiд 
студента, який по•1ина€ постигати ази науково"i дiяльностi, не тiльки якихось 

наукових вiдкриттiв, але й самостiйно здобутих результатiв. До цього, певна 

pi•t, слiд прагнути, на вказаний рiвень дехто зi студентiв зможе вийти лише в 
майбутньому. Але для початкiвця, яким € студент, rоловним € нав•штися 
грамотно, стисло, логiчно, послiдовно розкрити обрану тему, використовую•ш 

для цьоrо опублiкований уже матерiал iнших дослiдникiв. lншими словами, 

першi студентськi публiкацi"i зазви•~ай по сутi € компiляцiями з нав•~ально"i та 
науково"i лiтератури (монографiй, статей, пiдручникiв тощо). При цьому 

посилання на цi роботи € обов'язковими у Вашому текстi. Про те, як це 

технiчно робиться, йтиметься далi. 

Текст роботи пишуть розбiрливо з одного боку аркуша (формат А-4) з 

широкими берегами лiвору11, сторiнки пронумеровують. Одночасно 11iтко 

видiляють (кольором, пiдкресленням, вiдступом) окремi частини (абзаци), 

роздiли, пункти i пiдпункти, уникаючи скоро•1ення слiв. 
Зазви•1ай текст набирапься на комп'ютерi. При цьому дотримуються 

таких правил: 

- набiр тексту здiйснюпься стандартним 14 шрифтом Tiшes New Roшan; 
-назви роздiлiв краще набирати 14-им шрифтом (yci великi напiвжирнi), а 

пункти i пiдпункти видiляти напiвжирним курсивом; 
- м iжрядковий iнтервал - 1,5; 
-вiдступ в абзацах - 1,25 см; 
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- береги тексту зазви•щй мають такi розмiри: лiвий - 25 мм, правий - 15 
мм, верхнiй - 20 мм, нижнiй - 20 мм; 

-нумерацiя сторiнок зверху посерединi. 

Види письмових творiв вiдрiзняються за сво'iм обсягом. Чим бiльший за 

обсягом науковий твiр. тим складнiшою r його структура. Твори, обсяг яких 

перевищуr 30 сторiнок. наприклад. курсовi роботи чи великi реферати. 

подiляються на роздiли. дипломнi та магiстерськi роботи обсягом понад 50-60 
сторiнок зазвичай складаються з роздiлiв, якi, в свою чергу, подiляються на 

пiдроздiли. Невеликi твори, наприклад статтi чи реферати обсягом до двадцяти 

сторiнок, не прийнято дiлити на роздiли. Однак, незалежно вiд цього, всi вони 

мають приблизно однакову структуру: вступ, основна частина (декiлька пунктiв 

плану або роздiлiв), висновки, додатки (у разi потреби), список використаних 

джерел (лiтератури). 

Щодо методики написания письмових творiв. то в методичнiй лiтературi 

зазвичай указуються такi форми викладу iнформацii': 

послiдовний; 

- цiлiсний (з наступною обробкою кожно'i частини, роздiлу); 

- вибiрковий (частини пишуться окремо за будь-якою послiдовнiстю). 

Послiдовний виклад матерiалу логiчно зумовлюr схему пiдготовки 

публiкацi'i: формулювання задуму i складання попереднього плану: вiдбiр i 
пiдготовку матерiалiв; групування матерiалiв; редагування рукопису. Перевага 

цього способу полягаr в тому, що виклад iнформацi'i здiйснюrться в логiчнiй 

послiдовностi, що виклю•1аr повтори та пропуски. Його недолiком f 

нерацiональне використання •1асу. Поки автор не закiнчив повнiстю черговий 

роздiл, вiн не може перейти до наступного, а в цей час матерiал. що майже не 

потребуr чистового опрацювання, чекаr на свою чергу i лежить без руху. 
Цiлiсний спосiб - це написания вcifi' працi в чорновому варiантi, а потiм 

обробка 'ii в частинах i деталях, внесения доповнень i виправлень. Його 
перевага полягаr в тому, що майже вдвiчi економиться час при пiдготовцi 

бiлового варiанта рукопису. Разом з тим f небезпека порушення послiдовностi 

викладу матерiалу. 

Вибiрковий виклад матерiалу досить часто використовупься 

дослiдниками. Над матерiалом працюють у будь-якiй зручнiй послiдовностi. 

Необхiдно кожний роздiл доводити до кiнцевого результату, щоб при 

пiдготовцi вcir'i працi 'ix частини були майже готовi до опублiкування . 
Додамо ще одну пораду. Зокрема. написания твору рекомендуrмо 

розпочати зi складання списку використано'i лiтератури та джерел. який у 

подальшому можна буде доповнювати, уточнювати. редагувати. До списку 

включаються публiкацi'i переважно останнiх 5-1 О рокiв. Особливо цiнуються 
працi останнього року видання. 

Цей список оформляпься в алфавiтному порядку вiдповiдно до ДСТУ 

7.1 :2006 «Бiблiографi•1ний запис. Бiблiографiчний опис. Загальнi вимоги та 

правила складання». вмiщенi у видання «Бю / летень ВАК Укра'iню>, № 3 за 
2008 р" с. 9-13. Зрозумiло, що мало хто зi студентiв знайде час для того. щоб 
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хоча б ознайомитися iз зазначеним документом. Але, правду кажу•ш, цього 

можна не робити. Достатньо просто звернутися до бiблiотечних каталогiв чи 

наукових видань - статей та моноrрафiй. Або принаймнi скористатися 

наведеними нижче прикладами: 

Пiдр)·•11шки, иавчальиi 11осiбН11к~1 

Бiлуха М.Т. Методологiя науковнх дослiджень: пiдруч1шк [Текст]/ М.Т. Бiлуха. - К.: ЛБУ, 

2002. - 480 с. 

Андреев Г.И. Основы научной работы и оформление результатов научной деятельности: 

учеб. пособ. [Текст] / 1·.и. Андреев. С.А. Смирнов. В.А. Тихомиров. М.: Финансы и 

статистика. 200.t. 272 с. 

Moi1oгpaфii' ( один автор, декiлька авторiв) 

Бергер 11. Г. Каniталiсти'lна революнiя IТятдесят nроrюз1щ1й щодо нро1111пання, рiв1юстi i свободн 

[Текст] / 11 Г Бергер - К.. Вища школа, 1995. -247 с 

Кремi111. в.1·. Украiна llроблеми самоорпшiзацii [Текст] В 2-х т. / В Г Кремень, Д В Табач11ик, 

В М Тка•1енко. - К. : Промiнь, 2003 - Т 1 Критика iстори•11ю1·0 досвiду - 384 с. 

Багато·1·011111i внданнн 

Попiти•1на iсторiя Украi11и ХХ стопiпя [Текст] у 6 т ./ редкол.: 1 Ф Курас (гопова) [та iн. J. - К.: 

Генез;~, 2002-2003. - Т.6: Вiд тотапiт;~ризму до демокр;~тii' ( 1945 - 2002) / О.М. M;iiiбopoдa 

[та iн. ]. - 696 с. 

Стап·i (одН11 автор, два авторн) 

Гiюбур1· М. Про боротьбу киiвськоi нрокура1ури з опором стахановському руховi [Текст] / М 

Гiнзбурr // Революцiй11с право. - 1936. - №5. С.55-57. 

(:'всrrва Г.11. Питания нро в1шду в констИ'lуцiйному процесi в Yкpai11i (1990-2014) (Текст] / Г 11 

t'все(·ва, ГГ Крив•11tк // Проблеми 11олiти•1ноi icтopii Украiни зб наук. 11рань - Д. ДНУ, 2015 -
Вип 10.-С 153-161 

Плато11ов Д. Сепьский rамбит(Текст] / ДЛлатонов // АИФ в Украине. - 2013. -№ 25. 

lако11одивчi докуме1пи 

Конститу11iя Украi11и: Прийнята на п 'ятiй cecii. Верховноi Ради Украiни 28 •1ерв11я 1996 року [Текст]. 

- Д : Днi11рок11и1·а, 1996. - 48 с. 

Про представника Президента Украiни (Текст]. Закон Украiни вщ 5 бере"Jня 1992 р. №2167-Xll // 

Вiдомостi Верховноi Ради Украiни. 1992. - 323. -С1 335 

Елею·рон11i ресурсн 

Зарплата Петра Пороше11ко состаuняет около 380 дшш. в месяц [Електронний ресурс] - Режим 

доСl)' ny: pol i ! rada. со 111/news/zarp 1 а!а-ре! ra-poroshenko-sosta v 1 у ac!-okol о-38Udo11-v-n1esy а! s 

10 



Лрхiввi джерела 

Ршюрти на iм'я 1111рекrора фабрию1 // Держав11иii архiв Д11i11ро11етровськ<>i обпастi, - Ф 741 
Катсри11ославс1,ка ка1е1111а суко1111а фабрика. - 011. 1 - Снр. 18. - 78 арк 

Пiсля складен11я списку лiтератури можна приступити до написания 

вступноi· частини твору. При цьому зазначимо, що досвiдченi науковцi, як 

правило, остаточно завершуютъ ( «шлiфуютъ») вступ11у части ну вже шсля 

11аписа1111я всього 11аукового твору. 

Адже Вступ r дуже важливою частиною публiкацi'i чи роботи, i"i 
вiзитовою карткою, яка свiдчить про рiвень квалiфiкацii' автора, серйознiстъ 

його пiдходу до справи. Зазвичай вступна частина становить вiд 1 О до 20 
вiдсоткiв вiд усього обсягу публiкацi'i. Але в нiй необхiдно дати власнi вiдповiдi 

11а декiлъка важливих питанъ: 1 ). У чому актуалъ11iстъ обрано'i теми, тобто чому 
я обрав дану тему, чим вона цiкава для мене й мо'iх читачiв? 2). Якою мiрою 
да11а тема вже висвiтле11а в лiтературi, якi висновки, суджен11я й думки, на 

думку автора дано·i публiкацi'i, r особливо корисними для розробки дано'! теми: 
якi питания та проблеми не висвiтленi досi або висвiтленi недостатньо чи 

викликали певнi запере•1ення з боку автора? 3). Якими r мета та завдання дано·i 
публiкацi'i , в чому i"i новизна i практична значущiстъ? 4 ). Якi методи наукового 
дослiдження використанi для розкриття теми? 

Як уже вiдзначалося, у вступнш частинi твору здшснюпъся аналiз 

лiтератури. При цьому роблятъся посилан11я 11а лiтературу, що r в списку 

лiтератури. В текстi можна указувати прiзвище автора та 11азву його роботи. 

пiсля чого вказати у квадратних дужках порядкове мiсце дано·i роботи в списку 

лiтератури, наприклад: [2]. Якщо при цьому здiйснюпься цитування, то в 

дужках вказупъся й сторiнка, звiдки взята цитата, наприклад: [2, с. 54]. 
Основна частина. Складапъся з декiлъкох пунктiв у невеликих 

публiкацiях (наприклад, статтях) •ш роздiлiв та пiдроздiлiв у великих 

публiкацiях, а також курсових, дипломних, магiстерсъких роботах, дисертацiях 

тощо. 3 огляду 11а «архiтектуру» письмово твору обсяг кожного роздiлу 

(пункту) ма€ бути бiлъшим, 11iж обсяг вступно'i та заклю•1но·i частин писъмового 

твору. Крiм того, обсяг всiх роздiлiв (пунктiв) ма€ бути приблизно однаковим. 

Текст кожного роздiлу чи пункту формально складапься з 11евелико'i 

вступ11о'i частини, 11изки абзацiв, якi, свою черrу. мiстятъ викладення 

iнформативного матерiалу, авторсъких судженъ i висновкiв. якi i11oдi можутъ 

пiдкрiплюватися й посиланнями на науковi авторитети. Посилання на цитати, 

запозиченi статистичнi данi, резулътати наукових дослiдженъ iнших авторiв тощо, 

як уже йшлося вище, робляться, у квадратних дужках. За необхiдностi в текстi 

вмiщуються невеликi таблицi, схеми, малюнки тощо, якi обов'язково отримуютъ 

порядковий номер i назву, коментуютъся. (Якщо зазначенi елементи великi за 

розмiрами, перевищуютъ одну сторiнку, то рекомендуrмо i'x переносити в додатки 
до писъмового твору. зробивше вiдповiдне посилання на додаток в текстi). 

Завершупься кожний роздiл висновками, що випливаютъ iз тексту роздiлу. 
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Висновки (заклю 11на частина роботи ) мають вiдповiдати наступним 
вимогам: 1) мати повнiстю самостiйний характер; 2) випливати з тексту вcif.i 

роботи, а тому не повторювати те, що було у висновках до окремих роздiлiв; 3) 
вiдповiдати метi й завданням, якi визначенi у вступнiй частинi роботи, 

узгоджуватися з ними; 4) бути особливо лаконi•1ними, стислими, конкретними, 
чiткими. У Висновках до роботи, що присвячена сучасним процесам у 

економiцi, виробництвi, суспiльствi, прийнято надавати практичнi рекомендацii. 

щодо вдосконалення цих процесiв i стану речей. 

2.2. Основнi види наукових творiв та "ix особливостi 

2.2.1. Реферат, курсова, дипломна, магiстерська робота 

Першим кроком до науково·i творчостi f реферат. В процесi роботи над 

рефератом студент отримуf першi навички, якi знадобляться йому згодом при 

написаннi iнших, бiльших за обсягом i за ступенем самостiйностi твор1в 

навчального й наукового характеру. Реферати бувають трьох видiв: науков1, 

iнформативнi, нав•шльнi. 

Науковий реферат - стисле усне або письмове викладення науково·i теми 

(питання), складене на пiдставi проведеного наукового дослiдження, огляду 

одного або кiлькох лiтературних та iнших джерел. У ньому зазвичай 

висвiтлюють науковi дослiдження, проведенi автором реферату, з викладенням 

поставленоl гiпотези, системи доказiв, експерименту та здобутих результатiв, 

зазна•~ають наукову новизну та практи•ше значення цих результатiв. 

lнформативиий реферат - коротке письмове викладення oднir"i 

науково·i працi, що висвiтлюf стисло "li змiст. Призначення його поляrаf в 

оперативному повiдомленнi наукових працiвникiв i фахiвцiв про досягнення 
науки й технiчного прогресу. 

Навчальний реферат маf завданням закрiпити теорети•1нi знания 

студента i сформувати навички написання науковоi· роботи: наукового 11и 

iнформативного реферату, курсовоi· та дипломноi' роботи, науковоl статтi тощо. 

Навчальний реферат, який згiдно з нав•1альним планом f обов'язковим для 

виконання, f контрольною работою. Обсяг реферату такий, як науковоl статтi -
1 О- 25 сторiнок. Вiн також мiстить певнi ознаки науково·i статтi, але водночас 

маf особливостi, обумовленнi основною метою його написання. По-перше, 

нав•1альний реферат носить в основному компiлятивний характер, хоча це не 

виклю•tаf наявностi деяких елементiв самостiйного творчого наукового 

пошуку. По-друге, вiдповiдаf стандартом оформления, що встановленi в 

нав•1альному закладi. 

Структурно реферат складаЕ:ться iз таких частин: 

• титульна сторiнка; 
• план (змiст); 
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• перелiк умовних позначень. символiв. одиниць скорочень i термiнiв (за 
необхiдностi); 

•вступ; 

• основна частина; 
• висновки; 
• список використаних джерел (перелiк посилань); 
• додатки (за необхiдностi). 
Титульна сторiнка - це перша сторiнка реферату, що слугуе для 

початкового ознайомлення з працею. Реквiзити титульноi" сторiнки реферату: 

Назва мiнiстерства, якому пiдпорядковуеться установа. 

Назва закладу, в якому навчапься автор. 

Назва кафедри. на якiй виконано роботу. 

Тема реферату. 

Прiзвище, iм'я, по батьковi особи, яка написала реферат. 

Назва факультету i номер групи, в якiй нав•1апься автор. 
Прiзвище. iм'я, по батьковi. посада, науковий ступiнь керiвника роботи. 

Мiсце й рiк написания. 

Вступ, основна частина, висновки, список лiтератури тощо пишуться 

вiдповiдно до тих вимог, про якi йшлося вище. При цьому рекомендуемо не 

обмежувап1ся складанням плану реферату, а здiйснити подiл основно·i частини 

реферату на 2-4 невеликих роздiли. придумавши для кожного з них назву. 

Такий пiдхiд краще сприятиме формуванню навичок написания письмового 

твору. зокрема прив•1ить студентiв досягати пропорцiйностi й гармонiйностi в 

структурi письмового твору, цiлеспрямованостi при розкритгi теми. 

Змiст реферату мае вiдповiдати його темi, метi й завданням. Для цього 

необхiдно послiдовно розкривати вс1 передбаченi планом питания, 

обrрунтовувати, пояснювати основнi положения. пiдкрiплювати "ix 
конкретними прикладами i фактами. формулювати думки чiтко, просто. 

правильно i недвозначно, а також логiчно структурувати текст. Звичайно. 

робота. написана «суцiльним текстом» (без заголовкiв, без абзацiв. без 

видiлення шрифтом найважливiшоi" iнформацi"i та iн.), не викликатиме 

задоволення у наукового керiвника, який оцiнюватиме реферат. 

У рефератi треба висловлювати свое ставлення до того, що викладапься. 

Yci мiркування потрiбно аргументувати. Варто прагнути. щоб виклад матерiалу 
був виразним i лiтературно грамотним, уникати повторень i марнослiв'я. Слiд 
прагнути до того, щоб «думкам було просторо. а словам тiсно». До того ж 

необхiдно дотримуватися таких загальних правил: 

• у наукових текстах не рекомендусться вести мову вiд першоi" особи 

однини (судження краще висловлювати в безособовiй формi); 

• при згадуваннi в текстi прiзвища обов'язково перед ним ставити iнiцiали; 
• кожний роздiл (пункт) починати з ново·i сторiнки; 
• при викладi рiзних поглядiв i наукових положень, цитат, витяпв з 

лiтератури, необхiдно покликатися на використане джерело. 
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Висновки - самоспина •1астина реферату. Ще раз пiдкреслимо, що у 

Висновках не слiд просто переказувати змiст роботи. Насамперед у висновках 

потрiбно оцiнити ступiнь досягнення мети i виконання завдань роботи. 
Усе написане вище можна вiднести й до iнших студентських навчальних 

творiв - курсових, дипломних, магiстерських робiт. Однак у останнiх е деякi 

вiдмiнностi формального й змiстовного характеру. По-перше, с рiзниця в обсязi 

робiт: для рефератiв (контрольних робiт) - до 25 сторiнок, курсових - до 40, 
дипломних - до 60, магiстерських - до 80. По-друге, •1им бiльший обсяг 

роботи, тим бiльше i"i джерельна база (кiлькiсть лiтератури). По-трен:, на 

вiдмiну вiд реферату, бiльшi за обсягом письмовi навчальнi твори, обов'язково 

мiстять декiлька роздiлiв i через це мають схожiсть з монографiями. По

четверте, на кожному новому етапi науково'i творчостi мае пiдвищуватися 

рiвень самостiйностi й науковостi роботи, 'ii лiтературнi якостi. 
Курсова (диплом на) робота - одна з важливих форм фаховоi· пiдготовки 

майбутнiх фахiвцiв (бакалаврiв, спецiалiстiв). Вана мае продемонструвати 

глибокi спецiальнi теоретичнi знания та вмiння практично i'x використовувати 
для розв'язання конкретноi' проблеми. Курсова (дипломна) робота пов'язана з 

формуванням умiнь опрацьовувати i творчо використовувати наукову 

лiтературу, самостiйно добирати фактичний матерiал, систематизувати та по

науковому описувати йога, робити висновки та узагальнення. 

Курсова робота - невелика за обсягом дослiдницька робота iз зна 11ною 

реферативною частиною. 

Дипломна робота - квалiфiкацiйна науково-дослiдницька робота 

студента, яка готусться з метою публiчного захисту й отримання освiтньо

квалiфiкацiйного ступеня «бакалавр)) (магiстерська для отримання ступеня 

«магiстр)) ). Виконання дипломно'i роботи та 'ii захист перед державною 

екзаменацiйною комiсiсю с перевiркою пiдготовки фахiвця до самостiйноi· 

дiяльностi з обраноi· спецiальностi, його здатностi самостiйно аналiзувати стан 

проблем у певнiй галузi науки, розробляти необхiднi пропозицi'i. 

Дипломна робота маf вiдповiдати таким в11могам: 

•бути актуальною, мати новизну, виконуватись на рiвнi су•шсних 

досягнень науки i технiки; 
• бути спрямованою на вирiшення практи•ших завдань майбутньо'i 

дiяльностi; 

• стимулювати у студентiв творчий пошук нових прiоритетних наукових 
рiшень; 

• мiстити огляд наукових i методичних праць, пов'язаних з темою 

дослiдження; 

• пропонувати оптимальнi рiшення на основi застосування математичних 
методiв моделювання з використанням сучасних засобiв обчислювально'i 

технiки; 

• виконуватися в руслi наукових дослiджень керiвника, кафедри та iнших 
наукових пiдроздiлiв закладу; 

• узагальнювати i розвивати науково-дослiдницькi вмiння студента; 
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• свiд•1ити про коректне ставлення студента до використання результатiв 
аналiзу та опублiкованих матерiалiв iнших авторiв, тобто мiстити посилання на 

використанi джерела. Роботи без посилань на джерела використаного матерiалу 

до захисту не допускаються. 

До змiстовоi частини курсовоi та дипломноi робiт ставляться такi 

вимоги: 

• •1iтка характеристика предмета, об'е:кта, мети, завдань, методiв 

дослiдження, логi•1на побудова викладеного матерiалу, опис i аналiз проведених 
автором експериментiв; 

• аналiз монографiчно"i i перiодично"i лiтератури з теми дослiдження; 
• вивчення i характеристика icтopi"i дослiджувано·i проблеми чи окремих 

питань, практичного стану, а також передового досвiду; 

• повнота розкритгя теми дослiдження; 
• узагальнення результатiв, обrрунтування висновк1в практичних 

рекомендацiй. 

Нерiдким сьогоднi f вiдображення в дипломних i магiстерських роботах 
результатiв серйозних наукових iндивiдуальних i колективних дослiджень. Як 

правило, в 11ауковому доробку кращих дип.:шwникiв i .wагiстрантiв е 

опуб:1iкова11i у рiших в11дав111щтвах тези наукових повiдомлень i науковi 

cmammi, якi стають ос110вою в11пусю10iробот11. 

2.2.2. Тези 

Тези (гр. thesis - положения, твердження) - це коротко, точно, послiдовно 

сформульованi основнi iдei", думки, положения науково·i доповiдi, 

повiдомлення, статгi або iншоi· науково·i працi. 

Тези можуть бути: 

1) написанi за змiстом наукового матерiалу; 
2) написанi до того, як складено доповiдь. 
Перший тип тез характеризупься значним зменшенням обсягу 

друкарського тексту наукового матерiалу при максимальному збереженнi його 

змiсту. Часто зустрiчае:ться ситуацiя другого типу - спочатку пишуть тези, якi з 

•~асом автор розширюе: до розмiрiв cтarri. Саме так переважно i роблять автори 
тез доповiдей, що представляються на науковi конференцi"i. 

Тези доповiдi - це опублiкованi до початку науково"i конференцii. (з'"iзду, 

симпозiуму) матерiали iз викладом основних аспектiв науково"i доповiдi. Вони 

фiксують наукову точку зору автора i мiстять матерiали, якi ранiше не 

друкувалися. Завдяки влучно складеним тезам, автор мае можливiсть створити 

собi репутацiю фахiвця, здатного в логiчнiй i переконливiй, яснiй i доступнiй 
для адресата формi висловлювати результати свое:"i роботи. Слiд також 

зазначити, що тезам не завадить певна провокативнiсть, стимулювання до 

науково"i дискусi"i. 
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Схемати11но структура тез науковоi· доповiдi маf такий вигляд: теза -
обrру11тува1111я - доказ - аргу.11ен111 - результат - 11ерс11ек11111ви. 

Jcнyf три типи тез, якi вiтаються бiльшiстю наукового свiту. Кожен тип 

висуваf досить жорсткi вимоги до структури роботи: 

1. Постановка проблеми. Мiстить такi блоки iнформацii": короткий вступ 
(актуальнiсть теми); огляд наявних точок зору на проблему, або опис ситуацi"i; 

деякi власнi думки на цю тему; передбачуванi дослiдження; висновок. 

2. Результати дослiдження. Передбача€ таку структуру тез: короткий 

вступ, постановка проблеми; гiпотеза (в разi експериментального дослiдження); 

застосованi методи; параметри вибiрки; результати дослiдження; iнтерпретацiя 

та висновки. 

3. Нова методика роботи. Склада€ться з таких •щетин: короткий вступ, що 
описуf, наприклад, сферу застосування методики; опис наявних методик; опис 

новоi· методики; опис результатiв застосування; методики оцiнки ефективностi; 

висновки. 

Класична структура тез передбача€ дотримання такоi· послiдовностi: 

- у правому верхньому кутi розмiщують прiзвище автора та його iнiцiали; 
при необхiдностi вказують iншi данi. якi доповнюють вiдомостi про автора 

(студент, аспiрант, викладач, мiсце роботи або навчання, науковий керiвник 

тощо); 

- назва тез доповiдi, що коротко вiдобража€ головну iдею. думку. 

положения (2-5 слiв); 
- виклад сутi доповiдi здiйснюпься за такою послiдовнiстю: актуальнiсть 

проблеми; стан розробки проблеми (перелi•rуються вченi, якi зверталися до 

розробки цif"i проблеми); безпосередня постановка задачi та "ii мiсце в 

загальному контекстi дослiдження; основна iдея, положения дослiдження, 

якими методами це досягаеться (слiд вказати основнi iнструменти 

дослiдження); основнi результати дослiдження, "ix значения для розвитку тeopi"i 
та (або) практики; висновки i можливi шляхи застосування дослiджень. 

Слiд пам'ятати що тези не повиннi мiстити докладних доказiв/описiв 

процедур дослiдження. Допускапься опускати цифровий, фактичний 

матерiал. Тези повиннi давати чiтке уявлення про проведене дослiдження, 

але не можна писати про досягнення або роботу виконану iншими 

науковцями. Посилання на джерела. цитати в тезах доповщr 

використовуються рiдко. Формулювання кожно·i тези починапься з нового 

рядка. Кожна теза мiстить самостiйну думку, що висловлюпься в одному 

або кiлькох речениях. Виклад сутi iдel чи положения здiйснюпься без 

наведения конкретних прикладiв. 

Технiчнi вимоги до оформления тез визначаються 

конференцii·. Ух необхiдно обов'язково дотримуватись. Тези, 
оргкомiтетом 

оформленi за 

правилами, - це перший показник того, що початкiвець yмif правильно 

осмислювати iнформацiю. Звичайний обсяг тез повинен вiдповiдати 1-4 
сторiнкам машинописного тексту (iнколи вказують кiлькiсть слiв або знакiв). 

При оформленнi тез найчастiше застосовують шрифт Times New Romaп. 
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4) за науковим завданням: 
- теоретичнi; 
- прикладнi; 

5) за способом розкриття: 
- оглядовi (мiстять характеристику стану перспектив наукових 

дослiджень у тiй чи iншiй предметнiй галузi); 

- проблемнi (у проблемних статтях наявний аналiз проблеми, яка не 

одержала всебiчного осмислення); 

- методологiчнi (подають обrрунтування методологi"i розв'язання 

проблеми). 

Статтi наукового характеру друкуються в наукових збiрниках або 

журналах. Науковий журнал - журнал, що мiстить статтi та матерiали 

дослiджень теоретичного або прикладного характеру, призначений переважно 

фахiвцям певно'i галузi науки. За цiльовим призначенням науковi журнали 

подiляють на науково-теоретичнi, науково-практи•1нi та науково-методичнi. 

Особливо цiнними с статтi, опублiкованi у так званих фахових наукових 

виданнях, тобто затверджених Департаментом атестац11 кадрiв вищоi· 

квалiфiкацi'i та лiцензування Мiнiстерства освiти i науки Украi'ни, та виданнях, 

якi входять до мiжнародних систем цитування (бiблiографiчних баз): Web of 
Science, Scopus, Index Copernicus, Astrophysics, PubMed, Mathe111atics, Che111ical 
Abstracts, Springer, Agris, GeoRefтa iн. (найавторитетнiшими серед них. iндекси 
яких визнаються в усьому свiтi, с Web of Scieпce i Scopus). Обов'язковою 
вимогою до наукових публiкацiй дослiдника е вiдображення в них основних 

результатiв науково'i роботи, а також наявнiсть в одному випуску журналу не 

бiльше однiс'i статтi автора за темою дослiдження. 

Розробити унiверсальний алгоритм роботи над рукописом статтi досить 

важко, що пов'язано зi специфiкою та iндивiдуальнiстю роботи дослiдника. Однак в 

принципi процес написания статтi мало чим вiдрiзняпься вiд написания реферату. 

Суттевим е те, що наукова стаття е внеском в розробку певноi· науковоi· проблеми. 

Крiм того, стаття бiльшою мiрою, нiж iншi види наукових творiв, мае особистiсний 

характер, вiдбивае творчий почерк 'ii автора. У цьому зв'язку товариськi поради 
тим, хто взявся за написания науково'i статтi: 1111utimь mi%Kll тодi, ко.111 ва.~1 с що 

сказати; слiд чiтко вuшачuти, а що, влас11е каJ1сучи, ви хочете довести читача.w, 

якi своi' ду.wки ви хочете до lllLY донести; 11а~tа?айтеся nucamu так, 11iбшпо 

розмовдясте, дисkуm_vсте зi cвoiw уявнzш 011011e111110.w, переконусте йога у своi'й 

правотi. Тодi ваша стаття буде й динамi•1ною, й цiкавою. 

Наукова стаття подапься до редакцii' в завершеному виглядi вiдповiдно 

до вимог, якi публiкуються в окремих номерах журналiв або збiрниках у 

виглядi пам'ятки авторам. Треба зауважити, що поспiшне опублiкування 

«сиро'i» статтi може спричинити у автора в подальшому вiдчуття 

невдоволеностi й незручностi навiть через багато рокiв. 

Рукопис статтi, як правило, мае мiстити повну назву роботи, прiзвище та 

iнiцiали автора(iв), анотацiю, список використаних джерел. Стаття мае просту 

структуру, 'ii текст, як правило, не подiляпься на роздiли i пiдроздiли. 
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У текстi статтi повиннi бути такi структурнi елементи. 

- постановка проблеми у загальному виглядi та "ii зв'язок 1з важливими 

науковими 'IИ практичними завданнями; 

- аналiз останнiх дослiджень i публiкацiй, в яких започатковано 

розв'язання дано"i проблеми i на якi спирапься автор, видiлення невирiшених 
ранiше частин загальноi· проблеми, котрим присвячуrться означена стаття; 

- формулювання цiлей статтi (постановка завдання); 
- виклад основного матерiалу дослiдження з повним обrрунтуванням 

отриманих наукових результатiв; 

- висновки з цього дослiдження i перспективи подальших розвiдок у 

даному напрямку. 

Для деяких видань наукова стаття може потребувати анотацi"i та перелiку 

ключових слiв, що розмiщуються перед вступом. Анотацiя вiдображаr змiст 

тексту, де дуже коротко зазначаються цiлi дослiдження, йога основнi аспекти, 

методи й результати. Анотацiя повинна бути максимально iнформативною та 

дещо провокуючою, аби зацiкавити чита 11а. Ключовi слова - це перелiк 

основних термiнiв, розглянутих у статтi. Останнiм часом прийнято робити 

анотацi"i i перелiк клю•ювих слiв трьома мовами - укра·iнською, росiйською, 

англiйською. У фахових збiрниках робляться розлогi анотацi"i англiйською 

мовою - на одну сторiнку й бiльше. Вчить англiйську, якщо хочете займатися 

наукою! 

Безумовно, як будь-який академiчний текст, наукова стаття 

завершуrться списком ycix використаних джерел. 
Рукопис статтi пiдписуrться автором i зазви•шй подапься до редакцi"i у 

двох примiрниках: на паперi та на електронному нoci"i. 
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4) за науковим завданням: 
- теоретичнi; 
- прикладнi; 

5) за способом розкриття: 
- оглядовi (мiстять характеристику стану перспектив наукових 

дослiджень у тiй чи iншiй предметнiй галузi); 

- проблемнi (у проблемних статтях наявний аналiз проблеми. яка не 

одержала всебiчного осмислення); 

- методологiчнi (подають обrрунтування методологi"i розв'язання 

проблеми). 

Статтi наукового характеру друкуються в наукових збiрниках або 

журналах. Науковий журнал - журнал, що мiстить статтi та матерiали 

дослiджень теоретичного або прикладного характеру, призначений переважно 

фахiвцям певно·i галузi науки. За цiльовим призначенням науковi журнали 

подiляють на науково-теоретичнi, науково-практи•1нi та науково-методичнi. 

Особливо цiнними € статтi, опублiкованi у так званих фахових наукових 
виданнях, тобто затверджених Департаментом атестац11 кадрiв вищо·i 

квалiфiкацi"i та лiцензування Мiнiстерства освiти i науки Укра"iни, та виданнях. 

якi входять до мiжнародних систем цитування (бiблiографi•1них баз): Web of 
Science. Scopus, lndex Copernicus, Astrophysics. PubMed, Mathe111atics, Che111ical 
Abstracts, Springer, Agris, GeoRef та iн. (найавторитетнiшими серед них. iндекси 
яких визнаються в усьому свiтi, € Web of Scieпce i Scopus). Обов'язковою 
вимогою до наукових публiкацiй дослiдника € вiдображення в них основних 

результатiв науковоi· роботи, а також наявнiсть в одному випуску журналу не 

бiльше однi€"i статтi автора за темою дослiдження. 

Розробити унiверсальний алгоритм роботи над рукописом статтi досить 

важко, що пов'язано зi специфiкою та iндивiдуальнiстю роботи дослiдника. Однак в 

принципi процес написания статтi мало чим вiдрiзняпься вiд написания реферату. 

Суттfвим f те, що наукова стаття f внеском в розробку певноi· науково·i проблеми. 
Крiм того, стаття бiльшою мiрою, нiж iншi види наукових творiв, маf особистiсний 

характер, вiдбиваf творчий почерк "ii автора. У цьому зв'язку товариськi поради 
тим, хто взявся за написания науковоi" статтi: 1111и1iть тiльки тодi, кол1 ва.w с що 

сказати; слiд чiтко виша'lиmи, а що, влас11е кa:JIC)"lll, ви хочете довести чшпача.w, 

якi своi· ду.wки ви xo'leme до 11ur: донести; 11а~tа?айтеся писати так, 11iбито 

роз,~ювдяо11е, д11с11.утусте зi cвoiw yявmt·w 011011e11mo.w, переко11усте йо?о у своiй 

правотi. Тодi ваша стаття буде й динамiчною, й цiкавою. 

Наукова стаття пода€ться до редакцii" в завершеному виглядi вiдповiдно 

до вимог, якi публiкуються в окремих номерах журналiв або збiрниках у 

виглядi пам'ятки авторам. Треба зауважити, що поспiшне опублiкування 

«сиро"i» статтi може спричинити у автора в подальшому вiдчуття 

невдоволеностi й незручностi навiть через багато рокiв. 

Рукопис статтi, як правило, маf мiстити повну назву роботи, прiзвище та 

iнiцiали автора(iв), анотацiю, список використаних джерел. Стаття маf просту 

структуру, "ii текст, як правило, не подiляпься на роздiли i пiдроздiли. 
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У текстi статтi повиннi бути такi структурнi елементи. 

- постановка проблеми у загальному виглядi та П зв'язок iз важливими 

науковими •~и практичними завданнями; 

- аналiз останнiх дослiджень i публiкацiй, в яких започатковано 

розв'язання дано·i проблеми i на якi спирапься автор, видiлення невирiшених 
ранiше частин загальноi· проблеми, котрим присвячупься означена стаття; 

- формулювання цiлей статтi (постановка завдання); 
- виклад основного матерiалу дослiдження з повним обrрунтуванням 

отриманих наукових результатiв; 

- висновки з цього дослiдження i перспективи подальших розвiдок у 

даному напрямку. 

Для деяких видань наукова стаття може потребувати анотацii" та перелiку 

ключових слiв, що розмiщуються перед вступом. Анотацiя вiдобража€ змiст 

тексту, де дуже коротко зазначаються цiлi дослiдження, його основнi аспекти, 

методи й результати. Анотацiя повинна бути максимально iнформативною та 

дещо провокуючою, аби зацiкавити читача. Ключовi слова - це перелiк 

основних термiнiв, розглянутих у статтi. Останнiм часом прийнято робити 

анотацi"i i перелiк ключових слiв трьома мовами - укра"iнською, росiйською, 

англiйською. У фахових збiрниках робляться розлогi анотацii" англiйською 

мовою - на одну сторiнку й бiльше. Вчить англiйську, якщо хочете займатися 

наукою! 

Безумовно, як i будь-який академiчний текст, наукова стаття 

завершупься списком ycix використаних джерел. 
Рукопис статтi пiдписуfться автором i зазви•rай пода€ться до редакцii" у 

двох примiрниках: на паперi та на електронному нoci"i. 
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3. УСНА ПЕРЕДАЧА IНФОРМАЦli ПРО HAYKOBI РЕЗУЛЬТАТИ 

3.1. Мiсця й форми оприлюднення результатiв дослiдження 

Значну частину науково'i iнформацi'i в•1енi i фахiвцi отримуютъ з усних 
джерел - доповiдей i повiдомленъ на нарадах, семiнарах. симпозiумах, 

конференцiях i бесiд при особистих зустрiчах тощо. 
Колоквiум - форма колективних зустрiчей. де, як правило, обмiнюютъся 

думками вченi рiзних напрямiв. Yci присутнi с учасниками невимушено'i 

дискусii'. На колоквiумах офiцiйнi доповiдачi не призначаютъся. 

Симпозiум - напiвофiцiйна бесiда iз заздалеriдъ пiдrотовленими 

доповiдями, а також виступами експромтом. Учасники симпозiуму можутъ 

вiдвiдувати не всi доnовiдi, зустрiчатися в кулуарах. 

Конференцiя - найnоширенiша форма обмiну iнформацiсю. Одна 

частина учасникiв (доnовiдачi) повiдомляс про новi науковi iдei·, резулътати 

теоретичних i експерименталъних робiт. про виробничий досвiд. вiдповiдас на 
запитання. lнша, бiлъша частина (слухачi), - сприймас iнформацiю. Слухачi 

можутъ задавати запитання i брати участь в обrовореннях. 
З'iзди i конгреси с вищою, найбiлъш представницъкою формою 

спiлкування i маютъ нацiоналъний чи мiжнародний характер. Тут виробляпъся 
стратеriя у визначенiй rалузi науки i технiки, а також у сумiжних rалузях. 

Наукова дискусiя - це корисна форма колективноrо мислення. Рiзнi 

точки зору, висловлюванi в дискусii', сприяютъ активному мисленню, змушуютъ 

ретелъно продумувати й обrрунтовувати власну то'lку зору. У'lастъ в дискусi'i -
кращий метод розвитку навичок критичного мислення, де перевiрястъся якiстъ 

накопи•1ених людиною знанъ. 

Наукова дискусiя с однiсю з найефективнiших форм колективноi· твор•ю'i 

працi, тому важливо дотримуватися всiх умов, що забезпечуютъ 'ii плiднiстъ. 
Вiд учасникiв дискусi'i вимаrапъся активнiстъ, вмiння бачити позитивнi 

сторони роботи, що niддастъся критицi; правилъне викладення позицi'i 

супротивника, •1iтка квалiфiкацiя сутi йоrо помилки (чи мае вона принциповий 

характер, йдетъся про некоректнiстъ формулюванъ чи про неправилънiстъ 

концепцi'i автора), окреслення можливих шляхiв ·.-i- виправлення. Серед цих 

умов далеко не останнс мiсце посiдас виконання етичних вимоr - критикую'lи 

помилки в роботi, учасники дискусii' не повиннi торкатися особистих якостей i 
здiбностей автора. 

Найчастiше студенти, якi займаютъся науково-дослiдною роботою, 

берутъ у•1астъ у конференцiях. Такий вид дiялъностi дас можливiстъ за короткий 

термiн «увiйти» в наукове товариство за умови яскравоrо виступу. 

Необхiдно зазначити, що iснуютъ двi основнi форми виступу на 

конференцiях: 

\. Доповiдь - це найбiлъш поширена форма оприлюднення резулътатiв 

науково'i роботи. 
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2. Повiдомлення - невеликий публiчний виступ з певно·i теми. 

Слiд звернути увагу, що основною "iхньою вiдмiннiстю Е тривалiсть 

виступу. Так, тривалiсть доповiдi - вiд 1 О до 30 хвилин, повiдомлення - 5-1 О 
хвилин. Звiсно, цей час Е умовним, оскiльки перш за все необхiдно враховувати 

регламент, який, як правило, повiдомляЕться учасникам заздалегiдь. Крiм того, 

в окремих випадках мають бути й винятки. Отже, необхiдно бути готовим до 

того, що, можливо, доведеться скоротити доповiдь або щось висвiтлити бiльш 

детально. 

3.2. Наукова доповiдь 

Наукова доповщь публiчно виголошена iнформацiя з проблеми 

наукового дослiдження, що оприлюднена серед науковцiв певноi" галузi та 

вiдповiдаЕ вимогам щодо змiсту i структури доповiдi. Загальне призначення 
цього виду доповiдi - публiчне обговорення (iдei", ходу •ш результатiв) 

наукового дослiдження. 

Науковiй доповiдi передуЕ коппка i часом багаторiчна праця, що 

пов'язана зi збиранням iнформацi"i, П обробленням, написанням тексту, 

пiдготовкою до виступу, оформленням наочного матерiалу тощо. Найчастiше 

доповiдi друкуються у неперiоди•ших виданнях за пiдсумками конференцi"i. 

Доповiдi подiляються на пленарнi й секцiйнi. 

Пленарна доповiдь охоплюЕ тематику конференцi"i в цiлому або 

присвячена однiй з головних тем конференцii". Виступи на пленарному засiданнi 

зазвичай довiряють лише провiдним вченим, якi мають великий авторитет 

серед фахiвцiв, що дослiджують дану проблему, вони спрямованi на ycix 
учасникiв конференцii". Доповiда•1i своi"ми пленарними доповiдями задають 

загальний тон та головний лейтмотив конференцii". 

Секцiйнi доповiдi (повiдомлення) присвя•1енi конкретним науковим 

проблемам, i"x стану, шляхам та методам вирiшення, мiстять отриманi 

дослiдниками результати. Секцiйнi доповiдi орiштованi на вузьких фахiвцiв, 

що досягли певних успiхiв у конкретних наукових проблемах. Слiд зазначити, 

що отримання запрошення для виступу на науковiй або науково-практичнiй 

конференцi"i - це велика честь для кожного молодого дослiдника, зокрема для 

студента. 

Зазвичай основою доповiдi чи повiдомлення Е написанi тези. Однак 

необхiдно усвiдомити, що специфiка усного мовлення призводить до суттЕвих 

змiн i форми, i змiсту. Це здiйснюпься завдяки коментарям, пояснениям та 
iншим матерiалам, якi дозволяють бiльш детально розкрити тему доповiдi. 

Також можливо акцентувати увагу слухачiв на одному з найбiльш суттЕвих 

аспектiв теми (з посиланнями в роботi). Доцiльно провести паралелi мiж 

доповiддю та попереднiми виступами, що сприятиме актуалiзацi"i проблематики 

та пiдвищенню уваги слухачiв (полемi•1ний характер доповiдей завжди 

викликаЕ iнтерес). Треба пам'ятати, що одне-два речения можуть визначити 
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успiх чи невдачу вcit::"i доповiдi, тому необхiдно уважно ставитися до кожного 

речения i навiть слова. За своею cmu?icmuкoю доповiдь мае бути .иакс~шалыю 
11абл11же11ою до розмов11оi" .wови, тобто е.wоцiй11ою, образ11ою, яскравою, 

простою. Готую'lись до доповiдi слiд у11икати викор11ста1111я дов?uх i склад"их 
рече11ь, якi часто застосовуються в 1111сьмово,wу текстi, аде 11о?а1ю 

сприii.'Wаються 11а слух. Як говорив всесвiтньо знаний учений i популяризатор 
науки П.Л. Капiца, наука повинна бути весела, захоплююча i проста, такими ж 
мають бути i вченi. Це твердження вiдповiдаr головному науковому принципу 
економi"i мислення, згiдно з яким все у свiтi рiвноцiнне, а найпростiше 

пояснения бiльш правильне. 

Пiд час доповiдi можна використовувати технiчнi засоби (вiдео- чи 

аудiоапаратуру. проектори тощо) для показу наочних матерiалiв (плакати, 

слайди тощо ). На демонстрацiйнi матерiали зазви•~ай виносять математичнi 

формули, алгоритми, структуру системи. схему експерименту. виявленi 

залежностi в формi таблиць або графiкiв тощо, тому доповiдь повинна мiстити 

коментарi (але не повторения) до iлюстративного матерiалу. Це даr змогу на 

20-30% скоротити доповiдь i зробити й бiльш цiкавою для iнших учасникiв 
конференцi"i. 

Отже, наукова доповiдь маr бути доступна, цiкава, навiть часом весела. 

Саме за таких умов ця дiяльнiсть приноситиме задоволення науковцю та 

сприятиме розвитковi й популяризацi"i наукових досягнень. 

3.3. Мультимедiйна презентацiя 

Останнiм часом пiд впливом зарубiжного досвiду на науково-практичних 

конференцiях, особливо на конференцiях молодих учених, проводяться так 

званi презентацi"i. Хоча слiд зауважити, що на солiдних наукових форумах дана 

форма оприлюднення результатiв наукового дослiдження використовупься 

дуже рiдко. Вiтчизняному науковому товариству притаманний здоровий 

консерватизм. Мовляв, мiж науковою доповiддю й презентацirю така рiзниця, 

як мiж серйозним лiтературним твором i комiксом (оповiданням у малюнках), 
який створений на основi твору. Тим не менше студентам варто знати про 

особливостi презентацi"i. тим паче. що цей вид представления результатiв 

дослiджень часто використовуrться пiд час захисту дипломних робiт. 

Презентацiя (вiд англ. preseпtation - представления, показ) - це 

електронний документ, що являr собою набiр слайдiв, призначений для 

демонстрацi"i в аудиторii". Метою будь-яко"i презентацi"i r вiзуальне подання 

задуму автора, максимально зручне для сприйняття конкретною аудиторirю. 

що спонукаr "ii на взаrмодiю з автором. 
За допомогою програм для створення презентацiй - Microsoft PowerPoint 

або "ii аналогiв - користувачi, якi не r фахiвцями у галузi iнформацiйних 

технологiй, мають можливiсть створити змiстовну яскраву електронну 

презентацiю. 
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Презентацi'i створюються для наочно'i пiдтримки захисту дослiдницьких 

робiт, доповiдей, рефератiв, досить часто застосовуються при проведеннi 

семiнарiв, наукових конференцiй i в ходi навчального процесу. Презентацi'i, 

створенi в PowerPoint, можна продемонструвати: 
на монiторi для невеликого кола осiб (у тому числi i в lнтернетi); 
на екранi за допомогою мультимедiйного проектора; 

на паперi (як роздавальний матерiал). 

Мультимедiйну презентацiю можна проводити за такою структурою: 

• титульний слайд; 
• змiст з кнопками навiгацi'i для швидкостi перемiщення усерединi 

презентацi'i; 

• основнi пункти презентацii'; 
• список джерел (до 5 основних); 
• завершальний слайд. 
Основною вiдмiннiстю презентацiй вiд решти способiв представления 

iнформацii' f 'ix особлива насиченiсть змiстом та iнтерактивнiсть, тобто 

здатнiсть певним чином змiнюватися й реагувати на дi'i користува•1а. Створенi в 

PowerPoint слайди можна вiдразу переглянути i за потребою змiнити, 

використовуючи фрагменти документiв Word, електронних таблиць i дiаграм 
Ехсе\ та iн. 

Кожен слайд може мiстити довiльну текстову, графiчну та 

вiдеоiнформацiю, анiмацiю, звук, дiаграми i графiки, табличнi й iншi матерiали. 
Проте щоб мультимедшна презентацiя була усшшною, необхiдно 

дотримуватись таких вимог щодо й оформления: 

1. Кожен слайд маr вiдображати одну думку. Не повнiстю заповнений слайд 
краще, нiж переповнений. Необхiдно використовувати максимальний простiр 

екрану (слайда), наприклад, розтягнувши малюнки. 

2. Кожен слайд повинен мати заголовок в центрi або вгорi слайда. Заголовки 
мають привертати увагу ау диторi'i та узагальнювати основнi iдe'i слайда. 

3. Yci заголовки повиннi бути виконанi в rдиному стилi (колiр, шрифт, розмiр 
тоща). У заголовках мають бути i великi, i малi лiтери (а не тiльки великi!). 
Текст заголовка слайда повинен бути розмiром 30-40 пунктiв. Крапку в кiнцi 
заголовка не ставлять. 

4. Слiд уникати використання суцiльного тексту. Текст маr складатися з 

коротких слiв та простих речень, на одному слайдi маr бути 6-8 рядкiв по 6-8 
слiв. Дirслова мають бути в однiй часовiй формi; 

5. Рекомендупься використовувати нумерованi та маркованi списки. Елементи 
списку вiдокремлюються крапкою з комою. В кiнцi обов'язково ставиться 

крапка. Пiсля двокрапки всi елементи списку пишуться з маленькоi· лiтери. 

6. Для оформления тексту презентацi'i слiд використовувати стандартнi 

шрифти, наприклад, Arial, Та\10111а, Verdana, Tiшes New Roшan. В однiй 

презентацi'i рекомендуrться використовувати тiльки один шрифт. Розмiр 

шрифту для iнформацiйного тексту не менше 22-24 пунктiв. 
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7. Текст на слайдах форматуеться по ширинi. На схемах текст краще 

форматувати по центру. У таблицях - на розсуд автора. 

8. Кiлькiсть блокiв статистичних даних на одному слайдi мае бути не бiльше 
чотирьох. 

9. Слайди мають бути не надто яскравими - зайвi прикраси лише створюють 

бар'ер на шляху ефективно·1 передачi даних. Пiдпис до iлюстрацi"I розмiщупься 

пiд нею. 

1 О. Yci слайди презентацii" мають бути витриманi в одному стилi. дизайн 

повинен бути простим i лаконiчним. 
11. Поеднання двох кольорiв - кольору знака й кольору фону - суттЕ:во 

впливае на зоровий комфорт. причому деякi пари кольорiв не тiльки стомлюють 

зiр, а й можуть спри11инити стрес (наприклад. зеленi символи на •1ервоному 

фонi). Найкраще поЕ:днання кольорiв шрифту та фону: бiлий на темно-синьому. 

чорний на бiлому, жовтий на синьому. 

12. Дозволяеться використання стандартних ефектiв анiмацii" для переходу 

слайдiв. Для всiх слайдiв застосовупься однотипний ефект переходу. 

1 З. Для змiни слайдiв краще використовувати режим «Вручну)). Перехiд слайдiв 
у режимi «за часом)) не допускапься. адже на практицi доповiда•1 часто не 

встигаЕ: за встановленим дiапазоном змiни слайдiв 

Основа будь-яко·~ правильно сплановано"I презентацi"I - це логi11ний аналiз 

послiдовностi вiдображення матерiалу, передба•1ення можливих питань i добiр 
реплiк для коментарiв до презентацii". Успiшнiсть презентацii" залежить вiд того, 

наскiльки ретельно перед П створенням було продумано та враховано такi 

фактори, як органiзацiя презентацii" (визначення сутi того, про що необхiдно 

розповiсти); урахування особливостей аудиторi"I; визначення структури (схеми, 

сценарiю) презентац11: послiдовнiсть викладення матерiалу, добiр 

рiзноманiтних зображень, анiмацiйних ефектiв та iнших елементiв, що 

супроводжують виклад. 

При створеннi презентацiй однiею з найпоширенiших помилок е бажання 

помiстити в презентацiю велику кiлькiсть вiдомостей, графiчних зображень та 

анiмацiйних ефектiв. якi лише вiдвертають увагу слухачiв вiд змiсту. Щоб 

уникнути цього варто неухильно дотримуватися правила: кiлькiсть тексту в 

презентацiях мае становити приблизно третину 35%. Увесь непотрiбний текст 
слiд залишити або для усного виступу, або замiнити його iлюстративним 

матерiалом: графiками, картинками тощо. 

Пiд час презентацi"I неприпустиме зчитування тексту з презентацi\, тобто 

надрукований i вимовний текст не повиннi дублювати один одного! Адже 
презентацiя супроводжуЕ: i органi•шо доповнюr доповiдь. 
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