
На допомогу аспіранту
Для організації освітньої та наукової діяльності аспірантів бібліотека 
пропонує корисні матеріали 
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Колесников О. В.

Основи наукових досліджень : навч. посіб. / О. В. Колесников. — 
2-ге вид., випр. та доп. — Київ : Центр учбо вої літератури, 2011. — 
144 с.

Наукові дослідження є необхідною дисципліною при формуванні знань 
майбутніх спеціалістів будь-якої галузі. У посібнику надані основи 
методології, етапи, напрямки нау кової творчості та логіки наукових 
досліджень.

Навчальний посібник містить систематизований виклад основних 
положень з нау кових та дослідницьких питань, які відповідають робочій 
програмі з цієї дисципліни, а також розрахований на наукових 
спеціалістів, аспірантів та докторантів.



Палеха Ю.

Основи науково-дослідної роботи : навч. посіб. / Ю. І. Па леха, Н. О. Леміш. — Київ 
: Ліра-К, 2016. — 336 с.

У посібнику всебічно розглянуто основні засади науково-дослідної роботи. Наука 
подана як система уявлень про дійсність, висвітлено пи тання організації наукової 
діяльності, наведено структуру та класифіка цію наук, розкрито основи методології 
науково-дослідної роботи, про аналізовано організацію наукових досліджень та їх 
інформаційне забез печення, розглянуті питання підведення підсумків наукових 
досліджень, виокремлено організаційні аспекти наукової діяльності, вимоги до 
підго товки й оформлення курсових, дипломних та магістерських робіт.

Для керівників та працівників наукових установ, студентів вищих навчальних 
закладів, викладачів, аспірантів, усіх тих, хто займається науково-дослідною 
роботою.



Крушельницька О. В.

Методологія та організація наукових досліджень : навч. посіб. 
/ О. В. Крушельницька. — Київ : Кондор, 2006. — 206 с.

У навчальному посібнику розглянуто історію становлення та 
розвитку науки, організацію та методологію наукових дослід 
жень, вибір теми, збір інформації та надання основних рекомен 
дацій щодо проведення наукових досліджень студентами.

Для студентів, викладачів вищих навчальних закладів, ас 
пірантів та здобувачів, які займаються науковою роботою.



Данильян О. Г.

Організація та методологія наукових досліджень : навч. посіб. / 
О. Г. Данильян, О. П. Дзьобань. — Харків : Право, 2017. — 448 с.

У навчальному посібнику висвітлені теоретичні засади 
методології науково-дослідної діяльності, етапи, напрями наукової 
творчості та логіки наукових досліджень, також розглянуті 
конкретні практичні аспекти оприлюднення ре зультатів наукових 
досліджень, рекомендації щодо виконання окремих видів 
наукових, зокрема дисертаційних, робіт. Окремий розділ посібника 
присвячений ролі науки і наукових досліджень у сучасному світі, 
соціокультурним, філософ ським та організаційним аспектам 
науки, світоглядно-філософським вимірам та ключовим 
концепціям розуміння її сутності.

Розраховане на науковців, здобувачів наукового ступеня, 
магістрів, виклада чів, експертів, студентів та всіх, хто займається 
науковими дослідженнями.

  



Чернишова Є. Р.

Основи наукознавства (дорожня карта наукового керівника) : навч.-
метод. посіб. / Є. Р. Чернишова ; НАГІН України, Держ. вищ. навч. заклад 
«Університет менеджменту освіти». — Луцьк : Вежа-Друк, 2017. — 256 с.

Посібник розроблено для підготовки молодих учених до керування 
науковою роботою аспірантів і розвитку їхньої дослідницької 
компетентності з метою неперервної освіти з урахуванням вимог 
сучасного етапу розвитку суспільства.

«Основи наукознавства (дорожня карта наукового керівника)» — перша 
книга в започаткованій серії, що може бути професійно цікавою 
молодим науковцям, аспірантам, науково-педагогічним працівникам та 
тим, хто цікавиться проблемами наукознавства.



Черній A. M.

Дисертація як кваліфікаційна наукова праця : посібник / А. М. 
Черній ; за заг. ред. І. І. Ібадуліна. — Київ : Арістей, 2004. — 232 с.

У посібнику в системному контексті розкриті всі етапи руху 
здобувача наукового ступеня: від вступу до аспірантури й вибору 
теми дисертаційного дослідження й до прилюдного захисту 
дисертації та оформлення атестаційної справи.

Розрахований на здобувачів наукового ступеня, магістрів, наукових 
ке рівників дисертаційних досліджень і всіх, хто цікавиться й 
займається нау ковою роботою та прагне підвищити власну культуру 
наукової творчості.



Черній А. М.

Дисертація: методика написання, оформлення та 
захисту / А. М. Черній. — Київ : Міленіум, 2007. — 316 с.

У посібнику в системному контексті розкриті всі етапи 
руху здобувача наукового ступеня: від вступу до 
аспірантури й вибору теми дисертаційного дослідження й 
до прилюдного захисту дисертації та оформлення 
атестаційної справи.

Розрахований на здобувачів наукового ступеня, магістрів, 
наукових керівників дисертаційних досліджень і всіх, хто 
цікавиться й займається науковою роботою та прагне 
підвищити власну культуру наукової творчості.



Шейко В. М.

Організація та методика науково-дослідницької діяль ності : 
підручник / В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко. — 5-те вид., стер. — Київ : 
Знання, 2006. — 307 с.

Розглядається коло проблем, пов’язаних з організацією та методикою 
науково-дослідницької діяльності: вибір теми, визначення об’єкта і 
предмета, методології і методів дослі дження, оформлення результатів 
наукових пошуків у вигляді рефератів, курсових, дипломних робіт, 
доповідей, статей, моногра фій, кандидатських і докторських 
дисертацій та авторефератів. Наведено основні вимоги Міністерства 
освіти і науки України до курсових, дипломних та магістерських робіт, 
а також вимоги ВАК України до дисертацій та авторефератів.
   
Для студентів, аспірантів, докторантів, здобувачів науко вих ступенів, 
викладачів. Підручник може бути використа ний у системі підготовки 
та підвищення кваліфікації нау кових і науково-педагогічних кадрів.



Сурмін Ю. П. 

Майстерня вченого : підручник для науковця / Ю. П. Сурмін. — Київ : 
Навчально-мето дичний центр «Консорціум з удосконалення 
менеджмент-освіти в Україні», 2006. — 302 с.

Своєрідний підручник з освоєння науки як складного і багатоманітного 
явища, що ознайомлює з її важливими досягненнями і можливостями. 
Призначений для тих, хто вже займаються наукою або лише вибирають 
науковий напрям. У книжці максимально популярно розглянуто основні 
аспекти науки, змісту науково-дослідницької діяльності, подано словник 
ученого.
    
Для студентів, викладачів, аспірантів, наукових працівників, а також 
усіх, хто цікавиться питаннями розвитку науки.



Кислий В. М.

Організація наукових досліджень : навч. посіб. / В. М. 
Кислий. — Суми : Університетська книга, 2011. — 224 с. 

Розглядаються загальні питання організації науково-
дослідної ро боти в Україні, висвітлено методологічні та 
організаційні основи науко вої діяльності, особливості 
проведення теоретичних та експерименталь них досліджень, 
правила оформлення результатів наукових праць.

Для студентів старших курсів, аспірантів, наукових 
працівників і викладачів вищих навчальних закладів III—IV 
рівнів акредитації.



Технологія наукових досліджень (схеми та приклади) : навч. 
посіб. / уклад. М. С. Дороніна. — 2-е вид., випр. і доп. — Xарків : 
ІНЖЕК, 2006. — 104 с.

На основі систематизації праць з наукознавства й досвіду 
керівництва аспі рантами у формі схем, таблиць, алгоритмів подано 
зміст, функції, структуру на уки як актуальної сфери суспільного 
життя, що забезпечує його прогрес. На кон кретних прикладах 
пояснюється технологія соціально-економічного дослідження й 
отримання наукових результатів у вигляді формулювання 
принципів, класифіка цій, моделей та ін. Надано рекомендації щодо 
написання наукових статей і тез.

Для наукових працівників, викладачів, студентів і аспірантів 
економічних вузів.



Юрченко С. О.

Основи наукових досліджень : навч. посіб. для студ. спец. «Туризм», 
«Готельно-ресторанна справа», «Міжнародні відносини, суспільні 
комунікації та регіональні студії» / С. О. Юрченко, О. Є. Юрченко. — 
Xарків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. — 204 с.

Розглядаються загальні відомості про науку, наукові картини світу. 
Виявляється зв’язок науки і технічного прогресу. Дається класифікація 
наук. Аналізується інформаційне забезпечення наукових досліджень. 
Розглядаються методи наукових досліджень. Показано особливості 
оформлення результатів наукових досліджень у вигляді наукових 
робіт.

Навчальний посібник призначений для студентів, аспірантів, 
здобувачів. Може бути використаний викладачами вищих навчальних 
закладів і науковими спів робітниками.



Малинна В. Д.

Методологія наукових досліджень : монографія / В. Д. Малинна, О. 
Ю. Холодова, Л. М. Акімова. — Рівне : НУВГГІ, 2016. — 247 с.

У монографії подані основи науково-дослідної роботи для студентів 
вищих навчальних закладів. У ній висвітлено такі розділи: процес 
наукового дослідження та його методологічний аспект; інформаційне 
забезпечення наукових досліджень; аналіз даних: методи та 
результати; доведення в наукових дослідженнях на підставі висунутої 
гіпотези; візуалізація та графічне зображення як інструмент наукового 
дослідження; прогнозування в наукових дослідженнях; методологія 
дослідження якості товару; науковий результат: зміст порядок 
оформлення і захисту. Монографія розрахована на широке коло 
читачів і буде корисною вченим, аспірантам, студентам і фахівцям-
практикам сфери торгівлі, товарознавства, маркетингу і комерційної 
діяльності.



Системний підхід і моделювання в наукових дослідженнях  :  
підручник / М. П. Бутко, І. М. Бутко, М. Ю. Дітковська та ін. ; за заг. ред. 
Бутка М. П. — Київ : Центр учбової літератури, 2014. — 360 с.

Підручник призначено для підготовки магістрів з менеджменту, 
державного управління, інженерно-технічних спеціальностей через 
формування знань і навичок у сфері управління соціально-економічними 
системами. Значну увагу' авторами приділено системним уявленням, 
системам і їх складовим, закономірностям систем, моделюванню 
систем, таким наукам як тектологія і синергетика.
   
Підручник висвітлює поняття науки і наукової діяльності, надає 
класифікацію наук, форми і методи державного регулювання та 
управління у науковій діяльності, розглянуті поняття наукового 
дослідження, методологія наукових досліджень, етапи науково-дослідної 
роботи, методики проведення досліджень, та інноваційні процеси в 
державному управлінні.
   
Підручник може бути корисним не лише для студентів та викладачів 
вищих навчальних закладів, а також для слухачів системи 
перепідготовки і підвищення кваліфікації, керівників і працівників 
органів виконавчої влади, посадових осіб органів місцевого 
самоврядування, а також усіх, хто цікавиться цією проблематикою.



Шаравара Т. О.

Інформаційний пошук і робота з бібліотечними ресур сами : 
навч. посіб. / Т. О. Шаравара. — Київ : Ліра-К, 2017. — 256 с.

Посібник призначений для здобувачів вищої освіти, які 
навчаються в аспірантурі (з різних спеціальностей), з 
метою одержання практичних навичок у роботі з 
різноманітними джерелами. Навчальне видання містить 
роз’яснення базових принципів, підходів та методології 
наукового дослідження, способів пошуку інформації, її 
класифікації та відбору. Значна увага приділена правилам 
опису наукових джерел. Окремо висвітлено особливості 
роботи вітчизняних та зарубіжних бібліотек; порядок 
підготовки дисертації до захисту тощо.



Методологія наукових досліджень : метод. рек. для студ. та 
аспірантів техн. спец. / уклад. А. В. Донцов. — Xарків : ХНУ імені В. 
Н. Каразіна, 2014. — 28 с.

У методичних рекомендаціях зосереджується увага студентів на 
теоретичних засадах методології науково-пошукової діяльності, а 
також містяться конкретні вказівки щодо вивчення загальної 
проблематики наукових досліджень, використання теоретичних та 
практичних методів науково-дослідницької роботи. Розглянуто роль, 
завдання та функції методології науки як окремої галузі нау кових 
знань, особливості дослідження технічних законів і законо 
мірностей.

Рекомендовано для студентів, аспірантів, докторантів техніч них 
спеціальностей та всіх, хто цікавиться методологічними пи таннями 
наукових досліджень.



Загальні вимоги до оформлення наукової, навчальної та 
навчально-методичної літератури : метод. рек. для наук.-пед. 
працівників / уклад.: Н. М. Ніколаєнко, Т. О. Рудич. — Харків : 
ХНТУСГ, 2019. — 83 с.

Методичні рекомендації розроблені на основі законодавчих актів 
України про видавничу діяльність, нормативно-правових 
документів Міністерства освіти і науки України, державних 
стандартів України, інших нормативних документів. Рекомендації 
надають загальну інформацію щодо оформлення та підготовки до 
друку: наукових, навчальних та навчально-методичних видань.

Методичні рекомендації будуть корисними науково-педагогічним 
працівникам - авторам та укладачам наукових, навчальних та 
навчально- методичних видань.



Бочелюк В. Й.

Методика та організація наукових досліджень із психології : навч. 
посіб. / В. Й. Бочелюк, В. В. Бочелюк. — Київ : Центр учбової літератури, 
2018. — 360 с.

У навчально-методичному посібнику розкрито соціально-психологічне 
визначен ня науки, сутність, роль, функції науки й наукових досліджень у 
суспільному житті, їх взаємозв’язок із практикою. Розглянуто основні 
поняття, зміст і функції науки, форми її організації та управління. 
Представлено методологічні основи наукового дослідження в га лузі 
психології. Висвітлено питання організації та проведення наукового 
дослідження і його інформаційного забезпечення. Розглянуто особливості 
творчої праці в дослідницькій діяль ності, етичні норми і цінності науки.

Навчально-методичний посібник розкриває особливості організації та 
проведення пси хологічних наукових досліджень, написання та 
оформлення наукових робіт, правову сутність інтелектуальної власності.

Посібник призначено для викладачів, студентів, магістрів та аспірантів.



● Бублик С. Г. Світові тенденції розвитку системи вищої освіти та місце в ній дослідницького 
процесу / С. Г. Бублик, Т. М. Велентейчик, Т. В. Гончарова // Наука та наукознавство : міжнар. 
наук. журн. – 2019. – № 1(103). – С. 46–67.

Розкрито світові тенденції в системі вищої освіти в XXI столітті: масовість та динамізм, орієнтація якості 
навчання на кінцевий ре зультат, впровадження безперервної освіти, дистанційне навчання, диверсифікація та 
інтернаціоналізація, індивідуалізація, трансфор мація змісту, спрямованість на науково-дослідницьку діяльність. 
На укову складову сектору вищої освіти виділено за показником частки цього сектору у виконанні досліджень і 
розробок, проведено аналіз цьо го показника за країнами та регіонами. Висвітлено проблеми в сис темі вищої 
освіти України, модернізаційні заходи щодо формування дослідницьких університетів в Україні та їх наслідки. 
Наведено пріо ритети державної політики, які сприяють зростанню кількості ква ліфікованих фахівців у науково-
технологічній сфері. Зроблено огляд напрямів реформування науково-освітньої системи в Україні, підкрес лено, 
що реформа науки у вітчизняному секторі вищої освіти має бути спрямована не стільки на створення нових 
структур в університетах, скільки на реорганізацію наукової діяльності в них, яка забезпечуватиме досягнення 
кінцевих наукових і науково-прикладних результатів.

Журнальні публікації
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● Ісакова Н. Б. Потенціал та досягнення вузівської науки України / Н. Б. Ісакова // Наука та 

наукознавство : міжнар. наук. журн. – 2017. – № 2(96). – С. 90–111.

Стаття присвячена проблемі внеску вищих навчальних закладів у нау кові досягнення України та їх ролі у 
національній інноваційній системі. На базі огляду наукових публікацій, аналізу статистичних даних Держстату 
України, вітчизняних та міжнародних рейтингів університетів виявлено основні тенденції, що склалися на 
сьогодні у науковому секторі вищої освіти України. З’ясовано, що попри досягнення у реформуванні освітньої 
складової вищої школи, існують чималі проблеми ефективного використання наукового потенціалу ВНЗ. 



● Мриглод О. І. Наукометрія та управління науковою діяльністю: вкотре про світове та 
українське / О. І. Мриглод, С. А. Назаровець // Вісн. Нац. акад. наук України. – 2019. – № 9. – 
С. 81–94.

Метою цієї роботи є короткий огляд проблеми використання в Україні наукометричних показників для 
оцінювання результатів наукової діяльнос ті. Обговорено особливості вживання ключових наукометричних 
термінів у нормативних документах. Наведено низку прикладів, що ілюструють неоднозначність 
застосування окремих індикаторів для порівняння авто рів, колективів, установ та наукових журналів. 
Автори звертають увагу на те, що в національній системі оцінювання результатів наукової діяль ності 
потрібно знайти баланс між експертною оцінкою та впроваджен ням кількісних методів оцінювання, а 
також наголошують на неприйнят ності маніпуляцій наукометричними термінами і поняттями.

Журнальні публікації



● Бублик С. Г. Тематичне ядро публікацій дослідника: наукометр. підхід / С. Г. Бублик // Наука та наукознавство 
: міжнар. наук. журн. – 2019. – № 4(106). – С. 52–67.

Бібліометричні профілі дослідників формуються з різних за тема тичною спрямованістю наукових публікацій. Найбільш впливові із пуб 
лікацій утворюють тематичне ядро бібліометричного профілю дос лідника. Актуальним завданням наукометрії повинен стати не лише 
моніторинг публікаційної активності певного дослідника чи визначен ня його h-індексу, а й дослідження тематичного ядра його 
публікацій. Мета статті — провести наукометричне оцінювання тематичного ядра публікацій дослідника. Для досягнення поставленої 
мети прове дено модифікацію методів лінгвостатистичного аналізу тематичної концентрації слів у тексті та h-індексу для обгрунтування 
визначен ня тематичного ядра публікацій. Для формування профілю дослідника (румунського фізика-лінгвіста Іоана-Йовітца Попеску) 
використо вувалися дані бібліометричної бази Google Scholar. їх використання пояснюється простотою доступу до бібліометричних 
профілів; мож ливістю охоплення матеріалів конференцій та неангломовних публі кацій. а також проведення ретроспективного аналізу 
динаміки поси лань на публікації та h-індексу.

Поява публікацій з різних напрямів досліджень у тематичному ядрі поточного бібліометричного профілю дослідника є не випадковою 
подією, а наслідком певних закономірних процесів формування тема тичних ядер за окремими тематичними напрямами (дисциплінарни 
ми, галузевими чи міждисциплінарними). Встановлення переліку всіх основних тематичних публікацій розширює можливості для об’
єктивного оцінювання творчого різноманіття дослідницької діяльності ученого. Показано, що тематичне ядро бібліометричного профілю 
дослідника презентує тематичні напрями його досліджень. Використання тематичного ядра публікацій як методичного інструменту 
збільшує можливості бібліометричного та наукометричного аналізу публікаційної діяльності дослідника. Отримані результати свідчать, 
що більш важливими в оцінюванні ефективності дослідницької діяльності може стати визначення переліку публікацій, які складають 
тематичне ядро бібліографічного профілю дослідника, ніж його h-індексу.

Журнальні публікації



● Якимчик А. І. Щодо проблеми використання в Україні наукометричних показників: на 
прикладі аналізу публікаційної активності окремого науковця / А. І. Якимчик // Вісн. Нац. 
акад. наук України. – 2020. – № 9. – С. 66–77.

Статтю присвячено проблемі використання в Україні наукометричних показників для оцінювання 
результатів наукової діяльності на прикладі конкретного науковця — академіка НАН України В.І. 
Старостенка, який у цьому році відсвяткував свій 85-річний ювілей. Узагальнено науковий до робок 
цього видатного вченого-геофізика і організатора науки, наведено кількісні показники з його профілів у 
бібліографічних базах даних Scopus і Web of Science Core Collection. Проаналізовано повний перелік 
його наукових праць за останні З0 років і окремо розглянуто список публікацій у 2015-2019 рр. за 
даними наукометричної бази Scopus.
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