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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Курс «Системний підхід до оформлення наукових праць» формує 

представлення про сучасні вимоги та правила написання та оформлення 

наукової статті як закінченого міні-дослідження за обраною темою; 

роз’яснює та уточнює загальноприйняті критерії написання наукової статті та 

окремих її розділів  за змістом та формою викладення; відкриває широкі 

можливості використання у наукових статтях міжнародних наукометричних 

та пошукових електронних ресурсів інформації різного рівня; розкриває роль 

факторів достовірності інформації та плагіату у наукових статтях; виховує 

етичні принципи авторів.  

Основні завдання навчальної дисципліни: опанування основних 

методологічних, етичних, стилістичних та технічних принципів та правил 

написання та оформлення наукової статті, вміння самостійно та фахово 

систематизувати, аналізувати та викладати  відому та отриману самостійно 

експериментальну інформацію, набуття навичок використання  

наукометричних та пошукових електронних ресурсів інформації різного типу 

для написання наукової статті.     

Аспірант з даної дисципліни повинен знати базові теоретичні та 

практичні основи роботи із літературними паперовими та електронними 

джерелами наукової інформації.  

Для вивчення даної дисципліни необхідно освоїти курс «Методологія 

та організація наукових досліджень в біології». 

2. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ВИВЧЕННЮ ДИСЦИПЛІНИ 

Курс «Системний підхід до оформлення наукових праць» є однією з 

навчальних дисциплін вільного вибору аспіранта у рамках циклу загальної 

підготовки, яка викладається на 2 курсі аспірантури в обсязі 4 кредитів (за 

Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS), в тому числі 40 

годин аудиторних занять, з них 20 години лекцій та 20 годин практичних 

занять. 

 Передбачається, що аспіранти матимуть 80 годин самостійної роботи. 



Підсумковий контроль на другому курсі – екзамен. 

Мета навчальної дисципліни «Системний підхід до оформлення 

наукових праць»: освоїти сучасні теоретичні та практичні методології 

формування, написання та оформлення результатів власної наукової роботи у 

вигляді фахової наукової статті 

У результаті вивчення даного курсу аспірант повинен:  

знати: необхідний спектр методологій, критеріїв та принципів 

формування якісної наукової статті, орієнтуватися у наукометричних та 

пошукових електронних ресурсах наукової інформації.  

вміти: системно використовувати набуті теоретичні та практичні знання 

для формування якісної статті в області наукової тематики дослідження.   

3. ВИМОГИ ДО РЕЗУЛЬТАТІВ ОСВОЄННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

В рамках даної дисципліни поглиблюються і розвиваються такі 

компетенції: 

 Загальні (універсальні) компетенції:  

ЗК7. Здатність працювати у команді. Здатність виконувати наукові 

дослідження в групі, розуміючи відповідальність за результати роботи, 

вимоги дисципліни, планування та управління часом. Здатність розробляти та 

управляти науковими проектами, складати пропозиції щодо фінансування 

наукових досліджень.  

ЗК8. Комунікаційні навички. здатність до спілкування з різними цільовими 

аудиторіями, представляти складну інформацію у зручний та зрозумілий 

спосіб, презентації результатів власного  дослідження усно і письмово, 

використовуючи відповідну лексику, методи, інформаційно-комунікаційні 

технології та технічні засоби. 

ЗК12. Викладацькі та популяризаційні навички. Уміння спілкуватися із 

нефахівцями, певні навички організації та проведення навчальних занять.     

 Спеціальні (фахові) компетенції:  

СК2. Дослідницькі здатності. Здатність формулювати на сучасному рівні 

наукову проблему, робочі гіпотези досліджуваної проблеми, виконувати 



оригінальні дослідження в галузі хімії, досягати наукових результатів, які 

створюють нові цілісні знання, розв’язувати проблеми та задачі шляхом 

розуміння їх фундаментальних основ та використання як теоретичних, так і 

експериментальних методів, засвоєних з освітньо-наукових програми. 

СК5. Навички презентації результатів власного наукового дослідження та 

проведення дискусії в усній  та письмовій формі. 

 

 

4. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 

Навчальна дисципліна містить один кредитний модуль 

Модуль дисципліни та види занять 

№ 
Розділи 

дисципліни 

Кількість 

кредитів 

ЄКТС 

Обсяг навчальної роботи  

(в годинах) 

Самостійна 

робота 

Вид  
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1. Вступ 

4 120 

2 2 - - 4 

 

2. 
Алгоритм 

формування 

наукової статті   

20 10 10 - 38 

3. 

Міжнародні 

наукометричні 

бази даних 

наукових 

публікацій 

18 8 10 - 38 

 Разом 4 120 40 20 20 - 80 Екзамен 

 

4.1. Зміст дисципліни 

№ 
Розділи  

дисципліни 

Зміст розділу  

(теми) 

Форма 

 проведення  

занять 

1. Вступ 

Лекція 1. (2 год.) Наукова стаття як особливий 

жанр публіцистики. Особливості наукової 

статті. Поняття про наукову статтю як про 

повноцінне міні-дослідження науковця за 

певною вузькою темою. 

 

Лекції, 

самостійна 

робота 



2. 

Алгоритм 

формування 

наукової статті   

Лекція 2. (4 год.) Первинні та вторинні наукові 

статті. Види наукових статей. Науково-

теоретичні статті. Науково-практичні статті. 

Оглядові статті. Авторські ідеї, розробки, 

висновки та рекомендації як основа викладення 

змісту наукової статті. Експериментальна та 

теоретична частини роботи. Новизна та 

актуальність як ключові фактори успішного 

викладення матеріалу. Етапи підготовки до 

написання статті. Тема статті як узагальнення 

отриманих власно експериментальних та / або 

теоретичних результатів досліджень. 

Аналітичний огляд наукової інформації за 

темою статті. Вибір журналу, що відповідає 

тематиці роботи. Схеми, діаграми, графіки, 

таблиці, рисунки як фактори узагальнення 

матеріалу майбутньої статті. Структура 

наукової статті. Назва. Анотація. Ключові слова. 

Вступ. Матеріали та методи. Головна частина 

(експериментальна). Висновки. Список 

використаної літератури. Правила та 

особливості формування назви статті. Основні 

помилки процесу формування заголовку. 

Лекція 3. (2 год.) «Анотація». Розмір та зміст 

анотації. Головні задачі анотації. «Ключові 

слова» як пошуковий ключ до статті. Розмір  та 

принципи формування розділу. «Вступ» як 

найбільш важливий та об’ємний розділ статті. 

Змістовне навантаження. Особливості подання  

актуальності роботи, сучасної оглядово-

наукової інформації за темою роботи. Мета 

роботи. Гіпотези та версії. Розділ «Матеріали та 

методи». Зміст, об’єм та принципи викладення.  

«Експериментальна частина». Принципи 

подання матеріалу статті у вигляді схем, 

таблиць, графіків, діаграм, графічних моделей, 

формул та фотографій. Назви та підписи до 

графічного матеріалу. Посилання на графічний 

матеріал у текстовому полі статті. Помилки, 

переваги та недоліки, що виникають у процесі 

подання графічного матеріалу.  Об’єм та 

масштаб графічного матеріалу статті.      

Лекція 4. (2 год.) Основні вимоги до 

формування розділу «Висновки». Об’єм та 

змістовне навантаження. Значення 

Лекції, 

практичні, 

самостійна 

робота 



рекомендативного матеріалу у висновках.  

Правила та форми висловлення вдячності та 

посилання на наукові гранти або проекти (за 

умов наявності), в рамках яких була 

запланована та виконувалася наукова робота. 

Обов’язкові правила формування розділу 

«Список літератури». Особливості викладення 

літературних джерел, інформація з яких 

цитувалась або згадувалась у тексті статті за 

вимогами журналу, обраного для публікації.    

Лекція 5. (2 год.) Науковий стиль викладення 

матеріалу статті. Правило послідовності 

викладення матеріалу.    Роль абзаців та 

підзаголовків. Нейтральність лексики та 

наявність відповідної спеціальної термінології. 

Вживання слів для зв’язку : «з іншого боку», 

«таким чином», «насамперед», «звісно», 

«дійсно» та інших. Поняття плагіату у наукових 

статтях. Використання сервісу AntiPlagiat. 

Поняття про «Правила для авторів». Розмір 

шрифту, кегль. Поняття про примусові 

переноси. Міжрядковий інтервал. Поля. Відступ 

абзацу. Принципи вживання термінів. Правила 

вживання скорочень, словосполучень та 

порядкових чисельників. Правила розміщення 

та індексації графічного матеріалу. 

Нумерування сторінок. Засоби Word для набору 

тексту статті.         

Лекція 6. (2 год.) Правила, особливості та  

форми представлення отриманих наукових 

результатів. Монографія. Збірка наукових 

праць. Матеріали конференції. Препрінт. Тези 

докладів/повідомлень наукової конференції. 

Наукова стаття. Умови недопущення статті до 

публікації: невідповідність тематиці обраного 

журналу, помилки у бібліографії, порушення 

правил оформлення списку літератури, 

використання нерозшифрованих або 

незагальноприйнятих скорочень та абревіатур, 

наявність друкарських помилок та пропущених 

рядків, невірно оформлені графічні матеріали та 

надписи до них. Поняття про рецензування 

статті. Терміни внесення  виправлень та 

надання відповідей на коментарі та зауваження 

рецензентів. Етичні зобов’язання авторів та 

рецензентів.  

 

 



3. 

Міжнародні 

наукометричні 

бази даних 

наукових 

публікацій 

Лекція 7. (2 год.) Призначення, особливості та 

правила використання електронних ресурсів у 

накових статтях.  Основні наукометричні 

показники. Індекс цитування. Індекс Хірша (h-

index). Імпакт-фактор (ІФ або IF).   Поняття про 

наукометричну базу даних. Мета створення. 

Інструменти функціонування. Міжнародні 

наукометричні бази даних. Scopus, Web of 

Science (WoS), Scimago Journal & Country Rank 

(SJR), Google Scholar, Index Copernicus, 

MathSciNet, EBSCO, AcademicSearchPremer, 

MasterFILEPremier, Business Abstracts with Full 

Text, Econlit, NewspaperSourse, 

RegionalBusinessNews, 

WilsonAppliedScienc&Technology, 

JournalCitationReports, 

ScimagoJournal&CountryRank(SJR), INSPEC, 

ERIC (EducationresourceInformationCenter). 

Лекція 8. (2 год.) Реферативна база даних і 

науко-метрична платформа Scopus. Історія 

створення, об’єм накопиченої інформації за 

кількісними показниками індексації назв 

наукових видань, книжкових серій та праць 

конференцій. Функції та доступність 

використання. Веб-сервіси для отримання 

інформації про перелік журналів, які 

індексуються в Scopus - сайт компанії Elsevier 

та сайт SCImago Journal & Country Rank. 

Реферативна наукометрична база даних 

наукових публікацій Web of Science (WoS) як 

проект Web of Knowledge компанії Thomson 

Reuters Функції доступу до авторитетних 

академічних журналів, збірників наукових 

праць та комплектів первинних наукових даних. 

Імпакт-фактор наукового видання як ключовий 

концепт наукометричного апарату платформи. 

Функції відстеження показників цитованості 

публікацій з 1900 р. Веб-сервіси для отримання 

інформації про перелік журналів, які 

індексуються в WoS - Master Journal List на 

порталі Intellectual Property & Science компанії 

«Thomson Reuters». 

Лекція 9. (2 год.) Онлайнова інформаційна 

платформа Index Copernicus (Польща) із 

залученням даних користувачів про наукові 

Лекції, 

практичні, 

самостійна 

робота 



установи, друковані видання та проекти. 

Традиційні функції реферування журналів та 

функції архівування та багатовимірного аналізу 

досягнень вчених від імені установи. Українські 

видання у  базі Index Copernicus. Доступні веб-

сервіси. Спеціалізовані наукові системи пошуку 

наукової інформації різного типу. Google 

Scholar – Академия Google 

(http://scholar.google.ru/),   ScienceDirect 

(http://www.sciencedirect.com), Science Research 

Portal 

(http://www.scienceresearch.com/scienceresearch/), 

Scirus (http://scirus.com/), CiteSeer Publications 

ResearchIndex (http://citeseer.ist.psu.edu/ ), 

Ingenta (http://www.ingentaconnect.com/).  

Лекція 10. (2 год.) Представлення журналів 

Національної Академії наук України у світових 

наукометричних базах.  Поняття про фахове 

видання. Система та критерії оцінки 

українських фахових видань. Вітчизняні 

біологічні журнали, що відносяться до  

категорій А, В, І, Д, Е та Є. Веб-сайт 

«Український індекс наукового цитування». 

Призначення та функції.  

 

1.1. Зміст практичних занять та теми для самостійної роботи 

№ Тема курсу Тема заняття 

1. Вступ 

Роль та місце наукової публікації у формуванні сучасних  

наукових знань. Комунікація в науці, у діяльності наукових 

установ та колективів. Сукупність видів спілкування у 

науковому співтоваристві як один із головних механізмів 

розвитку науки, способу здійснення взаємодії дослідників та 

експертизи отриманих результатів. Специфіка, форми та роль 

наукової комунікації у розвитку науки. Значення журналів у 

формуванні рівня наукових досліджень. 

2. 

Алгоритм 

формування 

наукової статті   

 

Обов'язкові елементи структури статті. Титул та титульна 

сторінка. Анотація. Вступ. Матеріали та методи дослідження. 

Обговорення та аналіз отриманих результатів. Висновки. Форми 

вираження вдячності. Бібліографія. Вимоги до достовірності 

інформації. Прийняті скорочення. Одиниці виміру та 

чисельники. Правила цитування. Термінологія. Мова 

викладення. Технічні вимоги до оформлення статті. 

Критерії написання  наукової статті за замістом. Науковість. 

Новизна. Оригінальність. Актуальність, Практичність. 

Методичність. Переконливість.  

 Критерії написання  наукової статті за формою викладення. 

Логічність. Ясність. Оригінальність. Повнота. 

Логіко-методологічні вимоги до результату наукової статті. 

Конкретність. Правдивість. Новизна та актуальність. Логіка. 

http://scholar.google.ru/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.scienceresearch.com/scienceresearch/
http://scirus.com/
http://www.ingentaconnect.com/


Ключові елементи статті.  Розвиток гіпотези. Здійснення 

зворотного зв’язку між розділами роботи. Звернення до раніш 

опублікованих матеріалів за даною темою. Чітка логічна 

структура компонування окремих розділів роботи. 

Умови недопущення статті до публікації: невідповідність 

тематиці обраного журналу, помилки у бібліографії, порушення 

правил оформлення списку літератури, використання 

нерозшифрованих або не загальноприйнятих скорочень та 

абревіатур, наявність друкарських помилок та пропущених 

рядків, невірно оформлені графічні матеріали та надписи до них.   

Поняття плагіату у наукових статтях. Використання сервісу 

AntiPlagiat. 

3. 

Міжнародні 

наукометричні 

бази даних 

наукових 

публікацій 

Показники якості/визнання журналу. Спеціалізація та 

конкуренція. Рецензування. Дотримання етичних те редакційних 

норм. Відповідальна фахова редколегія. Індексація базами 

даних. Мова публікацій. Відкритість інформації. 

Популяризація/реклама. 

Для чого потрібні наукові видання. Майданчик для обміну 

результатами та ідеями. Узгодження власних даних із 

аналогами. Інформація для наукометричних оцінок науки, 

країни, установи, вченого. 

Головні проблеми вітчизняних наукових видань.  

Схема розрахунку Індексу Гірша.  

IMPACT FACTOR. 

Індекс цитувань (Science Citation Index, SCI) 

Технічні критерії для індексації науковими базами даних. Назва 

видання. Назва статті. Анотація статті. Прізвища авторів. Адреса 

та назва наукового закладу. Список літератури у форматі, що 

дозволяє автоматичне розпізнавання  посилань. 

Основні наукометричні інформаційні бази. Веб-сервіси для 

отримання інформації.  

Спеціалізовані електронні системи пошуку наукової інформації 

різного типу. Відмінності, особливості, правила використання. 

Вітчизняні журнали в області біологічних наук у міжнародних 

наукометричних базах. Імпакт-фактор. Індекс цитування. Роль 

мовного фактору у міжнародному рейтингу журналу .  

Веб-сайт «Український індекс наукового цитування». 

Призначення та функції.   

 

 

5. ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

۷ Активні освітні технології: лекції, практичні заняття.  

۷ Супровід лекцій візуальним матеріалом у вигляді слайдів, 

підготовлених з використанням сучасних комп'ютерних технологій 

(програмний пакет презентацій Microsoft Office Powerpoint), що 

проектуються на екран за допомогою відео проектора 



۷ Використання спеціального програмного забезпечення та інтернет-

ресурсів для навчання в ході практичних занять та самостійних робіт. 

 

6. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ 

РОБОТИ АСПІРАНТІВ. ФОРМА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ. 

Види самостійної роботи:  

۷ в домашніх умовах,  

۷ в читальному залі бібліотеки,  

۷ на комп'ютерах з доступом до баз даних та ресурсів Інтернет,  

Самостійна робота підкріплюється навчально-методичним та інформаційним 

забезпеченням, що включає підручники, навчально-методичні посібники, 

конспекти лекцій, навчальне та наукове програмне забезпечення, ресурси 

Інтернет.  

Форма контролю знань - іспит у кінці курсу. 

 

ПИТАННЯ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ БІЛЕТІВ 

1. Наукова стаття як особливий жанр публіцистики. Види наукових 

статей. 

2. Новизна та актуальність як ключові фактори успішного викладення 

матеріалу у науковій статті. 

3. Структура наукової статті. 

4. Правила та особливості формування назви статті. 

5. «Анотація». Розмір та зміст анотації. Головні задачі анотації. «Ключові 

слова» як пошуковий ключ до статті. 

6. «Вступ». Змістовне навантаження. Особливості подання. Мета роботи. 

7. Вимоги до формування розділу «Матеріали та методи». Термінологія. 

Загальноприйняті скорочення та абревіатури. 

8. «Експериментальна частина». Принципи подання матеріалу. Схеми, 

таблиці, графіки, діаграми, графічні моделі, формули та фотографії. 



9.  Графічний матеріал статті. Назви та підписи. Посилання на графічний 

матеріал у текстовому полі статті. Об'єм та масштаб. 

10.   Основні вимоги до формування розділу «Висновки». Об’єм та 

змістовне навантаження. 

11.  Правила та форми висловлення вдячності, посилання на наукові 

гранти або проекти (за умов наявності), в рамках яких була запланована та 

виконувалася наукова робота. 

12.  Обов’язкові правила формування розділу «Список літератури». 

13.  Науковий стиль викладення матеріалу статті. Правило послідовності. 

Роль абзаців та підзаголовків.  

14.  Поняття про «Правила для авторів». Розмір шрифту, кегль. Поняття 

про примусові переноси. Міжрядковий інтервал. Поля. Відступ абзацу. 

Принципи вживання термінів. Правила вживання скорочень, словосполучень 

та порядкових чисельників.  

15.  Правила розміщення та індексаціі графічного матеріалу. Нумерування 

сторінок. Засоби Word для набору тексту статті.  

16.  Правила, особливості та  форми представлення отриманих наукових 

результатів. Монографія. Збірка наукових праць. Матеріали конференції. 

Препрінт. Тези докладів/повідомлень наукової конференції. Наукова стаття.  

17. Показники якості/визнання наукового журналу.  

18.  Головні умови та фактори недопущення статті до публікації. 

19.  Поняття про рецензування статті. Терміни внесення  виправлень та 

надання відповідей на коментарі та зауваження рецензентів.  

20.  Етичні зобов’язання авторів та рецензентів. 

21.  Призначення, особливості та правила використання електронних 

ресурсів у наукових статтях. 

22.  Основні наукометричні показники. Індекс цитування. Індекс Хірша (h-

index). Імпакт-фактор (ІФ або IF).   

23.  Поняття про наукометричну базу даних. Мета створення. Інструменти 

функціонування. Міжнародні наукометричні бази даних. 



24.  Реферативна база даних і науко-метрична платформа Scopus. Історія 

створення, об’єм накопиченої інформації. Функції та доступність 

використання. Веб-сервіси для отримання інформації.  

25.  Реферативна наукометрична база даних наукових публікацій Web of 

Science (WoS). Функції доступу. Імпакт-фактор наукового видання як 

ключовий концепт наукометричного апарату платформи. Веб-сервіси для 

отримання доступу. 

26.  Онлайнова інформаційна платформа Index Copernicus. Традиційні 

функції реферування журналів та додаткові. Українські видання у  базі Index 

Copernicus. Доступні веб-сервіси.   

27.  Популярні спеціалізовані електронні системи пошуку наукової 

інформації. 

28.  Представлення журналів Національної Академії наук України у 

світових наукометричних базах.  Поняття про фахове видання. Система та 

критерії оцінки українських фахових видань. 

29.  Веб-сайт «Український індекс наукового цитування». Призначення та 

функції. 

30.   Категорії фахових видань України. Цифровий ідентифікатор DOI. 

  



7. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

1. Фокеев В. А. Библиографическая наука и прак-тика : терминол.  слов .– 

Санкт-Петербург : Профессия, 2008. – 272 с. 

2. http://www.oed.com/view/Entry/241665?redirectedFrom=Bibliometrics#eid.  

3. Маркусова, В. А. Введение. К 50-летию Science Citation Index: история 

и развитие наукометрии //  Рук.  по наукометрии:  индикаторы развития 

науки и технологии / М. А. Акоев, В. А.  Мар-кусова,  О.  В.  

Москалева,  В.  В.  Писляков. – Екатеринбург : Изд-во Урал.  ун-та, 

2014. –  С. 14–48.  

4. В.В. Налимов Наукометрия. Изучение развития науки как 

информационного процесса.- М.: Наука, 1969. — 192 с. 

5. Наукометрические системы как средство для проведения и оценки 

эффективности научной деятельности: методич. указания / сост. С.В. 

Звягина, Г.Н. Яскеляина. Н. Новгород: Изд-ва НижГМА, 2013. 92 с. 

6. Штовба С.Д., Штовба Е.В. Обзор наукометрических показателей для 

оценки публикационной деятельности ученого. Управление большими 

системами, Специальный выпуск 44: «Наукометрия и экспертиза в 

управлении наукой», 262 - 278 С. 

7. Тони Инграффиа и Карл-Хайнц Швальбе Руководство по написанию 

научной статьи. Engineering Fracture Mechanics Том 74, выпуск 16, 

ноябрь 2007, стр. 2465-2470. 

8. Усачева, И.В. Методика поиска научной литературы, чтения и 

составления обзора по теме исследования / И.В. Усачева. – М., 1980. 

9. Методические репкомендации по написанию научных статей 

https://tula.rpamu.ru/Media/tula/uploads/nir/Metodicheskie_rekomendatsii_

po_napisaniyu_nauchnykh_statey.pdf. 

https://tula.rpamu.ru/Media/tula/uploads/nir/Metodicheskie_rekomendatsii_po_napisaniyu_nauchnykh_statey.pdf
https://tula.rpamu.ru/Media/tula/uploads/nir/Metodicheskie_rekomendatsii_po_napisaniyu_nauchnykh_statey.pdf


10. Хайтун С.Д. Наукометрия. Состояние и перспективы DJVU.- Раздел: 

Междисциплинарные материалы → НауковедениеМ.: Наука, 1983. - 

169 с. 

11.  Джуринский К. Как написать научную статью? Советы начинающему 

автору / http://www.power-e.ru/pdf/article_write.pdf. 

12. Методика написания научной статьи/ www.ukrwiki.uamir.org. 

13.  Научные публикации/ http://bio.sfu-kras.ru/?page=137. 

14.  Choi K. (2002) How to publish in top journals. URL: 

http://www.ag.iastate.edu/journals/rie/.  

15. Семеног О. М. Культура наукової української мови : навч. посіб. / О. 

М. Семеног. – Київ : Академія, 2010. – 215 с. 

16.  П'ятницька-Позднякова І. С. Основи наукових досліджень у вищій 

школі : навч. посіб. / І. С. П'ятницька-Позднякова. – Київ, 2003. –116 с. 

 

http://bio.sfu-kras.ru/?page=137

