БІБЛІОТЕКА МОЛОДОГО НАУКОВЦЯ
Рекомендаційний список літератури
Як правильно написати і захистити дисертацію? В яких
фахових та міжнародних рецензованих виданнях публікуватися?
Де знайти відповіді на окремі питання, які виникають в процесі
підготовки магістерської або дисертаційної роботи?
Наукова бібліотека пропонує нормативно-методичні та
довідкові матеріали, які знаходяться у фонді бібліотеки та в
онлайн-доступі.
Список
підготовлено
на
допомогу
аспірантам,
магістрантам і пошукачам Вінницького національного
медичного університету імені М. І. Пирогова.

Офіційні та навчально-методичні матеріали
Закон України «Про вищу освіту» : закон № 1556-VII від
01.07.2014 / Україна. Закони. – Офіц. вид. – Київ, 2014. – 112 с. –
(Закони України).
Методика написання і захисту наукової роботи
Порядок підготовки документів аспірантами, докторантами та
здобувачами університету до планування та подачі у спеціалізовану
вчену раду : [затвердж. 2009-10-10] / Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І.
Пирогова. – Вінниця, 2009. – 20 с.
Вимоги до оформлення дисертацій та авторефератів
дисертацій (розроблено на підставі ДСТУ 3008-95 «Документи.
Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення») //
Бюлетень ВАК України – 2011. - № 9/10. – С. 2–10.
Воротіна Л. І. Кандидатська дисертація: методика написання і
захисту : посібник для аспірантів і здобувачів наукового ступеня /
Л. І. Воротіна, B. Є. Воротін, C. О. Гуткевич ; Європейський ун-т. –
Київ, 2003. – 76 с.
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Воротіна Л. І. Магістерська робота: методика написання і
захисту : посібник для здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня
повної вищої освіти «магістр» / Л. І. Воротіна, B. Є. Воротін, C. О.
Гуткевич ; Європейський ун-т. – Київ, 2004. – 80 с.
Завербний А. С. Коротка характеристика етапів процесу
написання та захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів
доктора і кандидата наук [Електронний ресурс] / А. С. Завербний //
Перспектива : інформаційно-аналітичний бюлетень для молодих
науковців України. – 2014. – № 8/9. – С. 17-19. – Режим доступу:
http://www.perspektyva.in.ua/naukovyj-prostir/poradynaukovtsyu/korotka-harakterystyka-etapiv-protse/
Завербний А. С. Поради щодо здобуття наукових ступенів
доктора та кандидата [Електронний ресурс] // А. С. Завербний //
Перспектива : інформаційно-аналітичний бюлетень для молодих
науковців України. – 2013. – № 4. – С. 13-14. – Режим доступу:
http://www.perspektyva.in.ua/naukovyj-prostir/poradynaukovtsyu/porady-shhodo-zdobuttya-naukovyh-stupen/
Золотарьова І. Імплементація європейських підходів до
університетських магістерських програм у системі вищої освіти
України / І. Золотарьова, Ж.-Ю. Шоша // Вища школа. - 2010. № 10. - С. 42-48.
Зосімов А. М. Дисертаційні помилки [Електронний ресурс] :
монографія / А. М. Зосімов, В. П. Голік. – 3-є вид., доп. і випр. –
Xарків : ІНЖЕК, 2005. - 216 с. – Режим доступу:
http://www.twirpx.com/file/114315/
Мельник О. Г. Десять порад майбутнім здобувачам наукових
ступенів [Електронний ресурс] / О. Г. Мельник // Перспектива :
інформаційно-аналітичний бюлетень для молодих науковців
України. – 2013. – № 3. – С. 8. – Режим доступу:
http://www.perspektyva.in.ua/naukovyj-prostir/poradynaukovtsyu/desyat-porad-majbutnim-zdobuvacham-na/
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Мельник О. Г. Як підготувати доповідь для захисту
дисертаційної роботи на спеціалізованій вченій раді [Електронний
ресурс] / О. Г. Мельник // Перспектива : інформаційно-аналітичний
бюлетень для молодих науковців України. – 2014. - № 12/13. –
С. 10. – Режим доступу: http://www.perspektyva.in.ua/naukovyjprostir/obmin-dosvidom/yak-pidgotuvaty-dopovid-dlya-zahystu-d/
Порядок проходження документів для захисту дисертацій у
спеціалізованих Вчених радах Національного університету
"Львівська політехніка" [Електронний ресурс] : метод. вказівки для
здобувачів наук. ступеня / уклад.: Ю. Бобало, Я. Луцик, Б. Стадник,
І. Шишкіна. – Львів, 2011. – 140 с. – Режим доступу:
http://nmapo.edu.ua/zagruzka/VN-MNR-1.pdf
Толстанова Г. Написання та захист дисертації: науковий
подвиг чи наукова формальність? [Електронний ресурс] /
Г. Толстанова, С. Декіна // Наша перспектива : науковоаналітичний журнал. – 2014. – № 3. – С. 14. – Режим доступу:
http://www.perspektyva.in.ua/nomery-zhurnalu-perspektyva/nashaperspektyva/2014-rik/3-12-14/
Чаговець. Л. Як стати успішним науковцем: напрями
розвитку, типові помилки та основні кроки [Електронний ресурс] /
Л. Чаговець // Наша перспектива : науково-аналітичний журнал. –
2014.
–
№
1.
–
С.
18-19.
–
Режим
доступу:
http://www.perspektyva.in.ua/nomery-zhurnalu-perspektyva/nashaperspektyva/2014-rik/1-10-14/
Черній A. М. Дисертація як кваліфікаційна наукова праця :
посібник для аспірантів і здобувачів наукового ступеня / А. М.
Черній ; за заг. ред. акад. І. І. Ібатулліна. – Київ : Арістей, 2004. –
229 с.
Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового
ступеня [Електронний ресурс] : метод. поради / автор-упоряд. Л. А.
Пономаренко. – 5-е вид. – Київ : Толока, 2011. – 79 с. – Режим
доступу: http://www.twirpx.com/file/704577/
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Як правильно оформити дисертацію та документи
атестаційної справи [Електронний ресурс] : з6. нормат. док. з
питань атестації наук. кадрів вищої кваліфікації / упоряд. Л. І.
Мірошниченко. – Київ : Толока, 2012. – 56 с. – Режим доступу:
http://www.twirpx.com/file/730803/
Бібліографічне оформлення наукової роботи
Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги
та правила складання : ДСТУ 7.1:2006. – [Чинний від 2008-04-01]. Київ : Держспоживстандарт України, 2007. – 25 с. – (Національний
стандарт України).
Бібліографічний опис скорочення слів і словосполучень
українською мовою. Загальні вимоги та правила : ДСТУ 3582:2013.
– [Чинний від 2013-08-22]. – Київ : Мінекономрозвитку України,
2014. – 25 с. – (Національний стандарт України).
Інформація та документація. Бібліографічне посилання.
Загальні положення та правила складання : ДСТУ 8302:2015. –
[Чинний від 2016-07-01]. – Київ : УкрНДНЦ, 2016. – 20 с. –
(Національний стандарт України).
Приклади оформлення бібліографічного опису у списку
джерел, який наводять у дисертації, і списку опублікованих робіт,
який наводять в авторефераті // Бюлетень ВАК України. – 2008. № 3. - С. 9-13.
ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Бібліографічний запис, бібліографічний
опис. Загальні вимоги та правила складання [Електронний ресурс] :
метод. рекомендації з впровадження / уклад.: О. К. Галевич, І. М.
Штогрин. – Львів, 2008. – 20 с. – Режим доступу: http://ftfsite.ru/wpcontent/files/Library_Standart.pdf
Бібліографічне оформлення списків літератури : метод.
вказівки / уклад. Л. В. Сухарєва ; Наукова бібліотека ВНМУ
ім. М.І. Пирогова. – Вінниця, 2015. – 8 с.
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Нові вимоги до оформлення бібліографічного опису списку
використаних джерел в дисертаціях та списку опублікованих робіт
в авторефератах дисертацій [Електронний ресурс] : [про проект
наказу МОН України] // Блог Романа Радейка. – Режим доступу:
http://aphd.ua/novi-vymohy-do-oformlennia-bibliohrafichnoho-opysuspysku-vykorystanykh-dzherel-v-dysertatsiiakh-ta-spyskuopublikovanykh-robit-v-avtoreferatakh-dysertatsii/
Публікації наукових робіт
Перелік наукових фахових видань України з медицини та
суміжних наук, в яких можуть публікуватися результати
дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і
кандидата наук [Електронний ресурс] / МОН України ; інформація
відред. і підготовлена Л. В. Сухарєвою. – Режим доступу:
http://library.vnmu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/Pereliknaukovih-fahovih-vidan-med.pdf.
Перелік українських та іноземних періодичних видань з
медицини, які входять до міжнародних наукометричних баз даних
Web of Science та Scopus / Наукова бібліотека ВНМУ ім. М. І.
Пирогова ; відп. за вип. Л. В. Сухарєва. – Вінниця, 2015. – 40 с.
Як знайти перелік наукових періодичних видань, що входять
до міжнародних наукометричних баз даних [Електронний ресурс] /
[підготувала]
Л.
Сухарєва.
–
Режим
доступу:
http://library.vnmu.edu.ua/scientist/
Мрихіна О. Рекомендації щодо опублікування наукових праць
у зарубіжних виданнях [Електронний ресурс] / О. Мрихіна // Наша
перспектива : науково-аналітичний журнал. – 2014. – № 2. – С. 13. –
Режим
доступу:
http://www.perspektyva.in.ua/nomery-zhurnaluperspektyva/nasha-perspektyva/2014-rik/2-11-14/
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Стажування та атестація
науково-педагогічних працівників
Від аспіранта – до академіка : зб. законодавчих, нормативних
док. і матеріалів про засади наукової діяльності, підготовку й
атестацію наукових і науково-педагогічних працівників / уклад.
Ю. І. Цеков. – Київ : ВАК України : Толока, 2006. – 80 с.
Довідник здобувача наукового ступеня : зб. нормат док. та
інформ. матеріалів з питань атестації наукових кадрів вищої
кваліфікації / за ред. Р. В. Бойка. – 3-тє вид., випр. та доп. – Київ :
ВАК України : Толока, 2006. – 70 с.
Довідник здобувача наукового ступеня [Електронний ресурс] :
зб. нормат. док. та інформ. матеріалів з питань атестації наукових
кадрів вищої кваліфікації / Цеков Ю. І. – 5-тє вид. – Київ, 2011. –
69 с. – Режим доступу: http://www.twirpx.com/file/730815/
Положення про стажування аспірантів, докторантів, наукових
і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних
закладах та наукових установах в Україні та за кордоном // Вища
школа. – 2010. - № 1. – С. 92-94.
100 запитань і 100 відповідей про підготовку і атестацію
наукових і науково-педагогічних працівників [Електронний ресурс]
: довідник / автор-упоряд. Ю. І. Цеков ; за ред. Р. В. Бойка. – Київ :
Толока, 2003. – 80 с. – Режим доступу:
.
http://physics.karazin.ua/doc/spec_scholl/100_z_t_v.pdf
Рекомендації молодим науковцям
за спеціальністю «Хірургія»
Методичні рекомендації для аспірантів за спеціальністю
«Хірургія» / уклад.: В. В. Петрушенко, О. О. Яковлева, А. І.
Годлевський, С. І. Саволюк ; ВНМУ ім. М. І. Пирогова. – Вінниця,
2013. – 68 с.
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Методичні рекомендації для клінічних ординаторів за
спеціальністю «Хірургія» / уклад.: В. В. Петрушенко, О. О.
Яковлева, А. І. Годлевський, С. І. Саволюк ; ВНМУ ім. М. І.
Пирогова. – Вінниця, 2013. – 44 с.
Методичні рекомендації для магістрантів за спеціальністю
«Хірургія» / уклад.: В. В. Петрушенко, О. О. Яковлева, А. І.
Годлевський, С. І. Саволюк ; ВНМУ ім. М. І. Пирогова. – Вінниця,
2013. – 60 с.
Етика і фахова мова науковця
Декіна С. С. Етика вченого і викладача: основні положення та
виклики сьогодення [Електронний ресурс] / С. С. Декіна //
Перспектива : інформаційно-аналітичний бюлетень для молодих
науковців України. – 2014. - № 12/13. – С. 15. – Режим доступу:
http://www.perspektyva.in.ua/naukovyj-prostir/poglyad/etykavchenogo-i-vykladacha-osnovni-pol/
Золотухін Г. О. Фахова мова медика: ділова українська мова
для студентів-медиків : підручник / Г. О. Золотухін, Н. П.
Литвиненко, Н. В. Місник. – Київ : Здоров’я, 2002. – 392 с.
Литвиненко Н. П. Українська медична термінологія у фаховій
мові лікаря : навч. посіб. / Н. П. Литвиненко, Н. В. Місник. – 2-ге
вид., доп. – Київ : Книга плюс, 2001. – 176 с.
Світлична Є. І. Фахова мова фармацевта : підручник / Є. І.
Світлична, А. А. Берестова, О. О. Тєлєжкіна. – Харків : Тім Пабліш
Груп, 2012. – 260 с.
Український правопис. – Київ : Наукова думка, 2004. – 240 с.
Укладач: Л. В. Сухарєва,
зав. інформаційно-бібліографічного відділу
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