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ВСТУП 

 

Сучасна методологія наукової роботи містить широке різномаїття 

акцентів, принципів, методів, технік та вимог використання та дотримання 

яких робить процес роботи над дисертацією цікавим та ефективним, а 

викладення результатів магістерської роботи – корисним та зручним - 

інформативним, лаконічним та наочним. 

Навчальний посібник "Наукова робота магістранта: Збірник тестів" 

призначено для використання керівниками магістерських робіт та 

магістрантами для перевірки ступеня засвоєння магістрантом необхідних 

знань сучасної методології наукової роботи для подальшого їх 

застосування в підготовці магістерської дисертації, зокрема, проведення 

наукових досліджень та оформлення отриманих наукових результатів. 
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ІІ. ТЕСТОВІ ЗАПИТАННЯ 

 

1. Чи є структура статті завжди однаковою незалежно від видання? 

а. так 

б.  ні 

 

Подана структура статті:  

 Назва 

 Вступ 

 Основна частина 

 Література 

2. Який обов’язковий пункт є відсутнім в даній структурі статті? 

а.  Висновки; 

б.  Анотація; 

в.  Ключеві слова. 

 

3. Що можуть містити додатки?  

а.  додатки та документи, які просто сподобались; 

б.  власні таблиці, діаграми, детальні результати власного 

експерименту; 

в.  запозичені документи, таблиці, діаграми тощо, які є 

корисними та доцільними при вивчені певної теми, при 

написанні статті. 

 

4. Кожна стаття проходить перевірку на плагіат. Що потрібно робити, щоб 

текст статті був унікальним: 

а.  Користуватися лише одним джерелом інформації при 

написанні статті; 

б.  не можна цитувати; 

в.  краще не робити посилання на джерела інформації; 
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г.  коректно оформлювати посилання та цитування, уникати 

плагіату та шахраювання 

д. жодне з переліченого не є вірною відповіддю.  

 

5. Чи є різниця між цитуванням і копіюванням тексту? 

а.  так, цитування – це чужий текст, взятий в лапки і біля якого 

вказаний номер джерела в квадратних дужках. А копіювання – 

це просто переписаний чужий текст без посилання на 

першоджерело. 

б.  Ні, різниці немає. Цитування і копіювання тексту 

неприпустимі в написанні статті; 

в.  Ні, різниці немає, адже це синоніми.  

 

6. Як потрібно опрацьовувати  теоретичну частину? 

а.  Придумати нову теорію  

б. Порівнювати думку попередніх досліджень та зробити власні 

висновки 

в. Запропонувати наукову новизну  

г. Знайди проблему та опиши її 

д. Скомпілювати адекватні частини інших досліджень 

е.  Жоден варіант  

 

7. Як правильно почати писати статтю? 

а. потрібно почати з назви статті.  

б.  Знайти цікавий матеріал, почати писати з основної частини.  

в. Дослідити тему дослідження, почати з вступу, потім - основна 

частина, висновок 

 

8. Як перевірити, що стаття готова до друку? 
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а. проаналізувати досягнення задекларованої мети, чи виконані 

поставленні завдання, перевірити посилання та правильність 

оформлення. 

б. прочитати і перевірити орфографічні помилки.  

в.  перевірити список літератури 

 

9. Чому потрібно писати статтю? 

а. Я пишу, для диплому  

б.  потрібно писати те,що цікаво. Учишся правильно викладати свою 

думку, при цьому відкриваєш для себе щось нове 

в.  Всі варіанти вірні 

 

10. Як потрібно оформити літературу? 

а.  тільки прізвище автора та номер сторінки цитати  

б. якщо є декілька авторів потрібно вказати одного та місто, 

редакцію. 

в. Прізвище автора, місто, редакцію, рік та сторінку цитати 

г.  Відповідно до діючих на поточний момент вимог до 

оформлення літератури 

д.  Жоден з варіантів не є вірним 

 

11. Як зветься  людина , яка перевіряє наукову статтю? : 

а.  рецензент 

б.  викладач 

в.  науковець 

г.  жодного вірного варіанту 

 

12. Як називається найбільш загальний і короткий виклад основного 

змісту роботи? 

а. теза 
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б.  анотація 

в.  конспект 

г.  всі варіанти вірні 

 

13. Який із запропонованих не є видом реферату ?: 

а.  навчальний 

б.  технологічний 

в.  монографічний 

г.  науково – дослідний 

д.  автореферат 

 

14. Назви міст, де видано інформаційне джерело…?: 

а.  не пишуться  

б.  пишуться повністю або скорочено ( за бажанням автора) 

в.  обов’язково пишуться повністю 

 

15. Якими літерами друкуються заголовки структурних частин роботи та 

параграфів?  

а.  Заголовки та параграфи друкуються великими літерами; 

б.  Заголовки – великими, параграфи – малими (крім першої 

великої); 

в.  Заголовки та параграфи друкуються малими літерами (крім 

першої великої). 

г.  В залежності від вимог до оформлення 

 

16. Яке розміщення номеру сторінки є правильним? 

а.  У правому нижньому куті сторінки (включаючи титульний 

аркуш); 

б.  У правому верхньому куті сторінки (включаючи титульний 

аркуш); 
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в.  У правому верхньому куті сторінки (не включаючи титульний 

аркуш). 

 

17. Як необхідно оформлювати цитування у своїй статті?   

а.  Треба вказати номер джерела в круглих дужках після цитати; 

б.  Треба брати цитату в лапки та вказувати номер джерела в 

квадратних дужках після цитати; 

в.  Треба брати цитату в лапки та вказувати номер джерела в 

круглих дужках після цитати. 

 

18. Основне правило при написанні статей та робіт? 

а.  Запобігай плагіату; 

б.  Запобігай шахрайства; 

в.  Запобігай копіювання роботи інших авторів. 

г.  Вірної відповіді нема 

 

19. Яка дія передує початку роботи над науковою статтею? 

а. структурування ходу роботи/дослідження; 

б. вибір теми  та збір матеріалів, що будуть опрацьовуватись; 

в. вивчення правил оформлення в залежності від вимог 

видавництва. 

 

20. Науковий текст складається з трьох частин: постановочної, 

дослідницької і заключної. Яка інформація повинна міститися в 

постановочній частині? 

а.  опис проведеного дослідження й отриманих результатів. 

б.  висновки і рекомендації для 

проведення подальших наукових досліджень і 

використання результатів у практичному житті. 
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в. проблема, мета і завдання, гіпотези і методи дослідження, 

 зв’язок даного дослідження з іншими дослідженнями. 

 

21. Що означають посилання на тих чи інших авторів ? 

а.  рівень досягнень авторів у вирішенні проблеми, що лежить в 

основі теми дослідження; 

б.  відповідність тем робіт інших авторів вашій темі 

дослідження; 

в.  всі варіанти вірні 

 

22. Що є основною властивістю реферату як навчального тексту? 

а. Інформативність; 

б. Науковість; 

в. Нема вірної відповіді 

 

23. Чи правильно додержано структуру тексту «…Для кейс-команди було 

відібрано 8 людей. Серед них 4 жінки віком 30 років та 4 жінки віком 40 

років…»? 

а.  так 

б.  ні 

 

24. Чому неможна використовувати частину власної курсової роботи як 

наукову статтю? 

а.  це порушує Конституцію України 

б.  це порушення авторських прав 

в.  це самоплагіат 

г.  Вірної відповіді нема 

 

25. У якій частині наукового тексту буде дане речення: «…проаналізувати 

цільову аудиторію бренду «Лютік»…»? 
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а.  постановочна 

б.  дослідницька 

в.  заключна 

 

26. Що є необов’язковим до наведення у даному оформленому джерелі? 

«Скидан О.В. Аграрна політика в період ринкової трансформації:  

1. ….монографія. Житомир : ЖНАЕУ, 2008. 375 с. ISSN 0317-8471» 

а.  Житомир : ЖНАЕУ, 2008. 

б.  ініціали автора 

в.  ISSN 0317-8471 

 

27. Які вимоги до додатка ? 

а. він розкриває зміст основного тексту і не є 

принципово іншим текстом 

б. він не повинен загромаджувати і відтісняти на задній план 

зміст основного тексту, ідею викладу; 

в. як додатки можуть використовуватися графіки, таблиці, 

масиви статистичної інформації, інші тексти 

г. текст, що наводиться в додатку, є авторським, у противному 

разі потрібні посилання на інших авторів. 

д. всі попередні варіанти є вірними  

 

28. З яких розділів складається автореферат дисертації  ?  

а. Загальна характеристика роботи та короткий зміст роботи 

б. Актуальність теми дослідження та зв’язок роботи з 

науковими програмами, темами, планами 

в. Автореферат немає розділів  

 

29. Яке твердження є неправильним щодо того, як конспектувати? 

а. Намагайся писати власними словами 
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б. Пиши короткі анотації 

в. Записуй усі тези 

г. Пиши невеличкі конспекти 

 

30. Виступ для захисту повинен бути:  

а. 15-20хв 

б. 7-10хв 

в. Більше 30хв 

г. Відповідно встановленого регламенту 

 

31. Обсяг тез повинний бути:  

а. 2-3 стрінки  

б. 5-10 сторінок  

в. 0,5 сторінки 

г. Відповідно вимог редколегії 

 

32. Якої цінності дисертації не має:  

а. Методологічна  

б. Практична  

в. Текстуальна 

г. Економічна 

 

33. Якою має бути тема дослідження? 

а. Тема має бути цікавою не керівнику, а студенту 

б. Тема має бути новою та актуальною 

в. Тема має бути конкретною 

г. Тема має бути спрямована на розв’язання якогось практичного 

завдання 

д. Тема має бути перспективною 

е. Всі варіанти вірні 
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34. Текст роботи, при оформленні наукової праці необхідно друкувати, 

 залишаючи поля таких розмірів? 

а. ліве - не менше 25 мм, праве - не менше 15 мм, верхнє - не 

менше 25 мм, нижнє - не менше 25 мм. 

б. ліве - не менше 20 мм, праве - не менше 10 мм, верхнє - не 

менше 20 мм, нижнє - не менше 20 мм. 

в. ліве - не менше 30 мм, праве - не менше 20 мм, верхнє - не 

менше 30 мм, нижнє - не менше 30 мм. 

г. ліве - не менше 10 мм, праве - не менше 15 мм, верхнє - не 

менше 25 мм, нижнє - не менше 15 мм. 

д. В залежності від редакційних вимог видання 

 

35. Що треба писати в основній частині наукової статті?  

а. Проблема дослідження - про що буде стаття.  

б. Теоретична інформація з проаналізованих джерел.   

в. Опис літератури, що буде використована у статті.  

г. Власні результати, думки, висновки щодо теми. 

 

36. Що не відноситься до видів наукового тексту? 

а. Бібліографія. 

б. Монографія. 

в. Тези. 

г. Звіт. 

 

37. За призначенням реферат може бути: 

а. Історіографічний. 

б. Аналітичний. 

в. Інформаційний. 

г. Навчальний. 
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38. Що не доцільно додавати в додатки до роботи? 

а. Власні таблиці. 

б. Перелік корисних посилань. 

в. Діаграми. 

г. Детальні результати власного дослідження. 

 

39. Які існують правила оформлення таблиць? Оберіть усі правильні 

твердження: 

а. таблиці нумеруються у порядку згадування у межах кожного 

розділу 

б. таблиці нумеруються послідовно впродовж усієї роботи 

в. номер таблиці вказується знизу посередині зі словами «Табл.» 

та її номером 

г. номер таблиці вказується справа зверху зі словами «Таблиця» 

та її номером 

д. кожна таблиця повинна обов’язково мати назву, що 

розміщується над таблицею 

е. перенесення таблиць не можливе 

 

40. Яку інформацію та у якому порядку необхідно подавати при 

визначенні літературного джерела? 

а. назва друкованого видання, автор, рік видання, посилання 

б. автор, назва видання, місце видання, назва видавництва, рік 

видання, кількість сторінок роботи 

в. назва видання, автор, рік видання, місце видання, кількість 

сторінок роботи 

г. автор, посилання, дата звернення, назва видання, місце 

видання  
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41. Які з джерел не бажано використовувати при написанні наукових 

публікацій? 

а. розважальні, форуми, сайти з рефератами 

б. іноземні видання 

в. публікації зроблені більше 5 років тому 

г. власні публікації 

д. закони України, виступи державних діячів 

е. публікації в інтернеті 

 

42. В якому порядку зазначаються автори з однаковим прізвищем в 

посиланнях на джерела? 

а.  За хронологією їх написання. 

б.  За алфавітом їхніх ініціалів. 

в.  За алфавітом їхніх робіт. 

г.  В довільному порядку. 

 

43. Яка вимога щодо статті є вірною з перелічених? 

а.  Стаття не має бути написана в звітному стилі, тому що її 

призначення в науковій комунікації. 

б.  Цитати і посилання мають використовуватися постійно та 

доречно. 

в.  Мова статті має бути публіцистичною, а не науковою. 

г.  Всі варіанти вірні. 

 

44. Які складових в себе включає якість дисертації: 

а.  Методологічна 

б.  Науково-теоретична 

в.  Практична 

г.  Текстуальна 
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45. Оглядовий текст являє собою: 

а.  Опис принципів, підходів, парадигм, методів та інших 

складових дослідження. 

б.  Містить у собі опис фактологічної бази дослідження, 

класифікації й узагальнення фактів. 

в.  Огляд наукової літератури з досліджуваної проблеми 

г.  Вербальну структура, що призначена для пояснення тих чи 

інших положень інших видів тексту 

 

46. Які найважливіші функції наукового тексту? 

а.  Виклад змісту дослідження; 

б.  Активізація логічного мислення у читача; 

в. Зародження у читача питань; 

г.  Презентація тексту 

д.  Всі варіанти вірні. 

 

47. Без чого не можливо створити науковий текст? 

а.  Без інших робіт на цю тему; 

б.  Без наукового дослідження; 

в.  Без розрахунків; 

г.  Без посилань; 

 

48. Оберіть НЕВІРНЕ твердження. 

а. У складі вихідних даних може вказуватися найменування 

(ім’я) видавця; 

б.  Можна не наводити відомості про серію видання книги та 

Міжнародний стандартний номер ; 

в.  Назви міст, де видано джерело, обов’язково пишуться 

повністю; 

г.   Всі варіанти відповідей 
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49. Вирішення яких проблем, відповідно до вимог ВАК, можливе в 

дисертації? 

а. У дисертаційній роботі отримане вирішення значної наукової 

проблеми, що має важливе соціально-культурне або 

господарське значення; 

б. У дисертації розроблені теоретичні положення, сукупність 

яких можна кваліфікувати як нове значне наукове досягнення; 

в.  У дисертації викладені науково обґрунтовані технічні, 

економічні або технологічні рішення, 

упровадження яких робить значний внесок у 

розвиток економіки країни або її обороноздатності; 

г. У дисертації отримано вирішення наукової проблеми новим 

способом, до сьогодні ще не відомим. 

 

50. Які виділяють найчастіші проблеми у презентації своєї роботи? 

а.  недоцільне вбрання; 

б.  невдалий спосіб її подачі; 

в.  неправильне оформлення презентації; 

г.  непідготовленість; 

д.  надлишок інформації, багатослівність. 

 

51. Для того, щоб встигнути написати наукову статтю необхідно: 

а. Зробити графік та слідувати йому; 

б.  Скопіювати необідні абзаци з попередніх курсових робіт та 

зробити з цього наукову статтю; 

в.  Почати робити як можна раніше; 

г.  Консультуватися з керівником; 

д. Знайти помічників в пошуку матеріалів 

е.  Вірна відповідь відсутня 
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52. Які постають проблеми в презентації результатів наукових досліджень ? 

а.  Розгубленість, розповідь не по темі, відповідь не на всі 

поставленні запитання. 

б.  Малослівність, розповідь тексту, дискусія з аудиторією. 

в.  Непідготовленість, надлишок інформації, невдалий спосіб 

подачі. 

 

53. Виберіть зі списку із чого складається структура статті: 

а. Назва 

б. Рецензія 

в. Анотація  

г. Ключові слова 

д. Вступ 

е. Закони України 

ж. Основна частина 

з. Адрес видавництва та поштові дані 

и. Висновки 

к. Література 

л. Номер телефону автора 

 

54. Виберіть зі списку варіанти що відповідають терміну «текст» або його 

характеризують. 

а. Структурованість 

б. Розподіл за розділами та параграфами 

в. Розподіл на значеннєві частини, абзаци і речення, що 

вимагають спеціального пророблення  

г. Композиційність 

д. Декларативність 

е. Косервативний стиль 
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ж. Уникати стислості 

 

55. Назвіть типові помилки аналітичних записок  

а. великий обсяг тексту  

б. зловживання науковою і спеціальною термі- нологією  

в. помилка соціальноі ̈ адреси  

г. внесення додаткових даних з дослідження  

д. Всі варіанти відповідей 

 

56. Що таке ілюстративний матеріал наукового дослідження?: 

а.  це комплекс зображень, що безпосередньо пов’язані з 

тими чи іншими етапами, змістом і методами 

наукових досліджень 

б.  це спосіб подання наукової інфор- мації, результат 

наукового дослідження. 

в. це огляд наукової літератури з досліджуваної проблеми. 

г.  інструмент наукового дослідження, 

що дозволяє показати зв&apos;язок даного наукового дослідж

ення з досягненнями науки, дати чіткий контур. 

 

57. Слово «тези» в перекладі з грецької означає: 

а.  сплетення, побудова, зв&apos;язок 

б.  положення, твердження 

в. аргументація 

г. дослідження 

 

58. Як групувати бібліографічні записи? 

а. а)будь-як, це неважливо 

б. б) за алфавітним 

в. порядком 
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г. в)в залежності від кількості використаного матеріалу 

 

59. Чи можна цитувати інші статті або книги у своїй науковій статті? 

а. так, але обов’язково бери в лапки і вказуй номер джерела в 

квадратних дужках 

б. ні, це плагіат 

 

60. Установіть у хронологічну послідовність етапи роботи над статтею (за 

Г.І.Андреєвом, С.О.Смірновим, В.О.Тихомировим): 

а. Роздуми, обмірковування, чи вирішено проблему. 

б. Завершення роботи, аналіз тексту, удосконалення його, 

в. виправлення. 

г. Критична оцінка результатів своєї роботи, пошук слабких 

місць, помилок та їх виправлення. 

д. Визначення теми, її аналіз, складання плану (тез). 

е. Робота на першим варіантом статті на основі плану (тез). 

ж. Послідовний виклад думки, доказове розміркування, точний 

вибір слів і правильна побудова речень. 

 

61. Яке з правил є вірним для вдалого презентування своєї теми на 

аудиторію? 

а.  Не погоджуватися з критикою 

б.  Під час виступу намагатися розповідати, а не читати. 

в. Розповідати без презентації 

 

62. Яка мотивація для написання статті є найвдалішою?  

а. Я збільшую рівень своїх знань! 

б. Я пишу не для диплома! 

в. Я вчусь критично мислити! 

г.  Всі відповіді правильні 
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63. Як обрати тему для наукової статті? 

а.  Скопіювати чужу тему 

б.  Пошукати на  Відповіді@Mail.Ru 

в.  Продовжувати досліджувати тему дипломної роботи 

г.  Порадитись з науковим керівником 

д.  Досліджувати і писати про те, що цікавить 

 

64. Як захищати академічний текст? 

а.  Без прикладів 

б.  Не погоджуватися з критикою 

в.  Відповідати на запитання чітко та конкретно 

 

65. Словниковий запас ученого, його тезаурус звичайно складається з 

кількох словників… 

а.  словника тієї галузі знання, у якій він працює  

б.  загального словника науки 

в.  спеціалізованих словників і словників інших галузей знання, 

як правило, споріднених  

г.  словника іноземних слів  

д.  словників літературної мови 

е.  Усі відповіді правильні 

 

66. Які з нижчезазначених порад актуальні щодо написання академічних 

текстів ? 

а. Доцільно в додатках надавати власні таблиці, діаграми, 

детальні результати власного експерименту. 

б. Вказувати сторінки під час анотування / тезування 

/конспектування.  
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в. Уникати фальсифікації та фабрикування результатів 

дослідження. 

г.  Уникати плагіату 

д.  Всі варіанти вірні 

 

67. Які навички необхідні для написання наукового тексту? 

а. Освоєння нормативних вимог до текстів 

б. Критичне осмислення тексту 

в. Сформульована наукова ідея Всі відповіді вірні 

 

68. Які відмінні риси наукового тексту вірні? 

а. Має раціональний характер,побудований  за правилами логіки 

науки і формальної логіки. 

б. Повинен зачепити читача. 

в. Повинен містити якомога більше наукових термінів. 

 

69. Яку інформацію в собі містить теза? 

а. Деталі дослідження та методи. 

б. Описи емпіричної бази дослідження і його гіпотез. 

в. Кінцеві висновки наукового дослідження.  

г. Експерименти. 

 

70. Яке призначення таблиці в тексті? 

а.  Аби було 

б.  щоб більше сторінок було 

в.  Репрезентації значного інформаційного масиву, коли таблиця 

виступає способом компактного подання матеріалу; 
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71. Яку роль відіграють тези в науці? 

а. Тези виступають у вигляді короткої форми презентації 

результатів наукових досліджень під час виступу на науковій 

конференції або в пресі, забезпечують оперативну наукову 

комунікацію. 

б. Збільшують кількість публікацій автора 

в. Обидва варіанти вірні 

 

72. Чи потрібні наукові статті при вступі до магістратури? 

а. Так 

б. Ні 

 

73. Де розміщується список використаних джерел? 

а.  Після цитування 

б.  В будь якому місці роботи 

в. В кінці роботи 

г. На початку роботи 

 

74. Особливості наукового тексту:  

а.  раціональний характер;  

б.  наявні художні засоби;  

в.  складається із суджень та умовиводів, побудованих за 

правилами логіки науки і формальної логіки 

г.  всі варіанти вірні 

 

75. Як нумеруються ілюстрації в наукових текстах?  

а.  не нумеруються;  

б.  порядковим номером ілюстрації «Рис. 1»;  

в.  номером розділу та порядкового номера ілюстрації «Рис. 1.2». 
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76. Обрати найкращий варіант структури написання академічного тексту: 

а.  аргумент - теза-висновок  

б.  теза- аргумент-висновок  

в.  теза-висновок  

 

77. Чи можна придумувати і вписувати в академічний текст результати, 

які не підтверджено практично?  

а. а) Так 

б. б) Ні 

в. в) в залежності від цілей 

 

78. Чи можна брати  для статті уривки з минулих курсових робіт?  

а.  Ні 

б.  Так 

в.  в залежності від ситуації 

 

 

79. Оцініть важливість попереднього виступу перед захистом наукової 

роботи: 

а.  20% 

б.  50% 

в.  100% 

 

80. Чи допускається при захисті дисертації ігнорувати запитання комісії?  

а. а) Так  

б. б) Ні  

в. в) За бажанням 

 

81. Яке твердження є неправильним щодо того, як конспектувати? 

а. Намагайся писати власними словами 
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б. Пиши короткі анотації 

в. Записуй усі тези 

г. Пиши невеличкі конспекти 

 

82. Оберіть варіанти джерел, звідки доцільно взяти тему для наукової 

статті? (можна обрати декілька відповідей) 

а. Тема дипломної роботи 

б. Презентації з виступів на конференції 

в. Теми курсових робіт одногрупників 

г. Теми власних курсових робіт 

 

83. Які різновиди простих текстів включає в себе науковий текст? 

(можливо обрати декілька варіантів) 

а. Оглядовий 

б. Методологічний 

в. Емпірико-фактологічний 

г. Футуристичний 

д. Теоретичний 

е. Пояснювальний 

ж. Додатковий 

з. Статистичний 

 

84. Який принцип НЕ висунула до підручників сучасна освітня практика? 

а. Єдність теорії та практики 

б. Генералізація 

в. Комплексність 

г. Відповідність програмі 

д. Причино-наслідковість 
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85. Який відсоток студентів займаються наукою, через свою 

зацікавленість? 

а. 80% 

б. 30% 

в. 20% 

г. 40% 

д. 45% 

 

86. Як писати основний текст? 

а.  Поєднуючи слушні уривки інших текстів 

б.  Самостійно за структурою: Теза – аргумент – висновок 

в.  Лаконічно переходячи до нової думки 

г.  Логічно пов’язуючи тези та аргументи 

 

87. Як писати практичну частину? 

а.  На основі власного дослідження 

б.  Не порівнюючи з результатами інших досліджень  

в.  Обидва варіанти 

 

88. При написанні  наукової праці необхідно враховувати такі обставини: 

а.  Текст роботи має бути чітко структурованим 

б.  Текст роботи не має відрізнятися композиційністю 

в.  Текст має бути декларативним 

г.  При викладі матеріалу необхідно уникати понять, які не 

можна однозначно інтерпретувати 

 

89. Як опублікувати статтю? 

а. Оформляти потрібно виключно по правилам 

б.  Оформлену статтю відправ у будь якій соц мережі 

в.  Якщо стаття погана, не буде можливості переробити її. 
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90. Оберіть вірне: При написанні наукової праці необхідно враховувати 

такі обставини:  

а. Текст роботи може мати хаотично сформульований зміст. 

б. Крім розподілу тексту на розділи і параграфи, він має більш 

деталізований розподіл на значеннєві частини, абзаци і 

речення, що вимагають спеціального пророблення. 

в. Текст роботи може не дотримуватися правил композиції. 

 

91. Яка з даних відповідей є вірною? При написанні наукової праці 

необхідно враховувати такі обставини:  

а. Цифри і факти в тексті виключно позитивно вирізняти його 

серед інших. 

б. У тексті допустимі повтори в будь-якому обсязі. 

в. Текст має бути завершеним, являти собою деяку цілісність. 

 

92. Про який з видів тексту йде мова? «… як опис принципів, підходів, 

парадигм, методів та інших складових інструментарію дослідження. Цей 

текст слугує для обґрунтування й опису специфіки методології 

проведеного дослідження.» 

а. Оглядового 

б. Методологічного 

в. Емпірико-фактологічного 

г. Теоретичного 

д. Пояснювального 

е. Додаткового 
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93. Чи є наступне твердження вірним? У постановочній частині тексту 

визначаються проблема, мета і завдання, гіпотези і методи дослідження, а 

також відзначається зв’язок даного дослідження з іншими дослідженнями. 

а. Так 

б. Ні 

 

94. За найзагальнішого підходу науковий текст складається з трьох 

частин, яка з перелічених є зайвою? 

а. Постановочної 

б. Дослідницької 

в. Заключної 

г. Пояснювальної 

 

95. Якого правила потрібно дотримуватися при написанні академічних 

тестів? 

а.  Допускається плагіат до 30% 

б.  Не можна порівнювати з результатами інших досліджень 

в.  Не допускається фальсифікація 

г.  Ігнорування хронологічної послідовності 

 

96. Яким правилом з перерахованих  необхідно користуватися при 

оформленні бібліографії? 

а. Перерахувати у порядку використання ресурси 

б. Інтернет ресурси не є валідними 

в. При оформленні бібліографії необхідно дотримуватися 

ДСТУ 

 

97. "Дискурс" у транскрипції відомого німецького філософа Ю.Хабермаса 

означає : 

а. Монолог з посиланням на відомих авторів та факти 



 29 

б. Діалог з дотриманням правил мовної комунікації  

в. Діалог, що ведеться за допомогою аргументів, 

який дає змогу виявити загальнозначуще,  нормативне  у 

висловленнях 

 

98. Що не допустимо при написанні статті? 

а. Використовувати інтернет-ресурси 

б. Цитувати Інтернет-статті 

в. Копіювати слова відомих вчених або експертів у цій галузі 

г. Жоден з варіантів не годиться 

 

99. Доповніть речення.« У науковій статті цитати і посилання мають 

використовуватися …» 

а.  часто 

б.  ніколи  

в. рідко  

г. доречно 

 

100. Де необхідно подавати в науковій праці ілюстрації ? 

а. в кінці роботи, 

б. після закінчення теми, розділу, 

в. на початку, 

г. після тексту, де вони вперше згадуються. 

д. на розсуд автора 

 

101. На що обов’язково потрібно давати посилання на при написанні 

наукової праці? (може бути не одна правильна відповідь) 

а. на кожну цитату, 

б. ілюстрацію, 

в. цифру, 
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г.  запозичену думку, 

д.  особисту сторінку автора 

 

102. Як правильно писати наукову статтю? 

а. Копіювати висновки з розділів; 

б. Не користуватись інтернет сервісами 

в. Відповідати на поставлені запитання  

  

103. Важливим засобом організації інтелектуальної праці зі створення 

тексту є план – короткий запис, що: 

а. відображає послідовність викладу думки і її узагальнення 

б.  показує результат роботи 

в.  дає можливість відпочити слухачам  

 

104. По яким правилам потрібно оформити текст статті? 

а. у різних видавництв вони різні 

б. є стандарти  

в. правил немає 

 

105. Встановіть відповідність між типом доповіді та її характеристикою:  

1- Звітна доповідь  

2- Тематична доповідь  

3- Інформаційна доповідь  

 

а.  присвячена розгорнутому викладові якої-небудь теми або 

проблеми. Значну роль у ній відіграють думки і позиція автора  

б.  узагальнюються стан справ і хід роботи за якийсь час, 

виділяються досягнення і недоліки. Дані доповіді на 

семінарах, симпозіумах і конференціях забезпечують 



 31 

презентацію науково-дослідних колективів, шкіл, суспільних 

наукових організацій.  

в.  являє собою інформування присутніх про стан справ у якій- 

небудь галузі діяльності. Завдання цієї доповіді - максимально 

об'єктивно і всебічно подати інформацію без викладу позиції 

автора 

 

106. При написанні статті необхідно чітко розуміти «Як писати?», її 

структуру та етапи написання. Які з наведених нижче тверджень є 

правильними? 

а.  Почніть написання статті з назви; ви повинні чітко розуміти 

нюанси теми, аби мати можливість одразу відфільтрувати 

непотрібний текст.  

б.  По ходу написання тексту формуйте список літератури. 

Кожен джерело (стаття, книга, інтернет-ресурс тощо), який ви 

використовуєте, повинен бути вказаний.  

в.  Проаналізуйте, як вашу проблему вивчали інші вчені: які 

давали визначення, з яких сторін і в яких аспектах вони 

вивчали тему.  

г.  Висновки мають бути максимально детальними, не менше 1-2 

сторінок.  

д.  Будь-чужий фрагмент тексту, який ви використовуєте, 

обов'язково беріть в лапки і вказуйте номер джерела в 

квадратних дужках. Чужий текст без лапок у вашій статті - це 

плагіат. 

 

107. В якому із різновидів наукового тексту наводиться опис принципів, 

підходів, методів дослідження? 

а.  Оглядовий текст 

б.  Методологічний текст 
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в.  Теоретичний текст 

г.  Пояснювальний текст 

 

108. Метод дослідження об’єктів за допомогою відтворення їхніх 

характеристик на іншому об’єкті – моделі – це:  

а. прогнозування;  

б. абстрагування; 

в. моделювання;  

г. групування 

 

109. Чи потрібно автору обирати журнал, у якому він плануватиме 

публікувати статтю? 

а.  Так, для вибору найпрестижнішого журналу 

б.  Так, це дозволяю автору розуміти аудиторію журналу, 

бажаний стиль написання та теми  

в.  Ні, тому що неможливо вгадати, який журнал прийме статтю 

для публікації 

г.  Ні, тому що всі журнали мають єдину структура публікації 

 

110. Чи варто автору цитувати власні наукові роботи, «самоцитуватися»? 

а.  Так, особливо якщо у автора є суттєві дослідження та вклад в 

наукову діяльність і це підвищить цитування 

б.  Ні, так як це самовихваляння є абсолютно недоречним 

в.  Ні, так як «самоцитування» може погіршити показник 

цитування у науково метричних базах 

г.  Так, тому що лише таким чином можна донести до світу 

важливість власної наукової діяльності  

 

111. Як можна охарактеризувати інформаційний етап магістерського 

дослідження? 
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а. Обґрунтування методів одержання й аналізу інформації 

б. Розробка практичних рекомендацій і технологій 

в. Аналіз інформації, її узагальнення, теоретизація, опис і 

пояснення фактів, обґрунтування тенденцій і 

закономірностей, виділення кореляційних і причинно-

наслідкових зв’язків. 

г. Збирання, класифікація необхідної інформації. 

 

112. Що не можна віднести до методу роботи над науковим тестом? 

а.  Анотування 

б.  Складання тез 

в.  Копіювання 

г.  Конспектування 

д.  Імітування 

е.  Реферування 

ж.  Презентування 

з.  Регерування 

и.  Логічне моделювання 
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ІІ. РОЗШИФРОВКИ ДО ТЕСТОВИХ ЗАПИТАНЬ 

 

 

1. б) ні 

2. а) Висновки 

3. б) та в) 

4. г)  коректно оформлювати посилання та цитування, уникати 

плагіату та шахраювання 

5. а) так, цитування – це чужий текст, взятий в лапки і біля якого 

вказаний номер джерела в квадратних дужках.А копіювання – це 

просто переписаний чужий текст без посилання на 

першоджерело. 

6. б), в), г)  

7. в) 

8. а),б)  

9. б) 

10. г) 

11. а) рецензент 

12. б) анотація 

13. б) технологічний. Такого виду реферату не існує. 

14. в) обов’язково пишуться повністю 
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15. б)  

Заголовки – великими, параграфи – малими (крім першої великої); 

16. в)  

У правому верхньому куті сторінки (не включаючи титульний 

аркуш). Бо титульний аркуш входить до нумерації сторінок, але 

нумерація не проставляється на ньому. 

17. б)  

Треба брати цитату в лапки та вказувати номер джерела в 

квадратних дужках після цитати. 

18. а),б),в) 

19. б)  

Вибір теми та збір матеріалів, що відповідають обраній темі. 

20. в)  

Проблема, мета і завдання, гіпотези і методи дослідження,  зв’язок 

даного дослідження з іншими дослідженнями. 

21. а) 

Рівень досягнень авторів у вирішенні проблеми, що лежить в основі 

теми дослідження. 

22. а) Інформативність. 

23. б)  

 тому що після тези варто наводити аргумент, тобто варто було 

пояснити, чому відібрано саме 8 людей, можливо, спираючись на 

авторитетне джерело 

24. в) це самоплагіат 

25. а) постановочна, бо дане речення – одне з завдань дослідження 
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26. в) ISSN 0317-8471 

27. д) всі попередні варіанти є вірними 

28. а1) Загальна характеристика роботи та короткий зміст роботи 

29. c) Записуй усі тези 

30. г) 

31. г) 

32. г) 

33. к) 

34. д)  

35. г) Власні результати, думки, висновки щодо теми. 

36. а) Бібліографія. 

37. г) Навчальний. 

38. б) Перелік корисних посилань. 

39. а), г), д) 

40. б) 

41. а) 

42. б) За алфавітом їхніх ініціалів 

43. а) 

Стаття не має бути написана в звітному стилі, тому що її 

призначення в науковій комунікації. 
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44. всі 

45. в) 

Огляд наукової літератури з досліджуваної проблеми. 

46. а), г)   Виклад змісту; Презентація тексту; 

47. б) Без наукового дослідження; 

48. а)  

У складі вихідних даних може вказуватися найменування (ім’я) 

видавця; 

49. а),б),в) 

50. б),г),д) 

51. а),в),г) 

52. в) 

53. а),в),г),д),ж),и),к) 

- Назва 

- Анотація  

- Ключові слова 

- Вступ 

- Основна частина 

- Висновки 

- Література 

54. а),б),в),г) 

-Структурованість 

-Розподіл за розділами та параграфами 

-Розподіл на значеннєві частини, абзаци і речення 

- Компози-ційність 
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55. а),б),в) 

- великий обсяг тексту  

- зловживання науковою і спеціальною термінологією  

- помилка соціальноі ̈ адреси  

56. а)  

це комплекс зображень, що безпосередньо пов&apos;язані з 

тими чи іншими етапами, змістом і методами наукових досліджень 

57. б)положення, твердження 

58. б) за алфавітним порядком 

59. а)так, але обов’язково бери в лапки і вказуй номер джерела в 

квадратних дужках 

60.  

1. Д: Визначення теми, її аналіз, складання плану (тез). 

2. Е: Робота над першим варіантом статті на основі плану (тез). 

3. Б:Завершення роботи, аналіз тексту, удосконалення його, 

виправлення. 

4.А:  Роздуми, обмірковування, вирішення проблеми. 

5. Ж: Послідовний виклад думки, доказове розміркування, точний 

вибір слів і правильна побудова речень. 

6. Г: Критична оцінка результатів своєї роботи, пошук слабких 

місць, помилок та їх виправлення 

61. б) Під час виступу намагатися розповідати, а не читати. 

62. г) Всі відповіді правильні 

63. в) г), д)  

64. в) Відповідати на запитання чітко та конкретно 
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65. е) 

66. д) 

67. г) 

68. а) Має раціональний характер,побудований  за правилами логіки 

науки і формальної логіки 

69. в)Кінцеві висновки наукового дослідження  

70. в) 

71. а) 

72. а) 

73. в) 

74. а),в) 

75. в) 

76. б) 

77. б) 

78. в) 

79. в) 

80. б) 

81. в) Записуй усі тези 

82.  

а) Тема дипломної робити  

б) Презентації з виступів на конференції 
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в) Теми власних курсових робіт 

83.  

а) Оглядовий 

б)Методологічний 

в) Емпірико-фактологічний 

д)Теоретичний 

е)Пояснювальний 

ж)Додатковий 

84. е) Причино-наслідковість 

85. в) 20% 

86. б),в),г) 

87. а) 

88. а), г) 

89. а) 

90. б) 

91. в) 

92. б) 

93. а) 

94. г) 

95. в) Не допускається фальсифікація 

96. в) 

97. в) 
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98. в) 

99. в),г)  

100. г) після тексту, де вони вперше згадуються 

101.  

a) на кожну цитату, 

в)цифру, 

г) запозичену думку, 

102. в) 

103. а) 

104. а) 

105. 1 – б), 2-а). 3- в)  

106. б) в) д) 

107. б) Методологічний текст 

108. в)моделювання; 

109. б) 

110. а) 

111. г) 

112. в), д), є), ж) 
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