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ПЕРЕДМОВА 

 

 

 

Наукова діяльність – діяльність творча, спрямована, перш за все, на 

отримання нових знань та використання цих знань для розробки нових 

способів їх застосування. Наукова діяльність є невід’ємною складовою освіти 

в університетах і починається з наукових досліджень науково-педагогічних 

працівників. Наукові дослідження здійснюються в межах науково-

дослідницької діяльності. Під цим поняттям розуміють цілеспрямоване 

пізнання, основними формами якого є кандидатські або докторські 

дисертації. 

Процес написання та захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів 

доктора і кандидата наук умовно можна розділити на етапи, які можуть дещо 

відрізнятися залежно від організації, де було виконано та захищено 

дисертаційну роботу. Тому головне призначення цього покажчика – 

полегщити пошук та допомогти викладачам вищих навчальних закладів 

ознайомитися з кандидатськими та докторськими дисертаціями, які надійшли 

до фонду бібліотеки ХНПУ імені Г.С. Сковороди у 2017 році. 

 У покажчику використана суцільна нумерація бібліографічних записів. 

Бібліографічний опис надано згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний 

запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання», ДСТУ 

3582–97 «Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. 

Загальні вимоги та правила» та ГОСТ 7.12–93 «Библиографическая запись. 

Сокращения слов на русском языке. Общие требования и правила». Для 

покращення інформаційного пошуку надається  іменний покажчик. 

Покажчик адресований працівникам вищих навчальних закладів і 

науково-дослідних педагогічних установ, насамперед викладачам, 

науковцям, аспірантам і докторантам, керівникам, методистам і бібліотечним 

працівникам, а також усім, кого цікавлять наукові розвідки. 
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