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Анотація

У підручнику висвітлені теоретичні засади методології науково-дослідної
діяльності, етапи, напрями наукової творчості та логіки наукових
досліджень,а також розглянуті конкретні практичні аспекти оприлюднення
результатів наукових досліджень, рекомендації щодо виконання окремих
видів наукових, зокрема дисертаційних, робіт.   

Окремий розділ підручника присвячений соціокультурним та
світоглядно-філософським вимірам, ключовим концепціям розуміння її
сутності.  

Видання розраховане на науковців, здобувачів наукового ступеня, магістрів,
викладачів, експертів, студентів та всіх, хто займається науковими
дослідженнями.
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