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Тема 1. Логіко-інформаційний аналіз наукових праць 

 Наукова література як носій інформації. Міра інформаційної 

насиченості наукової літератури. Поняття як елемент наукової роботи. 

Класифікація понятійного апарату наукових праць. Взаємозв’язок понять 

різних рівнів. 

 Ключові слова та поняття: інформація, поняття, елемент наукової 

роботи, понятійний апарат наукових праць.       
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Тема 2.   Наукові концепції та їх моделювання. 



 Модель як засіб вивчення явищ. Наукова концепція як ідеальний об’єкт 

дослідження. Понятійна структура наукової концепції. Процес 

моделювання. Моделювання у порівнянні з іншими формами обробки 

наукової літератури. Логічний та інформаційний аспекти  моделювання. 

Інформація яка не міститься у тексті наукової праці.  

 Ключові слова та поняття: модель, наукова концепція, структура 

наукової концепції,  моделювання, аспекти моделювання, позатекстова 

інформація.   
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Загальне завдання: 

1. Зробити аналіз понятійної структури будь-якої наукової статті.  

2. Побудувати логіко-інформаційну модель   проаналізованої статті. 

3. Проаналізувати співвідношення у зробленій моделі логічної та 

інформаційної частин.  

 
 

 

 

 


