




Анотація 

У процесі вивчення дисципліни «Методика, методологія, логіка наукових 

досліджень» розглянуто проблеми пізнання наукової проблеми, визначено особливості 

формування наукового дослідження; з’ясовано цикл професійно зорієнтованих 

лінгвістичних дисциплін; проаналізовано нормативно-правову базу підготовлення 

майбутніх викладачів іноземних мов, перекладачів; проаналізовано методику та план 

наукового дослідження з’ясовано види навчально-, навчально-дослідницької, науково-

дослідницької роботи (навчально-дослідницька робота, науково-дослідницька робота, 

науково-організаційні заходи) майбутнього філолога; складники його науково-

комунікативної компетентності. 

 Ключові слова: наука, дослідження, науково-дослідницька робота, наукова 

діяльність, філологія, джерела наукової інформації, наукове знання. 

 

Annotation 

In the process of studying the discipline "Methodology, logic of scientific research" the 

problems of cognition of a scientific problem are considered, the peculiarities of the formation of 

scientific research are determined; the cycle of professionally oriented linguistic disciplines is 

clarified; the normative-legal base of preparation of future teachers of foreign languages, 

translators is analyzed; the methodology and the plan of scientific research are analyzed, the 

types of educational, teaching-research, research work (educational-research work, research 

work, scientific-organizational measures) of the future philologist are clarified; components of 

his scientific and communicative competence. 

Key words: science, research, research work, scientific activity, philology, sources of 

scientific information, scientific knowledge. 

 



1. Опис навчальної дисципліни 

Денна форма навчання 

Найменування показників  Галузь знань, освітній ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 3 
Галузь знань 03 Гуманітарні 

науки  
Нормативна 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання – 

наукова стаття 

Спеціальність: 035 Філологія 

Спеціалізація: 035.043 

Германські мови та літератури 

(переклад включно), перша – 

німецька 

035.041 Германські мови та 

літератури (переклад включно), 

перша – англійська 

Семестр 

Загальна кількість годин – 

90 

1-й  

Лекції 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 6 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 5 Ступінь: 

магістра 

8 год.  

Практичні, семінарські 

12 год.  

Лабораторні 

http://moodle.mdu.edu.ua 

- - 

Самостійна робота 

70 год.  

Вид контролю: залік 

Мова навчання – українська  

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної 

роботи становить: для денної форми навчання – 20 год. – аудиторні заняття, 70 год. – 

самостійна робота (22%/78%). 

Заочна форма навчання 

Найменування показників  Галузь знань, освітній ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

заочна форма навчання 

Кількість кредитів – 3 
Галузь знань 03 Гуманітарні 

науки Нормативна 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання – 

наукова стаття 

Спеціальність: 035 Філологія 

Спеціалізація: 035.043 

Германські мови та літератури 

(переклад включно), перша – 

німецька 

035.041 Германські мови та 

літератури (переклад включно), 

перша – англійська 

Семестр 

Загальна кількість годин – 

90 

1-й  

Лекції 

http://moodle.mdu.edu.ua 
Ступінь: 

магістра 

4 год.  

Практичні, семінарські 

4 год.  

Самостійна робота 

82 год.  

Вид контролю: залік 

Мова навчання – українська  

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної 

роботи становить: для заочної форми навчання – 8 год. – аудиторні заняття, 82 год. – 

самостійна робота (9%/91%). 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета курсу: передбачає засвоєння студентами понять про науку, відомостей про стан 

сучасної науки, розуміння процесу наукової діяльності, оволодіння методологічними та 

методичними основами наукового дослідження, зокрема,  в галузі філології. Оволодіння 

програмою курсу сприяє виконанню студентами завдань з інших дисциплін, які передбачають 

наукові дослідження, узагальнення теоретичного матеріалу і розробку практичних рекомендацій 

щодо застосування результатів наукового дослідження. Матеріал курсу допоможе при аналізі 

інформаційних джерел, підготовці курсових і дипломних робіт, статей, доповідей на науково-

практичних конференціях. 

Завдання курсу: забезпечити чітке розуміння студентами магістратури поняття про наукову 

діяльність; засвоїти понятійно-термінологічного апарату наукової діяльності; ознайомити зі 

станом наукової діяльності в Україні та світі; ознайомити з електронними та Інтернет-ресурсами 

інформації; засвоїти систему роботи з бібліотечно-бібліографічними джерелами інформації; 

вивчити порядок оформлення наукового дослідження. 

Передумова для вивчення дисципліни: курс тісно пов'язаний із дисциплінами 

«Германське мовознавство», «Теорія перекладу», «Теорія та практика перекладу», «Використання 

ІКТ у професійній діяльності» та з іншими дисциплінами, які засвоїв студентом протягом здобуття 

ступеня бакалавр. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин/3 кредити ECTS. 

Програмні результати навчання: 

ПРН 1. Упевнено володіти державною та іноземною мовами для реалізації письмової та 

усної комунікації, зокрема в ситуаціях професійного й наукового спілкування; презентувати 

результати досліджень державною та іноземною мовами. 

ПРН 10. Оцінювати й критично аналізувати соціально, особистісно та професійно значущі 

проблеми і пропонувати шляхи їх вирішення у складних і непередбачуваних умовах, що потребує 

застосування нових підходів та прогнозування. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями: 

І. Загальнопредметні: 

ЗК 1. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК 3. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ІІ.Фахові 

ФК 3. Здатність критично осмислювати історичні надбання та новітні досягнення 

філологічної науки. 

ФК 4. Здатність здійснювати науковий аналіз і структурування мовного / мовленнєвого й 

літературного матеріалу з урахуванням класичних і новітніх методологічних принципів. 

ФК 6. Здатність чітко й виразно висловлювати думку, використовувати знання законів 

техніки мовлення: правильна постановка дихання, розвиток голосу, чітка та зрозуміла дикція, 

нормативна орфоепія під час усного перекладу. 

ФК 7. Усвідомлення ролі експресивних, емоційних, логічних засобів мови для досягнення 

запланованого прагматичного результату. 

 

Програма навчальної дисципліни 

Кредит 1. Поняття про науку. 

Тема 1. Об’єкт, предмет, зміст, завдання та структура курсу. Поняття про науку як форму 

суспільної свідомості. 

Тема 2. Суть та структура наукового знання. Понятійно-термінологічний апарат науки. 

Тема 3.  Наукова організація дослідного процесу. 

   Тема 4. Методологія і методи наукового дослідження. 

Кредит 2. Організація наукової діяльності. 

Тема 5. Організація наукової діяльності в Україні. 

Тема 6. Особливості наукового дослідження в сфері філології. 

Тема 7. Основні проблемно-тематичні напрями магістерського дослідження. 

Тема 8. Пошук, систематизація та оформлення бібліографічних джерел інформації у 

наукових дослідженнях.  

Кредит 3. Здійснення магістерського дослідження. 

Тема 9. Організація наукової роботи студентів магістратури.  

Тема 10. Основні форми впровадження результатів наукових досліджень.  

Тема 11. Організація праці студента магістратури під час проведення наукового дослідження. 

 

 



3. Структура навчальної дисципліни 

Денна форма навчання 

№
 з

а
н

я
т
т
я
  

 

Тема заняття 

Кількість годин 

Ус

ьог

о 

 

лекції 

Практ

ичні 

само-

стійна 

робота 

інші  

форми 

робіт 

Кредит 1. Поняття про науку 

1. Тема 1. Об’єкт, предмет, зміст, завдання та 

структура курсу. Поняття про науку як форму 

суспільної свідомості 

8 2  6  

2. Тема 2. Суть та структура наукового знання. 

Понятійно-термінологічний апарат науки 

8 2  6  

3. Тема 3. Наукова організація дослідного процесу  7  2 5  

4. Тема 4. Методологія і методи наукового 

дослідження  

7  2 5  

 Разом за кредит 30 4 4 22  

Кредит 2. Організація наукової діяльності. 

5. Тема 5. Організація наукової діяльності в 

Україні 

8 2  6  

6. Тема 6. Особливості наукового дослідження 

філологічної практики   

7  1 6  

7. Тема 7. Основні проблемно-тематичні напрями 

магістерського дослідження 

7  1 6  

8. Тема 8. Пошук, систематизація та оформлення 

бібліографічних джерел інформації у наукових 

дослідженнях. 

8  2 6  

 Разом за кредит 30 2 4 24  

Кредит 3. Здійснення магістерського дослідження. 

9. Тема 9. Організація наукової роботи студентів 

магістратури. 

10 2  8  

10. Тема 10. Основні форми впровадження 

результатів наукових досліджень.  

10  2 8  

11. Тема 11. Організація праці студента 

магістратури під час проведення наукового 

дослідження.  

10  2 8  

 Разом за кредит 30 2 4 24  

 ВСЬОГО ГОДИН: 90 8 12 70  

 

Заочна форма навчання 

№
 

за
н

я
т
т
я

  

 

Тема заняття 

Кількість годин 

всь

ого 

 

лекції 

прак-

тичні 

само-

стійна 

робота 

інші  

форми 

робіт 

Кредит 1. Поняття про науку 

1 Тема 1. Об’єкт, предмет, зміст, завдання 

та структура курсу. Поняття про науку як 

форму суспільної свідомості 

8 1  7  

2 Тема 2. Суть та структура наукового 

знання. Понятійно-термінологічний 

апарат науки 

8 1  7  

3. Тема 3. Наукова організація дослідного 

процесу  

7  1 6  

4. Тема 4. Методологія і методи наукового 

дослідження  

7  1 6  

 Разом за кредит 30 2 2 26  

Кредит 2. Організація наукової діяльності. 

5. Тема 5. Організація наукової діяльності в 

Україні 

8 1  7  



6. Тема 6. Особливості наукового 

дослідження філологічної практики   

8 1  7  

7. Тема 7. Основні проблемно-тематичні 

напрями магістерського дослідження 

7  1 6  

8. Тема 8. Пошук, систематизація та 

оформлення бібліографічних джерел 

інформації у наукових дослідженнях. 

7  1 6  

 Разом за кредит 30 2 2 26  

Кредит 3. Здійснення магістерського дослідження. 

9. Тема 9. Організація наукової роботи 

студентів магістратури. 

10   10  

10. Тема 10. Основні форми впровадження 

результатів наукових досліджень.  

10   10  

11. Тема 11. Організація праці студента 

магістратури під час проведення наукового 

дослідження.  

10   10  

 Разом за кредит 30   30  

 ВСЬОГО ГОДИН: 90 4 4 82 - 

 

4. Теми лекційних занять 

Денна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Поняття про науку 

1. Тема 1. Об’єкт, предмет, зміст, завдання та структура курсу. Поняття про 

науку як форму суспільної свідомості 

2 

2. Тема 2. Суть та структура наукового знання. Понятійно-термінологічний 

апарат науки 

2 

Кредит 2. Організація наукової діяльності. 

3. Тема 5. Організація наукової діяльності в Україні 2 

Кредит 3. Здійснення магістерського дослідження. 

4. Тема 9. Організація наукової роботи студентів магістратури. 2 

Всього:  8 

Заочна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Поняття про науку 

1. Тема 1. Об’єкт, предмет, зміст, завдання та структура курсу. Поняття про 

науку як форму суспільної свідомості 

1 

2. Тема 2. Суть та структура наукового знання. Понятійно-термінологічний 

апарат науки 

1 

Кредит 2. Організація наукової діяльності. 

3. Тема 5. Організація наукової діяльності в Україні 1 

4. Тема 6. Особливості наукового дослідження філологічної практики   1 

Всього:  4 

 

5. Теми практичних занять 

Денна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Поняття про науку 

1. Тема 3. Наукова організація дослідного процесу  2 

2. Тема 4. Методологія і методи наукового дослідження  2 

Кредит 2. Організація наукової діяльності. 

3. Тема 6. Особливості наукового дослідження філологічної практики   1 

4. Тема 7. Основні проблемно-тематичні напрями магістерського 

дослідження 

1 

5. Тема 8. Пошук, систематизація та оформлення бібліографічних джерел 2 



інформації у наукових дослідженнях. 

Кредит 3. Здійснення магістерського дослідження. 

6. Тема 10. Основні форми впровадження результатів наукових досліджень.  2 

7. Тема 11. Організація праці студента магістратури під час проведення 

наукового дослідження.  

2 

Всього: 12 

Заочна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Поняття про науку 

1. Тема 3. Наукова організація дослідного процесу  1 

2. Тема 4. Методологія і методи наукового дослідження  1 

Кредит 2. Організація наукової діяльності. 

3. Тема 7. Основні проблемно-тематичні напрями магістерського 

дослідження 

1 

4. Тема 8. Пошук, систематизація та оформлення бібліографічних джерел 

інформації у наукових дослідженнях. 

1 

Всього: 4 

 

6. Лабораторні заняття 

Не передбачено навчальним планом 

 

7. Самостійна робота 

Денна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Поняття про науку 

1. Тема 1. Об’єкт, предмет, зміст, завдання та структура курсу. Поняття про 

науку як форму суспільної свідомості 

6 

2. Тема 2. Суть та структура наукового знання. Понятійно-термінологічний 

апарат науки 

6 

3. Тема 3. Наукова організація дослідного процесу  5 

4. Тема 4. Методологія і методи наукового дослідження  5 

Кредит 2. Організація наукової діяльності. 

5.  Тема 5. Організація наукової діяльності в Україні 6 

6. Тема 6. Особливості наукового дослідження філологічної практики   6 

7. Тема 7. Основні проблемно-тематичні напрями магістерського 

дослідження 

6 

8. Тема 8. Пошук, систематизація та оформлення бібліографічних джерел 

інформації у наукових дослідженнях. 

6 

Кредит 3. Здійснення магістерського дослідження. 

9. Тема 9. Організація наукової роботи студентів магістратури. 8 

10. Тема 10. Основні форми впровадження результатів наукових досліджень.  8 

11. Тема 11. Організація праці студента магістратури під час проведення 

наукового дослідження.  

8 

Всього:  70 

 

Заочна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Поняття про науку 

1. Тема 1. Об’єкт, предмет, зміст, завдання та структура курсу. Поняття про 

науку як форму суспільної свідомості 

7 

2. Тема 2. Суть та структура наукового знання. Понятійно-термінологічний 

апарат науки 

7 

3. Тема 3. Наукова організація дослідного процесу  6 

4. Тема 4. Методологія і методи наукового дослідження  6 

Кредит 2. Організація наукової діяльності. 

5.  Тема 5. Організація наукової діяльності в Україні 7 

6. Тема 6. Особливості наукового дослідження філологічної практики   7 



7. Тема 7. Основні проблемно-тематичні напрями магістерського 

дослідження 

6 

8. Тема 8. Пошук, систематизація та оформлення бібліографічних джерел 

інформації у наукових дослідженнях. 

6 

Кредит 3. Здійснення магістерського дослідження 

9. Тема 9. Організація наукової роботи студентів магістратури. 10 

10. Тема 10. Основні форми впровадження результатів наукових досліджень.  10 

11. Тема 11. Організація праці студента магістратури під час проведення 

наукового дослідження.  

10 

Всього:  82 

 

8. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

Підготовка доповіді для виступу на науковій конференції 

 

9. Форми роботи та критерії оцінювання  

Рейтинговий контроль знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою 

 Шкала оцінювання: національна та ECTS 

ОЦІНКА 

ЄКТС 

СУМА БАЛІВ ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ  

екзамен  залік 

A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано 

B 80-89 
4 (добре) 4/добре/ зараховано 

C 65-79 

D 55-64 
3 (задовільно)  3/задов./ зараховано  

E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно) Не зараховано 

Форми поточного та підсумкового контролю. Комплексна діагностика знань, умінь і 

навичок студентів із дисципліни здійснюється на основі результатів проведення поточного та 

підсумкового контролю знань (КР). Поточний контроль – це контроль, який здійснюється у 

процесі вивчення навчальної дисципліни з метою виявлення ступеня розуміння студентом 

засвоєного навчального матеріалу та вміння застосовувати його у практичній роботі. Залік як 

форма підсумкового контролю проводиться за результатами виконаних студентом завдань, 

визначених програмою навчальної дисципліни під час її засвоєння. 

Критерії оцінювання відповідей на практичних заняттях: 

Студенту виставляється відмінно, якщо студент має глибокі, міцні і систематичнізнання 

всіх положень наукової методології, може не тільки вільно матеріалом, але й самостійно довести 

існування певних закономірностей, принципів, використовує здобуті знання і вміння в 

нестандартних ситуаціях, здатний вирішувати проблемні питання. Відповідь студента 

відрізняється точністю формулювань, логікою, достатній рівень узагальненостізнань 

Студенту виставляється добре, якщо студент знає i може самостійно сформулювати 

основні методологічні підходи, принципи їх застосування, , але не завжди може самостійно 

здійснити критичний аналіз. Студент може самостійно застосовувати знання в стандартних 

ситуаціях, його відповідь логічна, але розуміння не є узагальненим…. 

Студенту виставляється достатньо, якщо студент в якщо студент відтворює основні 

поняття і визначення курсу, але досить поверхово, не виділяючи взаємозв’язок між ними, може 

сформулювати з допомогою викладача основні методологічні положення, знає істотні ознаки 

(засади) основних підходів та їх відмінність, може записати окремі термінологічні дефініції 

теоретичного положення за словесним формулюванням і навпаки; допускає помилки, які повною 

мірою самостійно виправити не може. 

Студенту виставляється мінімальний задовільно, якщо відповідь студента при відтворенні 

навчального матеріалу елементарна, фрагментарна, зумовлена нечіткими уявленнями про закони і 

методи. У відповіді цілком відсутня самостійність. Студент знайомий лише з деякими основними 

Студент знає основні терміни та вміє розрізняти окремі закономірності. Вміє розв’язувати задачі 

лише на відтворення основних положень методології, здійснювати найпростіші логічні операції. 

При вирішенні фабули студент вміє користуватися окремими методологічними поняттями та 

визначеннями курсу, з допомогою викладача може сформулювати лише деякі основні положення 

теорії (риси, принципи).  

 

 



Відповідний розподіл балів, які отримують студенти за 3 крд. 

Поточне тестування  СР Накопичувальні бали/ 

Сума Кредит 1 

Т1 Т2 Т3 Т4 40 100 

15 15 15 15 

Кредит 2 40 100 

Т5 Т6 Т7 Т8   

15 15 15 15  

Кредит 3 40 100 

Т9 Т10 Т11   

20 20 20 

Всього  300/100 

10. Засоби діагностики 

Засобами діагностики та методами демонстрування результатів навчання є: завдання до 

практичних занять, завдання для самостійної та індивідуальної роботи  (зокрема есе, реферати), 

презентації результатів досліджень, тестові завдання, контрольні роботи. 

11. Методи навчання 

Під час викладання курсу використовуються такі методи навчання: інформаційно-

ілюстративний, метод проблемного викладу, метод вправ, спостереження і аналізу, метод бесіди, 

методи інтерактивного навчання (ділові ігри, круглі столи тощо), блоковий метод, метод проектів, 

case-метод, використання комп’ютерних технологій. 

Під час лекцій і практичних занять використовуються технічні засоби навчання.  

12. Рекомендована література 

Базова 

1. Білуха М.Т. Методологія наукових досліджень: Підручник. К.  : АБУ, 2002. 480 с. 

2. Вызов познанию: Стратегия развития науки в современном мире. М.: Наука, 2004. 475 с.  

3. Грищенко І.М., Григоренко О.М., Борисенко В.О. Основи наукових досліджень. К.: КНТЕУ, 

2001. 186 с. 

4. Добров Г.М. Наука о науке: Начала науковедения: 3 изд., доп. и перераб. К.: Наукова думка, 

1989. 301 с. 

5. Збірник основних нормативних актів про вищу освіту, наукову діяльність, підготовку та 

атестацію наукових кадрів. Харків: Гриф, 2003. 335 с. 

6. Кузин Ф. Магистерская диссертация. Методика написания, правила оформления и порядок 

защиты: Практическое пособие для студентов-магистрантов.  М.: Ось 89, 1999. 304 с. 

7. Лудченко А.А., Лудченко Я.А., Примак Г.А. Основы научных исследований. К.: Знання, 2001. 

113 с. 

8. Наука для ХХI века. Новые обязательства. Декларация о науке и использовании научных 

знаний. Повестка дня в области науки – рамки действий. Париж:  ЮНЕСКО, 2000. 55 с.   

9. Наукова та інноваційна діяльність в Україні: Стат. збірник. К.: Держкомстат України, 2003. 

340 с. 

10. Прохоров Е. П. Исследуя журналистику: Теоретические основы, методология, методика, 

техника работы исследователя СМИ: Учеб. пособ. М.: РИП-Холдинг, 2005. 202 с. 

11. Сидоренко В.К., Дмитренко П.В. Основи наукових досліджень: Навч. посіб. для вищ. пед.  

закл. освіти. К.: РННЦ “ДІНІТ”, 2000. 260 с. 

12. Теорія і практика політичного аналізу: Навч. посібник. / За заг. ред. О.Л. Василевського, В.А. 

Ребкала. К.: Міленіум, 2003. 228 с. 

13. Шейко В., Кушнаренко Н. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: 

Підручник. К.: Знання – Прес, 2003. 295 с. 

Допоміжна 

14. Вернадский В.И. Научная мысль как планетарное явление. М.: Наука, 1991. 270 с. 

15. Іванов В.Ф. Контент-аналіз. Методологія і методика дослідження. К.: Просвіта, 1994. 103 с. 

16. Малиновский Б.Н. Академик Борис Патон: Труд на всю жизнь. М.: ПЕРСЭ, 2002. 271 с. 

17. Олешко В. Журналистика как творчество. М.: РИП-Холдинг, 2003. 222 с. 

18. Патон Б. Е. Наука. Техника. Прогресс. М.: Наука, 1987. 414 с.  

19. Сурмин Ю. П. Методология и методы социологических исследований. К.: МАУП, 2003. 304 с. 
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