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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ВСТУП 
Програма вивчення нормативної навчальної  дисципліни «Методологія, методи, 

логіка наукових досліджень» складена відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки ступеня магістра спеціальності 035 Філологія, предметна спеціалізація 035.043 

Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька та 

035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – 

англійська. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є види, форми, особливості та 

специфіка дослідницької діяльності. 

Міждисциплінарні зв’язки: Германське мовознавство, Теорія перекладу, Теорія та 

практика перекладу, Використання ІКТ у професійній діяльності.   

У результаті вивчення курсу студент оволодіває такими компетентностями: 

Загальнопредметні: 
- обґрунтовувати наукову проблему; 

- розробляти методику та план наукового дослідження; 

- добирати інформаційні джерела наукових досліджень; 

- оформляти результати наукових досліджень; 

- здійснювати апробацію результатів наукових досліджень. 

Фахові: 

- зміст основних категорії у галузі наукової діяльності; 

- стан наукової діяльності в Україні та за кордоном; 

- особливості проведення наукового дослідження; 

- методологію сучасного наукового дослідження в галузі філології; 

- основні види і джерела наукової інформації; 

- загальні вимоги до оформлення наукового дослідження. 

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

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

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

форму суспільної свідомості. Об’єкт, предмет та завдання курсу «Методологія, методи, 

логіка наукових досліджень». Поняття про науку. Значення науки для розвитку та 

організації суспільства. Визначення поняття «наука». Виникнення і розвиток наукового 

знання. Основні функції науки. Фундаментальні науки та їх значення. Прикладні науки. 

Структура і класифікація науки. Суть та особливості формування і розвитку 

природничих, гуманітарних та суспільних наук.  

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

науки. Суть та структура наукового знання. Поняття теоретичного знання, передумови 

його виникнення, чинники розвитку. Значення теорії для розвитку науки та організації 

суспільства. Емпіричний рівень пізнання, його характерні риси та відмінності від 

теоретичного. Структура емпіричного знання, його взаємозв’язок  з теорією і практикою. 

Поняття суб’єкту, об’єкту і предмету наукового пізнання, їх особливості. Класифікація і 

характеристика об’єктів наукового пізнання, їх зв'язок із суб’єктом. Предмет наукового 

пізнання як певні боки, властивості об’єкту.  Понятійно-термінологічний апарат науки. 

Суть наукового терміну, категорії, концепції, парадигми, закону, закономірності. Поняття 

гіпотези та наукового припущення. 

Тема 3.  Наукова організація дослідного процесу. Суть і структура дослідного процесу. 

Формування теоретичних уявлень про характер досліджень і рівень вивченості теми на 

основі літературного огляду. Аналіз існуючих вихідних даних наукового дослідження та 

можливостей їх застосування. Особливості використання загальнонаукових і спеціальних 

методів наукового дослідження та інтерпретації вихідної інформації. Складання 

конкретної методики наукового дослідження як системи загальних і спеціальних методів. 

Аналіз результатів застосування методики і підготовки висновків з проведеного 



наукового дослідження. Розробка рекомендацій щодо досягнення мети наукового 

дослідження та розв’язання поставлених завдань. 

Тема 4. Наукова організація дослідного процесу. Жанри творів наукового характеру: 

стаття, відгук, рецензія, анотація, доповідь. Особливості апробації результатів наукового 

дослідження. Підготовка тез доповідей та виступу на науково-практичних конференціях. 

Основні вимоги до підготовки і написання наукових статей, рефератів, курсових і 

дипломних робіт. 

Тема 5. Методологія і методи наукового дослідження. Поняття методології науки. 

Різниця між методологією, методикою та методами досліджень. Рівні методології науки: 

їх сутність, значення та характерні особливості.  Поняття методу наукового дослідження. 

Загальнонаукові і емпіричні методи, їх класифікація, особливості використання та 

інтерпретації результатів. Основні методи: порівняльний, історичний, системний підхід, 

структурний аналіз, статистичні, логічні, моделювання, “мозкової атаки”, експертних 

оцінок тощо.  Зв’язок методу і методики дослідження.  

Тема 6. Організація наукової діяльності в Україні. Законодавство України про 

наукову діяльність, вищу освіту, підготовку та  атестацію наукових кадрів. 

Інституціональна побудова науки. Академії наук. Історія та розвиток Національної 

академії наук України. Основні типи науково-дослідних установ. Побудова НАН 

України. Наукові школи. Інтеграція науки у світовому науково-технологічному просторі. 

Міжнародне співробітництво вчених. Фонди сприяння розвитку науки і техніки, наукові 

гранти, міжнародні науково-дослідницькі програми, стажування за кордоном. Система 

вищої освіти в Україні. Науково-педагогічна діяльність. Наукові ступені, вчені звання в 

Україні та за кордоном: сутність, значення, порядок присудження. 

Тема 7. Особливості наукового дослідження в сфері філології. Особливості наукового 

дослідження в сфері філології. Теоретико-методологічна база наукового дослідження. 

Пошук і обґрунтування наукової проблеми, визначення її актуальності, наукової новизни, 

вибір методики дослідження. Пріоритетні напрямки наукових досліджень у філології. 

Застосування соціологічних досліджень. 

Тема 8. Основні проблемно-тематичні напрями магістерського дослідження. 

Особливості пошуку, систематизації та використання інформації в Інтернет. Пошукові 

сервери. Електронні  Інтернет - бібліотеки.  Інтернет-ресурси різних країн світу. Безпека 

використання Інтернет-ресурсів, ступінь їх достовірності, об’єктивності та 

інформативності. Посилання на Інтернет-джерела.  

Тема 9. Пошук, систематизація та оформлення бібліографічних джерел інформації у 

наукових дослідженнях. Бібліографічні джерела інформації у наукових дослідженнях. 

Порядок пошуку джерел. Робота з реферативними журналами, систематичним та 

алфавітним каталогами. Оформлення і систематизація бібліографічних посилань.  

Особливості складання списку літератури при проведенні наукового дослідження 

(монографій, багатотомних видань, збірників наукових праць, словників, енциклопедій, 

депонованих наукових праць, журналів, тез доповідей, авторефератів, дисертацій, 

авторських свідоцтв, патентів, каталогів, зарубіжних видань).  

Тема 10. Організація наукової роботи студентів магістратури. Вибір теми дослідження. 

Складання плану дослідження. Аналіз літератури з обраної тематики. Проведення 

дослідження. Аналіз результатів і підготовка висновків з проведеного наукового 

дослідження. Розробка рекомендацій щодо досягнення мети наукового дослідження та 

розв’язання поставлених завдань.  

Тема 11. Основні форми впровадження результатів наукових досліджень. Критерії 

ефективності наукових досліджень. Особливості апробації результатів наукового 

дослідження. Підготовка тез доповідей та виступів на науково-практичних конференціях. 

Дискусія як форма апробації наукового дослідження. Порядок ведення наукової дискусії. 

Тема 12. Організація праці студента магістратури під час проведення наукового 

дослідження. Поняття науково-дослідного процесу та особливостей його перебігу й 

організації. Стадії наукового дослідження. Вивчення основних чинників розвитку наукової 

діяльності, закономірностей і принципів її організації. Особливості організації та планування 



одноосібної та колективної наукової діяльності. Творча активність при проведенні наукових 

досліджень. Особливості організації наукової роботи на різних етапах: аналізу літературних 

джерел, вибору та осмислення об’єкту і предмету дослідження, отримання нових результатів, 

збору і узагальнення наукової інформації, підготовки висновків і рекомендацій. Складання 

плану і графіку наукової роботи. Дотримання раціонального режиму робочого дня. 
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