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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

(ступінь)  

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань  

03 Гуманітарні науки  Нормативна 

 Спеціальність  

035 Філологія  

035.043 Філологія. 

Германські мови та 

літератури (переклад 

включно), перша –

німецька 

035.041 Філологія. 

Германські мови та 

літератури (переклад 

включно), перша -

англійська 

Рік підготовки: 

1-й  

Семестр 

Загальна кількість 

годин - 90 

1-й  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання:  

аудиторних – 1 

самостійної роботи 

студента - 4 

Ступінь 

магістра 

10  

Практичні, семінарські 

10  

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

70  

Вид контролю: залік  

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 90 год.: 

20 год. – аудиторні заняття, 70 год. – самостійна робота (30% /70 %). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

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. 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких кредитів: 

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. Наукова організація дослідного процесу. 

 Тема 5. Методологія і методи наукового дослідження. 

Кредит 2. Організація наукової діяльності. 

Тема 6. Організація наукової діяльності в Україні. 

Тема 7. Особливості наукового дослідження в сфері філології. 

Тема 8. Основні проблемно-тематичні напрями магістерського 

дослідження. 

Тема 9. Пошук, систематизація та оформлення бібліографічних 

джерел інформації у наукових дослідженнях.  

Кредит 3. Здійснення магістерського дослідження. 

Тема 10. Організація наукової роботи студентів магістратури.  

Тема 11. Основні форми впровадження результатів наукових 

досліджень.  

Тема 12. Організація праці студента магістратури під час проведення 

наукового дослідження. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

Кредит 1. Поняття про науку. 

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.  

Кредит 2. Організація наукової діяльності. 

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).  

Кредит 3. Здійснення магістерського дослідження. 

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. 

 

1. Структура навчальної дисципліни 

№
 

за
н

я
т
т
я

  

 

Тема заняття 

Кількість годин 

 

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 

2  5  

2 Тема 2. Суть та структура 

наукового знання. Понятійно-

термінологічний апарат науки 

 2 4  

3. Тема 3. Наукова організація 

дослідного процесу  

2  5  

4.  Тема 4. Наукова організація 

дослідного процесу 

 1 4  

5 Тема 5. Методологія і методи 

наукового дослідження  
 1 4  

 Разом за кредит 4 4 22  

 Кредит 2. Організація наукової діяльності. 

7 Тема 6. Організація наукової 

діяльності в Україні 

2  5  

8 Тема 7. Особливості наукового 

дослідження філологічної 

практики   

 2 5  

9 Тема 8. Основні проблемно-

тематичні напрями 

магістерського дослідження 

2  6  

10. Тема 9. Пошук, систематизація 

та оформлення бібліографічних 

джерел інформації у наукових 

 2 6  



дослідженнях. 

 Разом за кредит 4 4 22  

 Кредит 3. Здійснення магістерського дослідження. 

11. Тема 10. Організація наукової 

роботи студентів магістратури. 
2  10  

12 Тема 11. Основні форми 

впровадження результатів наукових 

досліджень.  

 1 8  

 Тема 12. Організація праці 

студента магістратури під час 

проведення наукового 

дослідження.  

 1 8  

 Разом за кредит 2 2 26  

 ВСЬОГО ГОДИН: 10 10 70 - 

 

2. Теми практичних  занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Суть та структура наукового знання. Понятійно-

термінологічний апарат науки 

2 

2. Наукова організація дослідного процесу 1 

3. Методологія і методи наукового дослідження. 1 

4. Особливості наукового дослідження філологічної 

практики   

2 

5. Пошук, систематизація та оформлення бібліографічних 

джерел інформації у наукових дослідженнях. 

2 

6. 

 

Основні форми впровадження результатів наукових 

досліджень. 

1 

7. Організація праці студента магістратури під час 

проведення наукового дослідження. 

1 

Разом: 10 
 

5. Самостійна робота 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

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

Поняття про науку як форму суспільної свідомості 

5 

2. Суть та структура наукового знання. Понятійно-

термінологічний апарат науки. 

4 

3. Наукова організація дослідного процесу 9 

4. Методологія і методи наукового дослідження 4 

5.  Організація наукової діяльності в Україні 5 



6. Особливості наукового дослідження філологічної 

практики   

5 

7. Основні проблемно-тематичні напрями магістерського 

дослідження 

6 

8. Пошук, систематизація та оформлення бібліографічних 

джерел інформації у наукових дослідженнях. 

6 

9. Організація наукової роботи студентів магістратури 10 

10. Основні форми впровадження результатів наукових 

досліджень. 

8 

11. Організація праці студента магістратури під час 

проведення наукового дослідження. 

8 

Разом:  70 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

 

6. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

1 семестр – залік 

 
Поточне тестування  СР Накопичувальні бали/ 

Сума Кредит 1 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 40 100 

12 12 12 12 12 

Кредит 2 40 100 

Т1 Т2 Т3 

 

Т4 

 

  

15 15 15 15  

Кредит 3 40 100 

Т1 Т2 Т3   

20 20 20 

 

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 

13. Методичне забезпечення 



1. Навчально-методичний посібник, рекомендації (за наявності) 

2. Навчально-методичний комплекс. 

14. 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. Історія Національної академії наук України / С.В. Кульчицький, Ю.В. 

Павленко, С.П. Руда, Ю.О. Храмов. – К.: Фенікс., 2000. – 527 с.  

7. Кузин Ф. Магистерская диссертация. Методика написания, правила 

оформления и порядок защиты: Практическое пособие для студентов-

магистрантов. –  М.: Ось – 89, 1999. – 304 с. 

8. Лудченко А.А., Лудченко Я.А., Примак Г.А. Основы научных 

исследований. – К.: Знання, 2001. – 113 с. 

9. 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.   

10. Наукова та інноваційна діяльність в Україні: Стат. збірник. – К.: 

Держкомстат України, 2003. – 340 с. 

11. Прохоров Е. П. Исследуя журналистику: Теоретические основы, 

методология, методика, техника работы исследователя СМИ: Учеб. 

пособ. – М.: РИП-Холдинг, 2005. – 202 с. 

12. Сидоренко В.К., Дмитренко П.В. Основи наукових досліджень: Навч. 

посіб. для вищ. пед.  закл. освіти. – К.: РННЦ “ДІНІТ”, 2000. – 260 с. 

13. Теорія і практика політичного аналізу: Навч. посібник. / За заг. ред. О.Л. 

Василевського, В.А. Ребкала. – К.: Міленіум, 2003. – 228 с. 

14. Шейко В., Кушнаренко Н. Організація та методика науково-

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

 

 

Допоміжна 

15. Вернадский В.И. Научная мысль как планетарное явление. – М.: Наука, 

1991. – 270 с. 

16. Голуб В.А. Огляд концепцій  формування і використання бібліотечних 

електронних ресурсів // НТІ.  – 2001. – № 3. – С. 55 – 58. 

17. Економетрика: практикум з використання комп’ютера // І.Г. Лук’яненко, Л.І. 

Краснікова. – К.: Знання, 1998. – 217 с. 



18. Іванов В.Ф. Контент-аналіз. Методологія і методика дослідження. – К.: 

Просвіта, 1994. – 103 с. 

19. Малиновский Б.Н. Академик Борис Патон: Труд на всю жизнь. – М.: 

ПЕРСЭ, 2002. – 271 с. 

20. Олешко В. Журналистика как творчество. – М.: РИП-Холдинг, 2003. – 

222 с. 

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

22. Сурмин Ю. П. Методология и методы социологических исследований. – 

К.: МАУП, 2003. – 304 с. 

 
 


