




Анотація 

 

У робочій програмі навчальної дисципліни «Методологія та організація наукових 

досліджень» передбачено вивчення студентами другого (магістерського) рівня вищої 

освіти методологічних засад та особливостей організації науково-дослідницької роботи. 

У процесі вивчення дисципліни послідовно висвітлюються поняття про науку та 

наукову діяльність, розкриваються відомості про планувальну роботу дослідника, форми й 

методи проведення дослідження, особливості експериментальної роботи та апробацію 

результатів виконаного дослідження та їх використання у практичній діяльності. 

Ключові слова: наука, наукознавство, програма дослідження, педагогічний 

експеримент, апробація здобутих результатів, наукові праці. 

 

 

 

 

 

Summary 

The study of methodological principles and features of the organization of scientific and 

research work by students of the second (master's) level of higher education was provided in the 

program of the educational discipline "Methodology and organization of scientific research". 

In the process of studying the discipline the concepts of science and scientific activity are 

consistently highlighted, information about the researcher's planning work, forms and methods 

of conduction of research, features of experimental work and approbation of complied research 

results and their use in practical activity are revealed. 

Keywords: science, science knowledge, research program, pedagogical experiment, 

approbation of the obtained results, scientific works. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, освітній 

ступінь 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

 

Кількість кредитів – 

4 

 

Галузь знань:  

01 Освіта / Педагогіка 

Нормативна 

Обовязковий компонент 

(ОК. 05) 

 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання: стаття, тези 

доповіді, доповідь 

 

 

 

Спеціальність  

014.01 Середня освіта 

(Українська мова і 

література) 

 

Рік підготовки – 1-й 

Семестр IІ-й 

Загальна кількість 

годин – 120 год.  
 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання:  

аудиторних – 2 год. 

самостійної роботи 

студента – 6 год. 

Ступінь 

магістра 

 

10 год. 

Практичні, семінарські 

16 год. 

Лабораторні 

 

Самостійна робота 

94 год. 

Вид контролю: залік  

 

Мова навчання – українська. 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної 

роботи становить: для денної форми навчання – 120 год.: 26 год. – аудиторні заняття, 94 

год. – самостійна робота (22% ~ 75%).  

Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань, освітній 

ступінь 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

заочна форма навчання 

 

Кількість кредитів – 

4 

 

Галузь знань:  

01 Освіта / Педагогіка 

Нормативна 

Обовязковий компонент 

ОК. 05 

 



Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання: стаття, тези 

доповіді, доповідь 

 

Спеціальність  

014.01 Середня освіта 

(Українська мова і 

література) 

 

 

 

Рік навчання 1 

Семестр IІ-й 

Загальна кількість 

годин – 120 год.  
 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання:  

аудиторних – 2 год. 

самостійної роботи 

студента – 8 год. 

Ступінь 

магістра 

 

4 год. 

Практичні, семінарські 

6 год. 

Лабораторні 

 

Самостійна робота 

110 год. 

Вид контролю: залік  

 

Мова навчання – українська. 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної 

роботи становить: для денної форми навчання – 120 год.: 10 год. – аудиторні заняття, 110 

год. – самостійна робота (8% ~ 92%).  

2. Мета  і завдання навчальної дисципліни 

Мета курсу : сформувати загальні та фахові компетентності, необхідні для 

організації та проведення науково-дослідницької діяльності. 

Завдання курсу: засвоїти поняття про науку та її основні категорії, методологічні 

принципи, види та ознаки наукового дослідження; з’ясувати основні напрями наукових 

досліджень в Україні; усвідомити етапи наукового дослідження та методи його 

проведення; сформувати способи науково-дослідницької діяльності; засвоєння специфіки 

літературознавчих і педагогічних (методичних) наукових досліджень; визначення змісту 

експериментальної роботи, її етапів та очікуваних результатів; вироблення вмінь і навичок 

стосовно оформлення результатів наукового дослідження (написання наукових праць 

різних видів і жанрів); удосконалення вмінь майбутніх фахівців самостійно працювати з  

науковою, навчальною, довідковою  літературою та дотримання вимог академічної 

доброчесності. 

Передумови для вивчення дисципліни: 
Добір та опрацювання наукових джерел під час вивчення фундаментальних і 

фахових навчальних дисциплін на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти:  

філософією, педагогікою та психологією, методикою навчання української мови і 

літератури, а також із методикою навчання фахових дисциплін у вищих та спеціальних 

навчальних закладах (мова, література) на другому (магістерському) рівні вищої освіти, 

технологією літературного аналізу, застосуванням ІКТ у навчанні літератури тощо.  

Навчальна дисципліна складається із 4 кредитів 

Програмні результати навчання:  
ПРН 1. Знання та розуміння предметної галузі й розуміння професійної діяльності. 

Уміння оперувати сучасним категоріально-термінологічним апаратом мовознавства і  



літературознавства; знання найважливіших філологічних вітчизняних і зарубіжних 

наукових шкіл.  

ПРН 3. Знання фундаментальних дисциплін (методики навчання фахових дисциплін, 

теорії мови та літератури, лінгвофілософії) на діахронно-синхронному рівні як 

теоретичної бази дослідницької і прикладної діяльності в галузі мовознавства й 

літературознавства. 

ПРН 6. Здатність до  пошуку, оцінювання, інтерпретації та синтезу  наукової 

інформації, отриманої з різних джерел: спеціалізованої літератури, ЗМІ, перспективного 

педагогічного досвіду тощо. Вивчення інформаційних технологій та методики їх 

застосування в навчанні й науковій діяльності фахівця; закладання основ неперервного 

підвищення рівня ІКТ-готовності студентів та її постійного оновлення у професійній 

діяльності. 

ПРН 7. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях. 

ПРН 8. Володіння різноплановими методами й способами перевірки знань із 

української мови і літератури. 

ПРН 9. Здатність до пошуку, оцінювання, інтерпретації та синтезу  наукової 

інформації, отриманої з різних джерел. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент засвоює такі 

компетентності:  

І. Загальнопредметні:  

ЗК 1. Знання загальних питань із філософії науки, методології наукових досліджень 

та організації науки в Україні. 

ЗК 3. Знання наукових основ методики навчання фахових дисциплін у вищих та 

спеціальних навчальних закладах. 

І І. Фахові: 

ФК 1. Набуття міцних знань із професійних дисциплін. 

ФК 3. Використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій під час 

організації навчально-виховного процесу в закладах середньої освіти і ЗВО, зокрема для  

мотивації, оптимізації, інтенсифікації навчальної діяльності та контролю навченості, 

розв’язання завдань підготовки звітів, підвищення кваліфікації й залучення до 

навчального процесу всіх зацікавлених осіб. 

ФК 4. Здатність розрізняти основні компоненти змісту літературознавчої та 

методичної підготовки студентів-філологів до майбутньої професійної діяльності, 

усвідомлювати структурні зв’язки між ними та практикувати форми і методи їх 

викладання у закладах вищої освіти й загальної середньої освіти; 

ФК 7. Здатність до програмування, організації та поетапного проведення 

теоретичних досліджень,  виконання експериментальної роботи й висвітлення здобутих 

наукових результатів у фахових виданнях різної категорії та на відповідних наукових 

заходах 

ФК 8. Володіння методикою виховання в учнів загальноосвітніх закладів нового 

типу та студентів вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації спроможності 

формувати мотиваційно-ціннісні орієнтації особистості засобами художнього слова; 

здатність використовувати досягнення сучасної науки в галузі теорії та історії української 

мови й літератури, іноземної мов, історії в загальноосвітніх навчальних закладах, 

виробничій практиці, під час проведення пресконференцій тощо.  

ФК 11. Володіння українською мовою на високому рівні й здатність оперувати 

мовними засобами на повний спектр соціокультурних явищ. 



ФК 13. Здатність аналізувати загальну парадигму організації і змісту наукового й 

позанаукового знання; аналізувати світоглядні цінності, що закладаються в процесі 

навчально-виховної діяльності. 

ФК 14. Володіння концепціями гуманітарних і суспільних наук, використання їх 

положень у різних сферах викладацької та науково-дослідницької діяльності. 

ФК 15. Володіння методикою навчання фахових дисциплін в закладах нового типу 

та закладах вищої освіти І-ІV рівнів акредитації. 

ФК 17. Здатність самостійно проводити науково-дослідницьку роботу. 

ФК 18. Здатність застосовувати інноваційні технології в процесі навчання 

української мови та літератури. 

Комунікація  

ФК 19. Володіння українською мовою на високому рівні й здатність оперувати 

мовними засобами на повний спектр соціокультурних явищ. 

ФК 20. Володіння методологічними прийомами комунікативної поведінки в різних 

культурних контекстах. 

Програма навчальноїдисципліни 

Кредит 1. Методологічні засади НДР 

Тема 1. Наукознавство як система знань 

Поняття про науку та сутність наукового пізнання. Класифікація наук та пріоритетні 

напрями наукових досліджень в Україні. Наукова мережа, її завдання та функції. 

Теоретико-методологічні принципи науки. 

Тема 2. Розвиток науки в Україні 

Закон України «Про наукову та науково-технічну діяльність». Державні документи 

про напрями наукових досліджень. Конкурсні програми НДР та їх фінансування.  

 

Кредит 2. Планування наукового дослідження 

Тема 3. Організація науково-дослідницької роботи 

Планування діяльності наукових установ, закладів вищої освіти та наукових і 

науково-педагогічних працівників у сферах наукової та науково-технічної діяльності. 

Фундаментальні та прикладні наукові дослідження. Очікувані результати наукового 

дослідження та форми їх представлення.  

Тема 4. Програмування наукового дослідження, основні його етапи  

Розробка програми дослідження, його поетапне виконання. Інформаційне 

забезпечення наукової роботи.  

Кредит 3. Форми і методи наукових досліджень 

Тема 5. Форми наукової роботи 

Особливості здобуття вищої освіти на третьому (аспірантському) рівні на здобуття 

наукового ступеня доктора філософії в галузі наук; здобуття наукового ступеня доктора 

наук. Особливості дослідницької роботи наукових та науково-педагогічних працівників. 

Тема 6. Методика педагогічних та літературознавчих досліджень  

Проблематика наукового дослідження. Наукова гіпотеза та її доведення. Теоретичні 

й практичні методи наукових досліджень. 

Науково-педагогічні концепції, наукові теорії та їх зв’язок із технологіями навчання 

і виховання.  

Кредит 4. Педагогічний експеримент 

Тема 7. Зміст і форми експериментальної роботи  



Зміст, мета і завдання педагогічного експерименту. Доведення робочої гіпотези. 

Основні форми, методи й етапи експериментальної роботи.  

Тема 8. Поняття академічної доброчесності  

Кодекс академічної доброчесності здобувачів вищої освіти та наукових і науково-

педагогічних працівників. Моральні та правові аспекти проблеми запобігання плагіату. 

Системи боротьби з академічною недоброчесністю. 

3. Структура навчальної дисципліни 

Денна форма навчання 

 

Назви кредитів і тем  Кількість годин 

Усьо-

го 

у тому числі 

л п лаб. інд. ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредит 1. Методологічні засади НДР 

Тема 1. Наукознавство як система знань 15 1    14 

Тема 2. Розвиток науки в Україні 15 1    14 

Всього: 30 2 2   28 

Кредит 2. Планування наукового дослідження 

Тема 3. Організація науково-дослідницької 

роботи  

15 1 2   12 

Тема 4. Програмування наукового 

дослідження, основні його етапи 

15 2 4   9 

Всього: 30 3 6   21 

Кредит 3. Форми і методи наукових досліджень  

Тема 5. Форми наукової роботи 15 1 2   12 

Тема 6. Методика педагогічних та 

літературознавчих досліджень 

15 2 4   9 

Всього: 30 3 6   21 

Кредит 4. Педагогічний експеримент 

Тема 7. Зміст і форми експериментальної 

роботи 

15 1 4   10 

Тема 8. Поняття академічної доброчесності 15 1    14 

Всього: 30 2 4   24 

Всього годин: 
 

120 

 

10 

 

16 

  94 

Заочна форма навчання 

Назви кредитів і тем  Кількість годин 

Усьо-

го 

у тому числі 

л п лаб. інд. ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредит 1. Методологічні засади НДР 

Тема 1. Наукознавство як система знань 15     15 

Тема 2. Розвиток науки в Україні 15     15 

Всього: 30  2   30 

Кредит 2. Планування наукового дослідження 

Тема 3. Організація науково-дослідницької 

роботи  

15 2     13 

Тема 4. Програмування наукового 

дослідження, основні його етапи 

15  2   13 

Всього: 30 2 2   26 

Кредит 3. Форми і методи наукових досліджень  



Тема 5. Форми наукової роботи 15     15 

Тема 6. Методика педагогічних та 

літературознавчих досліджень 

15 2 2   11 

Всього: 30  2 2   26 

Кредит 4. Педагогічний експеримент 

Тема 7. Зміст і форми експериментальної 

роботи 

15  1   14 

Тема 8. Поняття академічної доброчесності 15  1   14 

Всього: 30  2   28 

Всього годин: 
 

120 

 

4 

 

6 

    

110 

 

4. Теми лекційних занять  

Денна форма навчання 

№ Теми лекційних занять Кількість годин 

 Кредит 1. Методологічні засади НДР 

1 Тема 1. Наукознавство як система знань 1 

2 Тема 2. Розвиток науки в Україні 1 

 Кредит 2. Планування наукового дослідження 

3 Тема 3. Організація науково-дослідницької роботи  1 

 Тема 4. Програмування наукового дослідження, основні 

його етапи 

2 

 Кредит 3. Форми і методи наукових досліджень 

5 Тема 5. Форми наукової роботи 1 

6 Тема 6. Методика педагогічних та літературознавчих 

досліджень 

2 

 Кредит 4. Педагогічний експеримент  

7 Тема 7. Зміст і форми експериментальної роботи 1 

8 Тема 8. Поняття академічної доброчесності 1 

 Всього: 10 

Заочна форма навчання 

№ Теми лекційних занять Кількість годин 

 Кредит 1. Методологічні засади НДР 

1 Тема 1. Наукознавство як система знань  

2 Тема 2. Розвиток науки в Україні  

 Кредит 2. Планування наукового дослідження 

3 Тема 3. Організація науково-дослідницької роботи  2 

 Тема 4. Програмування наукового дослідження, основні 

його етапи 

 

 Кредит 3. Форми і методи наукових досліджень 

5 Тема 5. Форми наукової роботи  

6 Тема 6. Методика педагогічних та літературознавчих 

досліджень 

2 

 Кредит 4. Педагогічний експеримент  

7 Тема 7. Зміст і форми експериментальної роботи  

8 Тема 8. Поняття академічної доброчесності  

 Всього: 4 

5. Теми практичних занять 

Денна форма навчання 

№ Теми практичних занять Кількість годин 

 Кредит 1. Методологічні засади НДР 



1 Тема 1. Наукознавство як система знань 1 

2 Тема 2. Розвиток науки в Україні 1 

 Кредит 2. Планування наукового дослідження 

3 Тема 3. Організація науково-дослідницької роботи  2 

 Тема 4. Програмування наукового дослідження, основні 

його етапи 

4 

 Кредит 3. Форми і методи наукових досліджень 

5 Тема 5. Форми наукової роботи 2 

6 Тема 6. Методика педагогічних та літературознавчих 

досліджень 

4 

 Кредит 4. Педагогічний експеримент  

7 Тема 7. Зміст і форми експериментальної роботи 1 

8 Тема 8. Поняття академічної доброчесності 1 

 Всього: 16 

Заочна форма навчання 

№ Теми практичних занять Кількість годин 

 Кредит 1. Методологічні засади НДР 

1 Тема 1. Наукознавство як система знань  

2 Тема 2. Розвиток науки в Україні  

 Кредит 2. Планування наукового дослідження 

3 Тема 3. Організація науково-дослідницької роботи   

 Тема 4. Програмування наукового дослідження, основні 

його етапи 

2 

 Кредит 3. Форми і методи наукових досліджень 

5 Тема 5. Форми наукової роботи  

6 Тема 6. Методика педагогічних та літературознавчих 

досліджень 

2 

 Кредит 4. Педагогічний експеримент  

7 Тема 7. Зміст і форми експериментальної роботи 1 

8 Тема 8. Поняття академічної доброчесності 1 

 Всього: 6 

 

6. Самостійна робота  

Денна форма навчання 

№ Теми практичних занять Кількість годин 

 Кредит 1. Методологічні засади НДР 

1 Тема 1. Наукознавство як система знань  

2 Тема 2. Розвиток науки в Україні: інфоргафіка розвитку  10 

 Кредит 2. Планування наукового дослідження 

3 Тема 3. Організація науково-дослідницької роботи   

 Тема 4. Програмування наукового дослідження, основні 

його етапи: етапи виконання курсової роботи 

20 

 Кредит 3. Форми і методи наукових досліджень 

5 Тема 5. Форми наукової роботи  

6 Тема 6. Методика педагогічних та літературознавчих 

досліджень: опис дослідницького процесу 

20 

 Кредит 4. Педагогічний експеримент  

7 Тема 7. Зміст і форми експериментальної роботи: опис 

методики проведення педагогічного експерименту 

24 

8 Тема 8. Поняття академічної доброчесності: презентація 

основних положень 

20 



 Всього: 94 

 

 

№ Теми практичних занять Кількість годин 

 Кредит 1. Методологічні засади НДР 

1 Тема 1. Наукознавство як система знань  

2 Тема 2. Розвиток науки в Україні: інфоргафіка розвитку  10 

 Кредит 2. Планування наукового дослідження 

3 Тема 3. Організація науково-дослідницької роботи  6 

 

 Тема 4. Програмування наукового дослідження, основні 

його етапи: етапи виконання курсової роботи 

20 

 Кредит 3. Форми і методи наукових досліджень 

5 Тема 5. Форми наукової роботи 10 

6 Тема 6. Методика педагогічних та літературознавчих 

досліджень: опис дослідницького процесу 

20 

 Кредит 4. Педагогічний експеримент  

7 Тема 7. Зміст і форми експериментальної роботи: опис 

методики проведення педагогічного експерименту 

24 

8 Тема 8. Поняття академічної доброчесності: презентація 

основних положень 

20 

 Всього: 110 

 
7. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

Стаття, тези доповіді, доповідь 
1. Розробка і проведення лекцій для студентів І-ІІІ курсів із інформаційно-

комунікаційним супроводом. 

2.  Моделювання практичних та лабораторних занять. 

3.  Підготовка та публікація статті для участі в студентській науковій конференції. 

Виголошення наукових доповідей. 

4.  Створення індивідуального проєкту. 

8. 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 й підсумкового контролю знань (КР). Поточне оцінювання (індивідуальне, 

групове і фронтальне опитування, самостійна робота, самоконтроль). Завданням 

поточного контролю є систематична перевірка розуміння й засвоєння програмового 

матеріалу, виконання практичних, лабораторних робіт, уміння самостійно опрацьовувати 



тексти, складання конспекту рекомендованої літератури, написання і захист реферату, 

здатності публічно чи письмово представляти певний матеріал. 

Завданням підсумкового контролю (КР, іспит) є перевірка глибини засвоєння 

студентом програмового матеріалу модуля. 

Критерії оцінювання відповідей на практичних заняттях: 

Студенту виставляється відмінно за умови, якщо відповідь повна, вичерпна, 

насичена термінологією з курсу; визначається точністю, послідовністю і логічністю; 

відповідає мовним нормам. У ході відповіді студент розкриває питання, передбачені для 

самостійного опрацювання, наводить приклади на підтвердження теоретичного матеріалу.  

Студенту виставляється дуже добре, якщо відповідь повна, вичерпна, насичена 

термінологією з курсу; визначається точністю, послідовністю і логічністю; відповідає 

мовним нормам. У ході відповіді студент розкриває питання, передбачені для 

самостійного опрацювання, наводить приклади на підтвердження теоретичного матеріалу. 

У ході відповіді наявні незначні мовленнєві огріхи. 

Студенту виставляється добре, відповідьзмістовна, однак неповна, репліки 

недостатньо вдалі, оскільки не враховують належним чином використання 

термінологічної лексики; порушується послідовність і логічність викладу думок; 

надається перевага невербальній комунікації; трапляються суттєві мовленнєві огріхи.. 

Студенту виставляється достатньо, якщо відповідь змістовна, однак неповна, 

репліки недостатньо вдалі, оскільки не враховують належним чином використання 

термінологічної лексики; порушується послідовність і логічність викладу думок; 

надається перевага невербальній комунікації; трапляються суттєві мовленнєві огріхи. 

Студенту виставляється задовільно, якщо він бере участь в обговоренні 

теоретичних питань практичного заняття, проте, відповіді є недостатніми за обсягом (до 

5-6 реплік), елементарними за змістом, зі значною кількістю помилок різного роду.  

Кількість балів у кінці семестру повинна складати від 300 до 600 балів (за 6 

кредитів), тобто сума балів за виконання усіх завдань.  

Відповідний розподіл балів, які отримують студенти за 4 крд. 

 

 

 

 

 

 

 

9. Засоби діагностики 

Засобами діагностики та методами демонстрування результатів навчання є: 

завдання до практичних занять, завдання для самостійної та індивідуальної роботи, 

презентації результатів досліджень, тестові завдання, контрольні роботи. 

10. Методи навчання 

Усний виклад матеріалу: наукова розповідь, спрямована на аналіз фактичного 

матеріалу; пояснення − вербальний метод навчання, за допомогою якого розкривається 

сутність певного явища, закону, процесу; проблемне навчання, робота з підручником та 

додатковими джерелами,  спостереження над усним мовленням, спостереження над 

мовним матеріалом, порівняльний аналіз, виразне читання текстів; ілюстрація − метод 

навчання, який передбачає показ предметів і процесів у їх символічному зображенні 

(малюнки, схеми, графіки та ін.). 

 

11. Рекомендована література 

Базова 

1. Єріна А. М., Захожай В. Б., Єрін Д. Л. Методологія наукових досліджень: 

навч. посібник. Київ : Центр навчальної літератури, 2004. 212 с. 

Поточне оцінювання та самостійна робота КР  Накопичувальні 

бали/сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 50 400 

50 50 50 50 50 50 50 50   



2. Жук Н. Й., Денисюк І. О., Халимончук А. М. Дипломна робота з української 

літератури / за ред. Н. Й. Жук. Київ : Вища школа, 1983. 125 с. 

3. Клименюк О. В. Методологія та методи наукового дослідження: навч. посіб. 

Київ : Міленіум, 2005. 186 с. 

4. Крушельницька О. В. Методологія та організація наукових досліджень : 

навч. посібник. Київ : Кондор, 2009. 206 с. 

5. Кузин Ф.А. Магистерская диссертация: методика написания, правила 

оформления и порядок защиты: практ. пособ. для студ.-магистрантов. М., 1997. 304 с. 

6. Курсова, бакалаврська, дипломна, магістерська роботи з української 

літератури та методики її викладання в школі: навч. посібник. Київ : ІВЦ Держкомстату 

України, 2001. 80 с. 

7. Мороз І. В. Структура дипломних, кваліфікаційних робіт та вимоги до їх 

написання, оформлення і захисту. Київ, 1997. 56 с. 

8. Новиков А.М., Новиков Д.А. Образовательный проект (методология 

образовательной деятельности). Москва : Эгвес, 2004. 120 с. 

9. Основи методології та організації наукових досліджень : навч. посіб. для 

студ. / за ред. А. Є. Конверського. Київ : Центр учбової літератури, 2010. 352 с. 

10. Пєхота О. М. , Єрмакова І. П. Основи педагогічних досліджень : навч. 

посібник. 2-е вид., переробл. і доповн. Київ : Знання, 2013. 287 с. 

11. Шейко В. М., Кушнаренко Н. М. Організація та методика науково-

дослідницької діяльності: підруч. 5-ге вид., стереотип. Київ : Знання-Прес, 2006. 307 с. 

Допоміжна 

1. Васьков Ю. В. Педагогічні теорії, технології, досвід (дидактичний аспект). 

Харків : Скорпіон, 2000. 120 с. 

2. Загальні вимоги до виконання та оформлення дипломних робіт / укл. доц. 

Гурдуз А. І. Миколаїв : РВВ МДУ, 2009 р. 20 с. 

3. Ковалів Ю. І. Абетка дисертанта: методологічні принципи написання 

дисертації : посібник. Київ : Твім інтер, 2009. 460 с. 

4. Ковальчук В. В. Основи наукових досліджень : навч. посібник. / за ред. В. О. 

Дроздова. 5-е вид. К. : Професіонал, 2008. 240 с. 

5. Корнієнко І. А. Вступ до наукових досліджень : навч.-метод. посібник. 

Миколаїв, 2013. 156 с. 

6. Лудченко А. А. и др. Основы научных исследований. Київ : Знання, КОО, 

2000. 114 с. 

7. Підласий П. І. Діагностика та експертиза педагогічних проектів : навч. 

посібник. К. : Рад. школа, 1978. 126 с. 

8. Філіпенко А. С. Основи наукових досліджень: конспект лекцій. Київ : 

Академвидав, 2004. 208 с. 

12. Інформаційний ресурс 

1. http://moodle.mnu.mk.ua.course/categori.php?id=40 

 

 

http://moodle.mnu.mk.ua.course/categori.php

	2. Мета  і завдання навчальної дисципліни

