
Методика науково-дослідної роботи 

 
                                         Наука не є і ніколи не буде закінченою книгою. 

Кожен важливий успіх приносить нові питання. 

                                Будь-який розвиток виявляє з часом все нові 

 і більш глибокі трудності. 
Альберт Ейнштейн 

 Кожен фахівець повинен мати уявлення про методику й організацію 

науково-дослідницької діяльності, про науку та основні її поняття. 

Здобувачам вищої освіти, аспірантам, претендентам на здобуття наукового 

ступеня, молодим науковим працівникам, викладачам пропонуємо 

ознайомитися з виданнями, які допоможуть у науковій творчості. 

 

Шейко В. М. Організація та методика науково-

дослідницької діяльності : підручник / В. М. 

Шейко, Н. М. Кушнаренко. – 4-те вид., випр. і 

доп. – Київ : Знання, 2004. – 307 с. 

 

 

Розглядається коло проблем, пов'язаних з 

організацією та методикою науково-дослідницькою 

діяльності: вибір теми, визначення об'єкта і 

предмета, методології і методів дослідження, 

оформлення результатів наукових пошуків у вигляді 

рефератів, курсових, дипломних робіт, доповідей, 

статей, монографій, кандидатських і докторських 

дисертацій та авторефератів згідно вимог 

Міністерства освіти і науки України, а також вимогам ВАК України. 

 

 

 

Ковальчук В. В. Основи наукових досліджень : 

навч. посібник / В. В. Ковальчук. – Київ : Слово, 

2009. – 240 с.  

 

 

У посібнику висвітлено основні положення 

про науку, наукову творчість. Акцентована увага на 

питаннях формулювання теми, мети і завдань 

наукового дослідження, висновків і пропозицій. 

Систематизовані правила оформлення курсових, 

дипломних, магістерських, дисертаційних та інших 

науково-дослідних робіт. 

 



Горбачук В. Т. Основи наукових досліджень : 

навч. посібник / В. Т. Горбачук, Д. В. Горбачук. – 

Слов'янськ : Друкарський двір, 2013. – 124 с. 

 

 Навчальний посібник має на меті допомогти 

студентам-філологам оволодіти понятійним 

апаратом, методикою виконання та оформлення 

науково-дослідної роботи. Аналізуються наукові 

жанри, з якими найчастіше зустрічається молодий 

науковець, роглядаються методи наукових 

досліджень, описується методика виконання і 

захисту кваліфікаційної роботи. Пропонований 

посібник містить також короткий глосарій 

основних понять до курсу "Основи наукових досліджень". 

 

 

 Методичні рекомендації до написання 

конкурсних студентських наукових робіт : навч.-

метод. посібник / уклад. : О. В. Колган, Р. М. 

Падалка, С. О. Чайченко. – Слов'янськ, 2015. – 

54 с. 

 

 Запропоновано методичні рекомендації щодо 

підготовки та написання студентських наукових 

робіт, що претендують на участь у 

Всеукраїнському конкурсі студентських наукових 

робіт із природничих, технічних та гуманітарних 

наук, який щорічно проводять у межах Донбаського 

державного педагогічного університету: загальні 

положення про дослідження; основні етапи реалізації наукового задуму, 

вимоги щодо його структурування, технічні вимоги тощо. Також у 

посібнику подано зразки оформлення певних структурних елементів 

студентської наукової роботи. 

 

 Моргун В. Ф. Кваліфікаційні наукові 

роботи з психології : курсова, бакалаврська, 

магістерська : метод. посібник для студентів. / В. 

Ф. Моргун, Л. С. Москаленко – Київ : Слово, 

2013. – 168 с. 

 

 Викладені вимоги та рекомендації до 

організації, проведення й оформлення результатів 

наукових досліджень студентів-психологів. 

 

 



Набока О. Г. Магістерська робота: структура, 

правила оформлення, порядок підготовки і 

захисту : метод. рекомендації / О. Г. Набока. – 

Слов'янськ : Вид-во Б. І. Маторіна, 2014. – 42 с. 

 

 Містять загальні вимоги до змісту і 

структури магістерської роботи, методичні 

вказівки й поради щодо організації і здійснення 

наукового дослідження, написання й оформлення 

магістерської роботи, підготовки та порядку її 

захисту та оцінювання. 

 

 

 

Черній А. М. Дисертація як кваліфікаційна 

наукова праця : посібник / А. М. Черній; за заг. 

ред. І. І. Ібадуліна. – Київ : Арістей, 2004. – 232 с. 

 

 У посібнику в системному контексті 

розкриті всі етапи руху здобувача наукового 

ступеня: від вступу до аспірантури й вибору теми 

дисертаційного дослідження й до захисту 

дисертації та оформлення атестаційної справи. 

 

 

 

 

 

Приклади оформлення бібліографічного опису у 

списку джерел, який наводять у дисертації, і 

списку опублікованих робіт, який наводять в 

авторефераті // Бюлетень ВАК. – 2009. – № 5. – С. 

26–30. 

 

 Наведені приклади бібліографічного опису у 

списку джерел, які наводять у накових роботах 

згідно діючого стандарту ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 

"Система стандартів з інформації, бібліотечної та 

видавничої справи. Бібліографічний запис. 

Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила 

складання". 

 

 

 

 



 

Правила оформлення посилань на архівні 

документи у дисертаціях ; Правила оформлення 

посилань на архівні документи у прикнижкових, 

прикінцевих, пристатейних списках джерел //  

Бюлетень ВАК. – 2011. – № 11. – С. 11–19. 

 

 Наведені правила оформлення посилань на 

архівні документи згідно рекомендацій 

Українського науково-дослідного інституту 

архівної справи та документознавства. 


