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РЕЗУЛЬТАТИ 

 

Основи наукових досліджень : навчальний 

підручник / В. І. Саюк, О. Л. Ануфрієва,                          

Н. Ю. Волянюк, Н. В. Гузій, Ю. С. Осокіна,                     

Н. М. Скоробагатько, Є. Р. Чернишова,                       

Г. О. Штомпель ; За ред. В. І. Саюк,                              

Є. Р. Чернишової. – К. : Педагогічна думка, 2012. – 

144 с. 

 У підручнику подано основні відомості про 

організацію науки в Україні та особливості підготовки 

кадрів дослідницької кваліфікації у світі, розкрито 

методологічні засади наукового пізнання та творчості, 

пошуку й опрацювання наукової інформації. Значне 

місце відведено методам наукового дослідження та 

практичного використання їх у науковій діяльності. У підручнику розглянуто і 

докладно висвітлено етапи планування та проведення наукового дослідження, 

опрацювання результатів експерименту. Підручник містить рекомендації та 

вимоги щодо оформлення результатів досліджень. 

 Для студентів магістратури, аспірантів, докторантів, здобувачів наукових 

ступенів, викладачів вищих навчальних закладів, науковців. 

 

Психологічні  особливості творення наукового 

тексту : методичні рекомендації  / за редакцією                

В. В. Андрієвської.  – К. : Педагогічна думка,                

2008. – 216 с. 

 У книзі висвітлюються різні аспекти проблеми 

творення наукового тексту. Зокрема розглядається 

специфіка наукового стилю мовлення, аналізуються 

вимоги до термінологічної культури, діалогічної 

спрямованості, змістової організації та нормативного 

оформлення наукового тексту. Наводяться результати 

емпіричних досліджень процесу творення тексту 

науковцями (від проектування статті до її 

редагування). Докладно аналізується зміст і 

особливості формування операцій авторського самоконтролю. Розглядається 

роль технічних засобів у процесі текстотворення. 

 На допомогу  авторам пропонується  російсько-український словник 

наукової мови, укладений на основі аналізу складних випадків слововживання. 

Подаються рекомендації щодо написання іншомовних прізвищ. 

 Книга розрахована на психологів, педагогів, широке коло науковців. 

 

 

 

 

 



Головій В. М. Основи наукових досліджень : 

методологія, організація, оформлення результатів : 

Навч. пос. / В. М. Головій, Є. Ю. Кузькін,                          

Л. В. Піддубна, В. М. Кузніченко, О. В. Ярмак. –              

К. : «Хай-Тек Прес», 2010.  –  344 с. 

 Навчальний посібник ознайомить читача з 

методикою проведення наукових досліджень. 

Розглядаються такі важливі питання як пізнання, 

наука, наукове дослідження, регулювання науки,  

суб’єкти науки, класифікація наук. 

 Надаються рекомендації з вибору та 

формулювання теми, мети та завдань, складання програми і плану наукового 

дослідження; вибору методів дослідження; порядку пошуку інформації, 

обґрунтування новизни, формулювання висновків і пропозицій. Значну увагу 

приділено правилам оформлення наукових робіт, впровадженню і апробації 

результатів проведених досліджень, підготовці доповідей. 

 Посібник може бути використаний у системі підготовки студентів денної 

і заочної форм навчання економічних спеціальностей вищих навчальних 

закладів. 

Шейко В. М. Організація та методика науково-

дослідницької діяльності : підручник /                               

В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко. – 6-те вид., 

переробл. і доповн. – К. : Знання, 2008. – 310 с.  

Розглядається коло проблем, пов’язаних з 

організацією та методикою науково-дослідницької 

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.  

Для студентів, аспірантів, докторантів, здобувачів наукових ступенів, 

викладачів. Підручник може бути використаний у системі підготовки та 

підвищення кваліфікації наукових і науково-педагогічних кадрів.  

 

Крушельницька О. В. Методологія та організація 

наукових досліджень : Навчальний посібник / О. В. 

Крушельницька. – К. : Кондор, 2006. – 206 с. 

 У навчальному посібнику розглянуто історію 

становлення та розвитку науки, організацію та 

методологію наукових досліджень, вибір теми, збір 

інформації та надання основних рекомендацій щодо 

проведення наукових досліджень студентами. 

Для студентів, викладачів вищих навчальних 

закладів, аспірантів та здобувачів, які займаються 

науковою роботою. Режим доступу: 

http://biology.univ.kiev.ua/images/stories/Upload/Kafedry/

Biofizyky/2014/kryshelnytska_metod_org_nayk_dosl.pdf 

http://biology.univ.kiev.ua/images/stories/Upload/Kafedry/Biofizyky/2014/kryshelnytska_metod_org_nayk_dosl.pdf
http://biology.univ.kiev.ua/images/stories/Upload/Kafedry/Biofizyky/2014/kryshelnytska_metod_org_nayk_dosl.pdf


Бочелюк В. Й. Методика та організація наукових 

досліджень із психології : Навчальний посібник /                         

В. Й. Бочелюк. В. В. Бочелюк. – К. : Центр учбової 

літератури, 2008. – 360 с. 

У навчально-методичному посібнику розкрито 

соціально-психологічне визначення науки, сутність, 

роль, функції науки й наукових досліджень у 

суспільному житті, їх взаємозв’язок із практикою. 

Розглянуто основні поняття, зміст і функції науки, 

форми її організації та управління. Представлено 

методологічні основи наукового дослідження в галузі 

психології. Висвітлено питання організації та 

проведення наукового дослідження і його 

інформаційного забезпечення. Розглянуто особливості творчої праці в 

дослідницькій діяльності, етичні норми і цінності науки. 

Навчально-методичний посібник розкриває особливості організації та 

проведення психологічних наукових досліджень, написання та оформлення 

наукових робіт, правову сутність інтелектуальної власності. 

Посібник призначено для викладачів, студентів, магістрів та аспірантів. 

Режим доступу:  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&

uact=8&ved=2ahUKEwjxvq7nxpzeAhXDliwKHVcOCloQFjAAegQICRAC&url=htt

p%3A%2F%2Fpadabum.net%2Fx.php%3Fid%3D88773&usg=AOvVaw3XXGUF2x

tcK_S8xasgn6hg 

 

Тлумачно-термінологічний словник з методології 

наукового педагогічного дослідження / 

упорядники Н. Н. Чайченко, І. В. Ярмак – Суми : 

СОІППО, 2012. – 36 с. 

Тлумачно-термінологічний словник допоможе 

магістрантам у засвоєнні понять і термінів з 

методології наукового педагогічного дослідження. 

Він також стане у нагоді тим, хто опікується 

проблемами сучасної педагогіки вищої школи. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjxvq7nxpzeAhXDliwKHVcOCloQFjAAegQICRAC&url=http%3A%2F%2Fpadabum.net%2Fx.php%3Fid%3D88773&usg=AOvVaw3XXGUF2xtcK_S8xasgn6hg
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjxvq7nxpzeAhXDliwKHVcOCloQFjAAegQICRAC&url=http%3A%2F%2Fpadabum.net%2Fx.php%3Fid%3D88773&usg=AOvVaw3XXGUF2xtcK_S8xasgn6hg
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjxvq7nxpzeAhXDliwKHVcOCloQFjAAegQICRAC&url=http%3A%2F%2Fpadabum.net%2Fx.php%3Fid%3D88773&usg=AOvVaw3XXGUF2xtcK_S8xasgn6hg
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjxvq7nxpzeAhXDliwKHVcOCloQFjAAegQICRAC&url=http%3A%2F%2Fpadabum.net%2Fx.php%3Fid%3D88773&usg=AOvVaw3XXGUF2xtcK_S8xasgn6hg

