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ЗМІСТ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ 

 

1. Витяги з ОПП спеціальності; 

2. Навчальна  програма дисципліни; 

3. Робоча навчальна програма дисципліни; 

4. Програми навчальної, технологічної і професійної практик; 

5. Засоби діагностики навчальних досягнень студентів; 

6. Навчальні-наочні посібники, технічні засоби навчання тощо; 

7. Конспект лекцій з дисципліни; 

8. Комплекс контрольних робіт (ККР) для визначення залишкових знань з 

дисципліни, завдань для змістовно-модульних контрольних робіт; 

9. Інструктивно-методичні матеріали до семінарських, практичних і 

лабораторних занять; 

10. Завдання на курсові та дипломні проекти; 

11. Контрольні завдання до семінарських, практичних і лабораторних занять, 

завдання для заліків. 

12. Питання до екзаменаційних білетів, екзаменаційні білети; 

13. Методичні рекомендації та розробки викладача; 

14. Методичні матеріали, що забезпечують самостійну роботу студентів; 

15. Методичні матеріали щодо виконання контрольних робіт для заочної 

форми навчання; 

16. Інші матеріали. 

  



ВИТЯГ З ОПП СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ           

«МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ» 

 

В результаті вивчення курсу та відповідно до вимог освітньо-професійної 

програми здобувач вищої освіти має оволодіти такими компетентностями: 

 

Інтегральна 

компетент

ність 

 

Здатність розв’язувати задачі дослідницького та/або 

інноваційного характеру в професійно-педагогічній та науково-

пошуковій діяльності у сфері початкової освіти. 

Загаль

ні 

  

і  

 

спеці 

альні  

 

компе

тент

ності 
 

ЗК-1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК-3. Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні. 

ЗК-5. Здатність працювати автономно. 

СК-3. Здатність застосовувати інноваційні технології в навчанні освітніх 

галузей початкової школи в стандартних, нестандартних та 

невизначених ситуаціях. 

СК-6. Здатність моделювати, проєктувати та реалізовувати науково-

експериментальну діяльність в системі початкової освіти в 

широких мультидисциплінарних контекстах, нових або 

незнайомих середовищах за наявності неповної чи обмеженої 

інформації. 

СК-7. Здатність створювати власний професійний імідж, 

самопрезентувати результати професійної діяльності, керувати 

власним життям і кар’єрою.  
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АНОТАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ 

 

Дана програма нормативної дисципліни «Методологія наукових 

досліджень» для підготовки ІІ (магістерського) рівня вищої освіти фахівців 

спеціальності 013 Початкова освіта складена для реалізації освітньо-професійної 

програми Початкова освіта. 

Особлива увага приділена методології та методам наукового дослідження, 

формування системи знань про критерії науковості та вимоги, щодо організації 

та аргументації дослідження, аналізу його результатів, основні етапи, форми та 

елементи організації наукової діяльності. 

Окремим важливим розділом навчальної дисципліни «Методологія та 

організація наукових досліджень» є: оволодіння методологією та методами 

наукового педагогічного дослідження, формування системи знань про критерії 

науковості та вимоги, щодо організації та аргументації педагогічного 

дослідження, аналізу його результатів. 

Ключові слова: науковий підхід, науковий пошук, методи дослідження,  

науково-педагогічне дослідження, магістерська робота. 

 

АНОТАЦІЯ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ 

 

This program of normative discipline is «Methodology of scientific researches» 

for preparation of ІІ (master's degree) of level of higher education of specialists of 

speciality 013 Primary education is made for realization of the educationally 

professional program Primary education. 

Particular attention is paid to the methodology and methods of science research, 

formation of a system of knowledge about the criteria of scientificity and requirements 

for organization and argumentation of the study, analysis of its results, main stages, 

forms and elements of the organization of scientific activity. 

A separate important section of the discipline «Methodology and organization 

of scientific research» is: mastering the methodology and methods of scientific 

pedagogical research, the formation systems of knowledge about the criteria of 

scientificity and requirements for organization and argumentation pedagogical 

research, analysis of its results. 

Key words: scientific approach, scientific research, research methods, 

qualification-pedagogical research, master's thesis. 



1. Опис навчальної дисципліни 
 

Денна форма навчання 

Найменування показників  
Галузь знань, освітній 

ступінь 

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 5 
Галузь знань 

01 Освіта / Педагогіка 
Нормативна 

Загальна кількість годин – 150 год Спеціальність 

013 Початкова освіта 

 

Семестр 

Індивідуальне науково-дослідне 

завдання – наукова стаття / тези 

1-й 

Лекції 

Тижневих годин для денної форми 

навчання: аудиторних – 4 год. 

самостійної роботи студента – 8 год. Ступінь 

магістра 

20 год. 

Практичні 

30 год. 

http://moodle.mdu.edu.ua/course/view.php

?id=4106 

 

Самостійна робота 

100 год. 

Вид контролю: залік 

Мова навчання – українська  

 

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 90 год. : 30 год. – аудиторні 

заняття,60 год. –  самостійна робота (33 % / 67 %). 

 
Заочна форма навчання 

Найменування показників  
Галузь знань, освітній 

ступінь 

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 5 
Галузь знань 

01 Освіта / Педагогіка 
Нормативна 

Загальна кількість годин – 150 год Спеціальність 

013 Початкова освіта 

 

Семестр 

Індивідуальне науково-дослідне 

завдання – наукова стаття / тези 

1-й 

Лекції 

http://moodle.mdu.edu.ua/course/view.php

?id=4108 

 

Ступінь 

магістра 

8 год. 

Практичні 

12 год. 

Самостійна робота 

130 год. 

Вид контролю: 

залік 

Мова навчання – українська. 

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить: для заочної форми навчання – 150 год. : 20 год. – аудиторні 

заняття, 130 год. –  самостійна робота (13 % / 87 %). 

http://moodle.mdu.edu.ua/course/view.php?id=4106
http://moodle.mdu.edu.ua/course/view.php?id=4106
http://moodle.mdu.edu.ua/course/view.php?id=4108
http://moodle.mdu.edu.ua/course/view.php?id=4108


ВСТУП 
 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Методологія 

наукових досліджень» укладена відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки магістрів спеціальності 013 Початкова освіта за освітньо-

професійною програмою Початкова освіта. 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: методологія, принципи та 

методи наукового дослідження,  формування системи знань про критерії 

науковості і вимоги щодо організації та презентації результатів дослідження, 

реалізації основних етапів та елементів наукового та/чи науково-педагогічного 

дослідження. 

Міждисциплінарні зв’язки: вивчення дисципліни пов’язано з вивченням 

таких дисциплін: «Філософія освіти», «Інформаційно-комунікативні технології», 

«Технології викладання фахових дисциплін у початковій школі». 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета курсу: вивчення основних принципів методології та логіки 

наукового пошуку, оволодіння методологією и наукового дослідження, 

методами і прийомами наукового дослідження, методичного забезпечення 

науково-дослідницької діяльності, формування системи знань про критерії 

науковості та аргументації дослідження, аналізу його результатів. 

Завдання курсу: теоретична підготовка магістрів з питань сутності понять 

і категорій методології наукових досліджень, формування здатності до реалізації 

наукового й діяльнісного підходів до отримання та перевірки нових знань; 

вибору об’єктів і методик дослідження, розробки, планування та реалізації 

основних етапів наукового дослідження, оволодіння теоретичними і практичним 

методами здійснення науково-педагогічного дослідження; аналіз й оформлення 

результатів наукових досліджень і впровадження їх у практику. 

 

Програмні результати навчання: 

 

ПРН-03 Застосовувати інноваційні технології в навчанні освітніх галузей 

початкової школи  в стандартних, нестандартних та невизначених 

ситуаціях. 

ПРН-04 Створювати особисту методичну систему навчання здобувачів 

початкової освіти предметів початкової школи, адаптувати її до різних 

умов освітнього процесу. 



ПРН-07 Моделювати, створювати та підтримувати безпечне, ергономічне, 

інклюзивне освітнє середовище початкової школи. 

ПРН-08 Відповідати критеріям академічної доброчесності у власній науково-

пошуковій діяльності в галузі початкової освіти.  

ПРН-09 Планувати, організовувати і здійснювати наукові (експериментальні) 

дослідження у сфері початкової освіти; аналізувати, узагальнювати й 

презентувати результати дослідження; доводити власну наукову 

позицію.  

ПРН-10 Складати програму саморозвитку та самовдовконалення, обирати 

ефективний інструментарій самопрезентації результатів власної 

професійної діяльності, створювати власний професійний імідж. 

 

 

Згідно з вимогами ОПП студент оволодіває такими компетентностями: 

 

Інтегральна 

компетентніс

ть 

 

Здатність розв’язувати задачі дослідницького та/або 

інноваційного характеру в професійно-педагогічній та науково-

пошуковій діяльності у сфері початкової освіти. 

Загальні 

і 

спеціаль

ні 

компете

нтності 

 

ЗК-1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК-3. Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні. 

ЗК-5. Здатність працювати автономно. 

СК-3. Здатність застосовувати інноваційні технології в навчанні 

освітніх галузей початкової школи в стандартних, 

нестандартних та невизначених ситуаціях. 

СК-6. Здатність моделювати, проєктувати та реалізовувати науково-

експериментальну діяльність в системі початкової освіти в 

широких мультидисциплінарних контекстах, нових або 

незнайомих середовищах за наявності неповної чи обмеженої 

інформації. 

СК-7. Здатність створювати власний професійний імідж, 

самопрезентувати результати професійної діяльності, керувати 

власним життям і кар’єрою.  

 

 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 годин / 5 кредитів ECTS. 



 

Кредит 1. Наука та наукові дослідження у сучасному світі 

Кредит 2. Методологічні засади наукових досліджень 

Кредит 3. Основи наукових досліджень 

Кредит 4. Технологія наукових досліджень 

Кредит 5. Організація наукової роботи у ЗВО 

 

Програма навчальної дисципліни 

 

Кредит 1. Наука та наукові дослідження у сучасному світі 

Тема 1. Предмет і завдання науки 

Фундаментальна та загальнонаукова методологія. 

Предмет і сутність науки, її функції.  

Наука як особливий вид діяльності людини. 

Основні елементи науки як системи знань.  

Класифікація основних галузей наук. 

Тема 2. Історичні віхи розвитку наукового пізнання 

Еволюція і методологічні принципи науки. 

Поняття принципів діалектики та їх роль у науковому пізнанні.  

Сутність наукового пізнання, його характеристики. Логіка та наукове пізнання. 

Рівні та інструментарій методології. 

Специфіка пізнавального ставлення людини до світу. 

Проблеми наукового пізнання в історичній ретроспективі. 

 

Кредит 2. Методологічні засади наукових досліджень 

Тема 3. Методи наукових досліджень 

Постановка наукових проблем та її вирішення. Основні напрямки розробки 

проблеми. 

Особливості та рівні науково-пізнавальної діяльності. 

Теоретичні та емпіричні методи дослідження. 

Спостереження як метод дослідження. Види спостережень, їх функції та обробка 

результатів. 

Опитування, анкетування та інтерв’ю як методи дослідження. Їх види, переваги 

і недоліки, опрацювання результатів. 

Експеримент як метод дослідження. Структура експерименту, його види та 

функції, помилки проведення експерименту, вимоги до обробки і представлення 

результатів. 

Порівняння й узагальнення як методи наукового дослідження. 

Методи математичної обробки даних дослідження. 



 

Кредит 3. Основи наукових досліджень 

 

Тема 4. Категоріальний апарат наукового дослідження 

Наукова проблема, вибір та обґрунтування теми дослідження. 

Наукова новизна та гіпотеза. 

Складові та характеристика категоріального апарату наукового дослідження. 

Взаємозв’язки між складовими категоріального апарату наукового дослідження. 

 

Тема 5. Організація наукової діяльності в Україні 

Наукова діяльність і глобалізація науки.  

Законодавчо-нормативне регулювання науки в Україні. 

Організація науки та наукових досліджень в Україні. 

Склад і підготовка наукових кадрів. 

Науково-педагогічні працівники, наукові школи. 

 

Кредит 4. Технологія наукових досліджень 

 

Тема 6. Інформаційне забезпечення наукових досліджень 

Способи пошуку наукової інформації.  

Інформаційне забезпечення, обробка та аналіз матеріалів дослідження 

Наукова, науково-технічна, науково-педагогічна і методична інформація. 

Достовірність інформації, результатів і висновків.  

 

Тема 7. Типи і види наукових робіт 

Типи наукових документів.  

Педагогічні дослідження як різновид наукових досліджень. 

УДК. 

Наукові фахові і цитовані видання. 

Складання наукової доповіді, статті, тез. 

Діяльнісний, синергетичний, системний, компетентнісний підходи у наукових і 

науково-педагогічних дослідженнях. 

Обробка наукової інформації та джерел дослідження. 

 

Кредит 5. Організація наукової роботи у ЗВО 

 

Тема 8. Академічна доброчесність та організація праці у науковій діяльності 

Основи наукової етики та академічна доброчесність. 

Авторство й співавторство у публікаціях. 



Організація науково-дослідної роботи у закладах вищої освіти. 

Науково-дослідна робота студентів, її форми і роль у підготовці магістрів. 

Участь у науково-дослідній та госпдоговірній тематиці кафедри. 

Ефективність наукових досліджень та її критерії. 

Участь у конкурсах наукових робіт, науково-практичних конференціях і 

семінарах. 

 

Тема 9. Магістерська робота як кваліфікаційне дослідження 

Магістерська робота як різновид наукового пошуку.  

Вимоги до магістерських робіт. 

Планування роботи, структура та оформлення роботи. 

Характеристика основних етапів роботи над науковим / науково-педагогічним 

дослідженням. 

Опрацювання остаточного списку джерел, рецензування, підготовка до захисту 

та презентація результатів наукового пошуку. 

 

 

Рекомендована література 

 

Базова: 

1. Голіков В. А., Козьміних М. А., Онищенко О. А. Методологія наукових 

досліджень: навч. посіб. Одеса. 2014. 163 с. 

2. Зайченко І.В. Теорія і методика професійного навчання: навч.посіб.-2-ге 

вид., доповн. і переробл. К.:Ліра, 2016. 580 с. 

3. Костюкевич В. М., Коннова М. В. Методологія наукових досліджень: 

навчальний посібник. Вінниця. 2017. 172 с. 

4. Кустовська О. В. Методологія системного підходу та наукових досліджень: 

Курс лекцій. Тернопіль, 2005. 124 с. 

5. Малигіна В. Д. Методологія наукових досліджень. Рівне. 2016. 247 с. 

6.  Юринець В. Є. Методологія наукових досліджень: навч. посібник. Львів: ЛНУ 

імені Івана Франка, 2011. 178 с. 

 

 

Допоміжна: 

1. Палеха Ю. І. Основи науково-дослідної роботи: навч. посіб. Київ. 2013. 

336 с. 

2. Пілюшенко В. Л., Шкрабак І. В., Славенко Е. І. Наукове дослідження: 

організація, методологія, інформаційне забезпечення: навчальний посібник. К., 

2004. 344 с. 

3. Пятницька-Позднякова І. С. Основи наукових досліджень у вищій школі. К., 2003.  



116 с. 

4. Романчиков В. І. Основи наукових досліджень: навчальний посібник. К.: 

Центр учбової літератури, 2007. 254 с. 

5. Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень: Навчальний посібник. К.: 

Видавничий Дім «Слово», 2003. 240 с. (електр. версія: http://www.info-

librarv.com.ua/books-book-96.html). 

6. Шишкіна Є.К., Носирєв О.О. Методологія наукових досліджень: навч. 

посіб. Харків. 2014. 200 с. 
 

 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік. 

 

 

5. Засоби діагности успішності навчання. 

 

Засобами діагностики та методами демонстрування результатів 

навчання є: завдання до практичних занять, завдання для самостійної та 

індивідуальної роботи (зокрема – наукова публікація), презентації, тестові 

завдання, контрольна робота. 
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АНОТАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ 

 

Дана програма нормативної дисципліни «Методологія наукових 

досліджень» для підготовки ІІ (магістерського) рівня вищої освіти фахівців 

спеціальності 013 Початкова освіта складена для реалізації освітньо-професійної 

програми Початкова освіта. 

Особлива увага приділена методології та методам наукового дослідження, 

формування системи знань про критерії науковості та вимоги, щодо організації 

та аргументації дослідження, аналізу його результатів, основні етапи, форми та 

елементи організації наукової діяльності. 

Окремим важливим розділом навчальної дисципліни «Методологія та 

організація наукових досліджень» є: оволодіння методологією та методами 

наукового педагогічного дослідження, формування системи знань про критерії 

науковості та вимоги, щодо організації та аргументації педагогічного 

дослідження, аналізу його результатів. 

Ключові слова: науковий підхід, науковий пошук, методи дослідження,  

науково-педагогічне дослідження, магістерська робота. 

 

АНОТАЦІЯ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ 

 

This program of normative discipline is «Methodology of scientific researches» 

for preparation of ІІ (master's degree) of level of higher education of specialists of 

speciality 013 Primary education is made for realization of the educationally 

professional program Primary education. 

Particular attention is paid to the methodology and methods of science research, 

formation of a system of knowledge about the criteria of scientificity and requirements 

for organization and argumentation of the study, analysis of its results, main stages, 

forms and elements of the organization of scientific activity. 

A separate important section of the discipline «Methodology and organization 

of scientific research» is: mastering the methodology and methods of scientific 

pedagogical research, the formation systems of knowledge about the criteria of 

scientificity and requirements for organization and argumentation pedagogical 

research, analysis of its results. 

Key words: scientific approach, scientific research, research methods, 

qualification-pedagogical research, master's thesis. 



2. Опис навчальної дисципліни 
 

Денна форма навчання 

Найменування показників  
Галузь знань, освітній 

ступінь 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 5 
Галузь знань: 

01 Освіта / Педагогіка 
Нормативна 

Загальна кількість годин – 150 год Спеціальність: 

013 Початкова освіта 

 

Семестр 

Індивідуальне науково-дослідне 

завдання – наукова стаття / тези  

1-й 

Лекції 

Тижневих годин для денної форми 

навчання: аудиторних – 4 год. 

самостійної роботи студента – 8 год. Ступінь 

магістра 

20 год. 

Практичні 

30 год. 

http://moodle.mdu.edu.ua/course/view.php

?id=4106 

 

Самостійна робота 

100 год. 

Вид контролю: залік 

Мова навчання – українська  

 

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 90 год. : 30 год. – аудиторні 

заняття,60 год. –  самостійна робота (33 % / 67 %). 

 

Заочна форма навчання 

Найменування показників  
Галузь знань, 

освітній ступінь 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 5 
Галузь знань 

01 Освіта / Педагогіка 
Нормативна 

Загальна кількість годин – 150 год Спеціальність 

013 Початкова освіта 

 

Семестр 

Індивідуальне науково-дослідне 

завдання – наукова стаття / тези 

1-й 

Лекції 

Тижневих годин для денної форми 

навчання: аудиторних – 4 год. 

самостійної роботи студента – 8 год. Ступінь 

магістра 

8 год. 

Практичні 

12 год. 

http://moodle.mdu.edu.ua/course/view.php

?id=4108 

 

Самостійна робота 

130 год. 

Вид контролю: залік 

 

Мова навчання – українська. 

 

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить: для заочної форми навчання – 150 год. : 20 год. – аудиторні 

заняття, 130 год. –  самостійна робота (13 % / 87 %). 

 

http://moodle.mdu.edu.ua/course/view.php?id=4106
http://moodle.mdu.edu.ua/course/view.php?id=4106
http://moodle.mdu.edu.ua/course/view.php?id=4108
http://moodle.mdu.edu.ua/course/view.php?id=4108


2. Мета, завдання навчальної дисципліни та очікувані результати  

 

 

Мета курсу: вивчення основних принципів методології та логіки 

наукового пошуку, оволодіння методологією и наукового дослідження, 

методами і прийомами наукового дослідження, методичного забезпечення 

науково-дослідницької діяльності, формування системи знань про критерії 

науковості та аргументації дослідження, аналізу його результатів. 

Завдання курсу: теоретична підготовка магістрів з питань сутності понять 

і категорій методології наукових досліджень, формування здатності до реалізації 

наукового й діяльнісного підходів до отримання та перевірки нових знань; 

вибору об’єктів і методик дослідження, розробки, планування та реалізації 

основних етапів наукового дослідження, оволодіння теоретичними і практичним 

методами здійснення науково-педагогічного дослідження; аналіз й оформлення 

результатів наукових досліджень і впровадження їх у практику. 

 

Програмні результати навчання: 
 

ПРН-03 Застосовувати інноваційні технології в навчанні освітніх галузей 

початкової школи  в стандартних, нестандартних та невизначених 

ситуаціях. 

ПРН-04 Створювати особисту методичну систему навчання здобувачів 

початкової освіти предметів початкової школи, адаптувати її до різних 

умов освітнього процесу. 

ПРН-07 Моделювати, створювати та підтримувати безпечне, ергономічне, 

інклюзивне освітнє середовище початкової школи. 

ПРН-08 Відповідати критеріям академічної доброчесності у власній науково-

пошуковій діяльності в галузі початкової освіти.  

ПРН-09 Планувати, організовувати і здійснювати наукові (експериментальні) 

дослідження у сфері початкової освіти; аналізувати, узагальнювати й 

презентувати результати дослідження; доводити власну наукову 

позицію.  

ПРН-10 Складати програму саморозвитку та самовдовконалення, обирати 

ефективний інструментарій самопрезентації результатів власної 

професійної діяльності, створювати власний професійний імідж. 

 



 

Згідно з вимогами ОПП студент оволодіває такими компетентностями: 

 

Інтегральна 

компетентніс

ть 

 

Здатність розв’язувати задачі дослідницького та/або 

інноваційного характеру в професійно-педагогічній та науково-

пошуковій діяльності у сфері початкової освіти. 

Загальні 

і 

спеціаль

ні 

компете

нтності 
 

ЗК-1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК-3. Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні. 

ЗК-5. Здатність працювати автономно. 

СК-3. Здатність застосовувати інноваційні технології в навчанні 

освітніх галузей початкової школи в стандартних, 

нестандартних та невизначених ситуаціях. 

СК-6. Здатність моделювати, проєктувати та реалізовувати науково-

експериментальну діяльність в системі початкової освіти в 

широких мультидисциплінарних контекстах, нових або 

незнайомих середовищах за наявності неповної чи обмеженої 

інформації. 

СК-7. Здатність створювати власний професійний імідж, 

самопрезентувати результати професійної діяльності, керувати 

власним життям і кар’єрою.  

 

3. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 годин / 5 кредитів 

ECTS. 

 

Кредит 1. Наука та наукові дослідження у сучасному світі 

Кредит 2. Методологічні засади наукових досліджень 

Кредит 3. Основи наукових досліджень 

Кредит 4. Технологія наукових досліджень 

Кредит 5. Організація наукової роботи у ЗВО 

 

Програма навчальної дисципліни 

 

Кредит 1. Наука та наукові дослідження у сучасному світі 

Тема 1. Предмет і завдання науки 

Фундаментальна та загальнонаукова методологія. 

Предмет і сутність науки, її функції.  

Наука як особливий вид діяльності людини. 



Основні елементи науки як системи знань.  

Класифікація основних галузей наук. 

Тема 2. Історичні віхи розвитку наукового пізнання 

Еволюція і методологічні принципи науки. 

Поняття принципів діалектики та їх роль у науковому пізнанні.  

Сутність наукового пізнання, його характеристики. Логіка та наукове пізнання. 

Рівні та інструментарій методології. 

Специфіка пізнавального ставлення людини до світу. 

Проблеми наукового пізнання в історичній ретроспективі. 

 

Кредит 2. Методологічні засади наукових досліджень 

Тема 3. Методи наукових досліджень 

Постановка наукових проблем та її вирішення. Основні напрямки розробки 

проблеми. 

Особливості та рівні науково-пізнавальної діяльності. 

Теоретичні та емпіричні методи дослідження. 

Спостереження як метод дослідження. Види спостережень, їх функції та обробка 

результатів. 

Опитування, анкетування та інтерв’ю як методи дослідження. Їх види, переваги 

і недоліки, опрацювання результатів. 

Експеримент як метод дослідження. Структура експерименту, його види та 

функції, помилки проведення експерименту, вимоги до обробки і представлення 

результатів. 

Порівняння й узагальнення як методи наукового дослідження. 

Методи математичної обробки даних дослідження. 

 

Кредит 3. Основи наукових досліджень 

Тема 4. Категоріальний апарат наукового дослідження 

Наукова проблема, вибір та обґрунтування теми дослідження. 

Наукова новизна та гіпотеза. 

Складові та характеристика категоріального апарату наукового дослідження. 

Взаємозв’язки між складовими категоріального апарату наукового дослідження. 

 

Тема 5. Організація наукової діяльності в Україні 

Наукова діяльність і глобалізація науки.  

Законодавчо-нормативне регулювання науки в Україні. 

Організація науки та наукових досліджень в Україні. 

Склад і підготовка наукових кадрів. 

Науково-педагогічні працівники, наукові школи. 



 

Кредит 4. Технологія наукових досліджень 

Тема 6. Інформаційне забезпечення наукових досліджень 

Способи пошуку наукової інформації.  

Інформаційне забезпечення, обробка та аналіз матеріалів дослідження 

Наукова, науково-технічна, науково-педагогічна і методична інформація. 

Достовірність інформації, результатів і висновків.  

 

Тема 7. Типи і види наукових робіт 

Типи наукових документів.  

Педагогічні дослідження як різновид наукових досліджень. 

УДК. 

Наукові фахові і цитовані видання. 

Складання наукової доповіді, статті, тез. 

Діяльнісний, синергетичний, системний, компетентнісний підходи у наукових і 

науково-педагогічних дослідженнях. 

Обробка наукової інформації та джерел дослідження. 

 

Кредит 5. Організація наукової роботи у ЗВО 

 

Тема 8. Академічна доброчесність та організація праці у науковій діяльності 

Основи наукової етики та академічна доброчесність. 

Авторство й співавторство у публікаціях. 

Організація науково-дослідної роботи у закладах вищої освіти. 

Науково-дослідна робота студентів, її форми і роль у підготовці магістрів. 

Участь у науково-дослідній та госпдоговірній тематиці кафедри. 

Ефективність наукових досліджень та її критерії. 

Участь у конкурсах наукових робіт, науково-практичних конференціях і 

семінарах. 

 

Тема 9. Магістерська робота як кваліфікаційне дослідження 

Магістерська робота як різновид наукового пошуку.  

Вимоги до магістерських робіт. 

Планування роботи, структура та оформлення роботи. 

Характеристика основних етапів роботи над науковим / науково-педагогічним 

дослідженням. 

Опрацювання остаточного списку джерел, рецензування, підготовка до захисту 

та презентація результатів наукового пошуку. 

 

 



 

4. Структура навчальної дисципліни 
 

Денна форма навчання 

Назви кредитів і тем Всього Кількість 

годин 

Л Пр СР 

Кредит 1. Наука та наукові дослідження у сучасному світі 

Тема 1. Предмет і завдання науки 14 2 2 10 

Тема 2. Історичні віхи розвитку наукового пізнання 16 2 4 10 

Усього за 1-й кредит 30 4 6 20 

Кредит 2. Методологічні засади наукових досліджень 

Тема 3. Методи наукових досліджень 30 4 6 20 

Усього за 2-й кредит 30 4 6 20 

Кредит 3. Основи наукових досліджень 

Тема 4. Категоріальний апарат наукового дослідження 16 2 4 10 

Тема 5. Організація наукової діяльності в Україні 14 2 2 10 

Усього за 3-й кредит 30 4 6 20 

Кредит 4. Технологія наукових досліджень 

Тема 6. Інформаційне забезпечення наукових досліджень 14 2 2 10 

Тема 7. Типи і види наукових робіт 16 2 4 10 

Усього за 4-й кредит 30 4 6 20 

Кредит 5. Організація наукової роботи у ЗВО 

Тема 8. Академічна доброчесність та організація праці у науковій 

діяльності 
 

14 

 

2 

 

2 

 

10 

Тема 9. Магістерська робота як кваліфікаційне дослідження 16 2 4 10 

Усього за 5-й кредит 30 4 6 20 

Усього за курс : 150 20 30 100 

 

 

Заочна форма навчання 

Назви кредитів і тем Всього Кількість 

годин 

Л Пр СР 

Кредит 1. Наука та наукові дослідження у сучасному світі 

Тема 1. Предмет і завдання науки 14 2 2 10 

Тема 2. Історичні віхи розвитку наукового пізнання 16 0 0 16 

Усього за 1-й кредит 30 2 2 26 

Кредит 2. Методологічні засади наукових досліджень 

Тема 3. Методи наукових досліджень 30 2 2 26 

Усього за 2-й кредит 30 2 2 26 

Кредит 3. Основи наукових досліджень 

Тема 4. Категоріальний апарат наукового дослідження 16 2 2 12 

Тема 5. Організація наукової діяльності в Україні 14 0 0 14 

Усього за 3-й кредит 30 2 2 26 

Кредит 4. Технологія наукових досліджень 

Тема 6. Інформаційне забезпечення наукових досліджень 14 0 0 14 

Тема 7. Типи і види наукових робіт 16 2 2 12 

Усього за 4-й кредит 30 2 2 26 



Кредит 5. Організація наукової роботи у ЗВО 

Тема 8. Академічна доброчесність та організація праці у науковій 

діяльності 
 

14 

 

0 

 

2 

 

12 

Тема 9. Магістерська робота як кваліфікаційне дослідження 16 0 2 14 

Усього за 5-й кредит 30 0 4 26 

Усього за курс : 150 8 12 130 

 

 

5. Теми лекційних  занять 

 

Денна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Наука та наукові дослідження у сучасному світі 

1. Тема 1. Предмет і завдання науки 2 

2. Тема 2. Історичні віхи розвитку наукового пізнання 2 

Кредит 2. Методологічні засади наукових досліджень 

3-4. Тема 3. Методи наукових досліджень  

3.1. Теоретичні методи 

3.2. Емпіричні методи 

 

2 

2 

Кредит 3. Основи наукових досліджень 

5. Тема 4. Категоріальний апарат наукового дослідження 2 

6. Тема 5. Організація наукової діяльності в Україні 2 

Кредит 4. Технологія наукових досліджень 

7. Тема 6. Інформаційне забезпечення наукових досліджень 2 

8. Тема 7. Типи і види наукових робіт 2 

Кредит 5. Організація наукової роботи у ЗВО 

9. Тема 8. Академічна доброчесність та організація праці у науковій діяльності 2 

10. Тема 9. Магістерська робота як кваліфікаційне дослідження 2 

Усього:  20 

 

Заочна форма навчання 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Наука та наукові дослідження у сучасному світі 

1. Тема 1. Предмет і завдання науки 2 

Кредит 2. Методологічні засади наукових досліджень 

2. Тема 3. Методи наукових досліджень  

 

2 

Кредит 3. Основи наукових досліджень 

3. Тема 4. Категоріальний апарат наукового дослідження 2 

Кредит 4. Технологія наукових досліджень 

4. Тема 7. Типи і види наукових робіт 2 

Усього:  8 

 

 

 

6. Теми практичних занять 

 



Денна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількіс

ть 

годин 

Кредит 1. Наука та наукові дослідження у сучасному світі 

1. Тема 1. Предмет і завдання науки та наукового пошуку 2 

2-

3. 

Тема 2. Історичні віхи розвитку наукового пізнання 

2.2. Рівні та інструментарій методології науки 

2 

2 

Кредит 2. Методологічні засади наукових досліджень 

4-

6. 

Тема 3. Методи наукових досліджень:  

3.1. Теоретичні методи 

3.2. Емпіричні методи (спостереження, анкетування, інтерв’ю) 

3.3. Емпіричні методи (експеримент, порівняння) 

 

2 

2 

2 

Кредит 3. Основи наукових досліджень 

7-

8. 

Тема 4. Категоріальний апарат наукового дослідження 

4.1. Категоріальний апарат дослідження (формулювання складових) 

4.2. Взаємозв’язок компонентів категоріального апарату 

 

2 

2 

9. Тема 5. Організація наукової діяльності в Україні 2 

Кредит 4. Технологія наукових досліджень 

10. Тема 6. Інформаційне забезпечення наукових досліджень 2 

11-

12. 

Тема 7. Типи і види наукових робіт 

7.2. Обробка наукової інформації 

2 

2 

Кредит 5. Організація наукової роботи у ЗВО 

13. Тема 8. Академічна доброчесність та організація праці у науковій діяльності 2 

14-

15. 

Тема 9. Магістерська робота як кваліфікаційне дослідження 

9.2.Етапи роботи над науково-педагогічним дослідженням 

2 

2 

Усього:  30 

 

Заочна форма навчання 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількіс

ть 

годин 

Кредит 1. Наука та наукові дослідження у сучасному світі 

1. Тема 1. Предмет і завдання науки та наукового пошуку 2 

Кредит 2. Методологічні засади наукових досліджень 

2. Тема 3. Методи наукових досліджень: 2 

Кредит 3. Основи наукових досліджень 

3. Тема 4. Категоріальний апарат наукового дослідження 2 

Кредит 4. Технологія наукових досліджень 

5. Тема 7. Типи і види наукових робіт 2 

Кредит 5. Організація наукової роботи у ЗВО 

6. Тема 8. Академічна доброчесність та організація праці у науковій діяльності 1 

Тема 9. Магістерська робота як кваліфікаційне дослідження 1 

Усього:  12 

 

 

7. Самостійна  робота 

 

Денна форма навчання 

 



№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Наука та наукові дослідження у сучасному світі 

1. Тема 1. Предмет і завдання науки 10 

2. Тема 2. Історичні віхи розвитку наукового пізнання 10 

Кредит 2. Методологічні засади наукових досліджень 

3. Тема 3. Методи наукових досліджень  20 

Кредит 3. Основи наукових досліджень 

4. Тема 4. Категоріальний апарат наукового дослідження 10 

5. Тема 5. Організація наукової діяльності в Україні 10 

Кредит 4. Технологія наукових досліджень 

6. Тема 6. Інформаційне забезпечення наукових досліджень 10 

7. Тема 7. Типи і види наукових робіт 10 

Кредит 5. Організація наукової роботи у ЗВО 

8. Тема 8. Академічна доброчесність та організація праці у науковій діяльності 10 

9. Тема 9. Магістерська робота як кваліфікаційне дослідження 10 

Усього:  100 

 

Заочна форма навчання 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Наука та наукові дослідження у сучасному світі 

1. Тема 1. Предмет і завдання науки 10 

2. Тема 2. Історичні віхи розвитку наукового пізнання 16 

Кредит 2. Методологічні засади наукових досліджень 

3. Тема 3. Методи наукових досліджень  26 

Кредит 3. Основи наукових досліджень 

4. Тема 4. Категоріальний апарат наукового дослідження 12 

5. Тема 5. Організація наукової діяльності в Україні 14 

Кредит 4. Технологія наукових досліджень 

6. Тема 6. Інформаційне забезпечення наукових досліджень 14 

7. Тема 7. Типи і види наукових робіт 12 

Кредит 5. Організація наукової роботи у ЗВО 

8. Тема 8. Академічна доброчесність та організація праці у науковій діяльності 12 

9. Тема 9. Магістерська робота як кваліфікаційне дослідження 14 

Усього:  130 

 

 

8. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання – участь у науковій (науково-практичній) 

конференції із написанням тез або наукової статті. 

 

9. 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 та 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, залік) є перевірка глибини 

засвоєння студентом програмового матеріалу кредиту. 

Критерії оцінювання відповідей на практичних заняттях: 

Студенту виставляється відмінно:  

В повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно самостійно та 

аргументовано його викладає під час усних виступів та письмових відповідей, 

глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, 

використовуючи при цьому обов’язкову та додаткову літературу. Правильно 

вирішив усі тестові завдання. 

Студенту виставляється дуже добре: 

Достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає 

під час усних виступів та письмових відповідей, в основному розкриває зміст 

теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи при цьому 

обов’язкову літературу. Але при викладанні деяких питань не вистачає 

достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому окремі несуттєві 

неточності та незначні помилки. Правильно вирішив більшість тестових завдань.  

Студенту виставляється добре: 

В цілому володіє навчальним матеріалом викладає його основний зміст під час 

усних виступів та письмових відповідей, але без глибокого всебічного аналізу, 

обґрунтування та аргументації, без використання необхідної літератури 

допускаючи при цьому окремі суттєві неточності та помилки. Правильно 

вирішив половину тестових завдань. 

Студенту виставляється достатньо: 

Не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. Фрагментарно, поверхово 

(без аргументації та обґрунтування) викладає його під час усних виступів та 

письмових відповідей, недостатньо розкриває зміст теоретичних питань та 



практичних завдань, допускаючи при цьому суттєві неточності, правильно 

вирішив меншість тестових завдань. 

Студенту виставляється мінімальний задовільно: 

Частково володіє навчальним матеріалом не в змозі викласти зміст більшості 

питань теми під час усних виступів та письмових відповідей, допускаючи при 

цьому суттєві помилки. Правильно вирішив окремі тестові завдання. 

 

Кількість балів у кінці семестру повинна складати від 250 до 500 балів (за 5 

кредитів), тобто сума балів за виконання усіх завдань. 

 

Відповідний розподіл балів, які отримують студенти за 5 кредитів: 
 

Поточне тестування та самостійна робота КР Накопичу-

вальні бали / 

Сума 

Т 1 Т 2 Т 3 Т 4 Т 5 Т 6 Т 7 Т 8 Т 9  

50 
500 / 100* 

50 50 50 50 50 50 50 50 50 

 

 

10. Засоби діагностики 

 

Засобами діагностики та методами демонстрування результатів 

навчання є: завдання до практичних занять, завдання для самостійної та 

індивідуальної роботи (зокрема наукова публікація), презентації, тестові 

завдання, контрольні роботи. 

 

 

11. 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  та 

проєктне навчання, робота із різними джерелами інформації. 

 

12. Рекомендована література 

Базова 

7. Голіков В. А., Козьміних М. А., Онищенко О. А. Методологія наукових 

досліджень: навч. посіб. Одеса. 2014. 163 с. 

8. Зайченко І.В. Теорія і методика професійного навчання: навч.посіб.-2-ге 

вид., доповн. і переробл. К.:Ліра, 2016. 580 с. 

9. Костюкевич В. М., Коннова М. В. Методологія наукових досліджень: 

навчальний посібник. Вінниця. 2017. 172 с. 

10. Кустовська О. В. Методологія системного підходу та наукових досліджень: 



Курс лекцій. Тернопіль, 2005. 124 с. 

11. Малигіна В. Д. Методологія наукових досліджень. Рівне. 2016. 247 с. 

12.  Юринець В. Є. Методологія наукових досліджень: навч. посібник. Львів: ЛНУ 

імені Івана Франка, 2011. 178 с. 

 

Допоміжна: 

 

7. Палеха Ю. І. Основи науково-дослідної роботи: навч. посіб. Київ. 2013. 

336 с. 

8. Пілюшенко В. Л., Шкрабак І. В., Славенко Е. І. Наукове дослідження: 

організація, методологія, інформаційне забезпечення: навчальний посібник. К., 

2004. 344 с. 

9. Пятницька-Позднякова І. С. Основи наукових досліджень у вищій школі. К., 2003.  

116 с. 

10. Романчиков В. І. Основи наукових досліджень: навчальний посібник. К.: 

Центр учбової літератури, 2007. 254 с. 

11. Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень: Навчальний посібник. К.: 

Видавничий Дім «Слово», 2003. 240 с. (електр. версія: http://www.info-

librarv.com.ua/books-book-96.html). 

12. Шишкіна Є.К., Носирєв О.О. Методологія наукових досліджень: навч. 

посіб. Харків. 2014. 200 с. 

 

 

13. Інформаційні ресурси 

 

1.  Електронна бібліотека підручників: URL: http://studentam.kiev.ua/   

2. Електронні бібліотеки: URL : http://dir.meta.ua/ua/science-education/e-libraries/ 

3. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: URL :  

http://nbuv.gov.ua/ 

4. Освітній портал – каталог освітніх ресурсів, новини освіти, вищі навчальні 

заклади України: URL :  http://osvita.org.ua 

5. Сайт Міністерства освіти та науки України, олімпіади, періодика) : URL : 

http://school.kiev.ua/ 

6. Сайт Міністерства освіти та науки України з новими правовими документами, 

які регламентують діяльність вищої школи : URL : Ed-Era.ua  

7. Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В. О. Сухомлинського: 

URL : www.dpnb.gov.ua 

 

 

http://www.info-librarv.com.ua/books-book-96.html
http://www.info-librarv.com.ua/books-book-96.html
http://studentam.kiev.ua/
http://dir.meta.ua/ua/science-education/e-libraries/
http://nbuv.gov.ua/
http://osvita.org.ua/
http://school.kiev.ua/
http://www.dpnb.gov.ua/


 

ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ З 

ДИСЦИПЛІНИ 

 

Методи навчання з дисципліни «Методологія наукових досліджень» 

 

Методи контролю з дисципліни «Методологія наукових досліджень» 

 

За результатами накопичення балів та/ або комп’ютерного тестування – 

залік. 

 

Критерії оцінювання 

Комплексна діагностика навчальних досягнень студентів з методики 

навчання математики здійснюється на основі результатів проведення поточного 

підсумкового контролю знань (залік). 

Критеріями оцінювання є: 

а) при усних відповідях: 

    - повнота розкриття питання; 

    - логіка викладання, культура мови; 

    - впевненість, емоційність та аргументованість; 

    - аналітичні міркування, уміння робити порівняння, висновки; 

    - якість публічно представляти підготовлений матеріал; 

 

б) при виконанні письмових завдань: 

    -  повнота розкриття питання; 

    - цілісність, систематичність, логічна послідовність, уміння  

      формулювати висновки; 

    - підготовка матеріалу за допомогою комп’ютерної техніки, різних  

      технічних засобів (фотоплівок, слайдів, приладів, схем тощо); 

   - написання звіту, реферату; 



        - здатність письмово представляти розроблений матеріал, творчого 

          використання набутих знань, уміння сформулювати своє ставлення  

         до певної проблеми; 

       - якість опрацювання завдань. 

 

РІВНІ ДОСЯГНЕНЬ студентів з «Методологія наукових досліджень» 

 

Високий рівень. Студент вільно володіє навчальним матеріалом на 

підставі вивченої основної та додаткової літератури, аргументовано висловлює 

свої думки, проявляє творчий підхід до виконання індивідуальних та 

колективних завдань при самостійній роботі. 

Достатній рівень. Студент володіє певним обсягом навчального 

матеріалу, здатний його аналізувати, але не має достатніх знань та вмінь для 

формулювання висновків, допускає несуттєві неточності. 

Задовільний рівень. Студент володіє навчальним матеріалом на 

репродуктивному рівні або володіє частиною навчального матеріалу, уміє 

використовувати знання у стандартних ситуаціях. 

Низький рівень. Студент володіє навчальним матеріалом поверхнево й 

фрагментарно. 

Незадовільний рівень. Студент не володіє навчальним матеріалом. 

Кожну оцінку рівня досягнень студента викладач повинен аргументовано 

мотивувати. 

 

 

ПОРЯДОК ОЦІНЮВАНЯ  

I. Види роботи, які підлягають оцінюванню: 

- КР; 

- усні відповіді на практичних заняттях; 

- поточні та підсумкові тести; 

- творчі завдання; 



- презентації; 

- завдання для самостійної роботи та опрацювання. 

II. Порядок оцінювання знань студентів: 

 - поточне опитування : 

 0 балів – якщо студент відмовився відповідати або не підготувався до 

заняття; 

 1 бал – при доповненні; 

 2 бали – студент надає часткову відповідь на запитання за допомогою 

викладача; 

 3 бали – задовільно (студент надає часткову відповідь на запитання); 

 4 бали – добре (студент надає відповідь на запитання; але не відповідає на 

додаткові запитання викладача); 

 5 балів – відмінно (студент надає відповідь на запитання та відповідає на 

додаткові запитання викладача).  

 

Загальний бал за практичні заняття встановлюється після знаходження 

суми усіх позитивних і негативних оцінок, виставлених у журнал академічної 

групи.  

Виконання тестових завдань здійснюється в режимі комп’ютерної 

діагностики або за допомогою роздрукованих завдань. 

 

ЗАСОБИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ 

(із зазначенням кількості балів) 

На лекціях (за семестр): 

1. Ведення конспектів лекцій (mах 5 балів); 

2. Активність на заняттях (mах 2 бали за лекцію); 

3. Регулярність відвідування занять (mах 3 балів); 

4. Підготовка та виступ з рефератом (mах 10 балів); 

5. Творча робота (mах 5 балів за одну роботу); 

6. Участь у дослідно-експериментальній роботі (mах 15 балів); 



7. Участь у науковій студентській конференції, виступ з доповіддю, 

друкування статті у збірнику роботи конференції (mах 10 балів); 

8. Заохочувальний бал (mах 5 балів). 

9. Участь у неформальній освіті (семінари, вебінари тощо – mах 15 балів). 

 

На практичних заняттях ( за семестр): 

1. Тестування на практичних заняттях (mах 5 балів за одне заняття); 

2. Ведення робочих зошитів (mах 3 бали); 

3. Активність на заняттях (mах 3 бали); 

4. Регулярність відвідування занять (mах 5 балів); 

5. Виконання домашніх завдань (mах 5 балів); 

6. Своєчасність виконання домашніх завдань (mах 2 балів); 

7. Виконання контрольних робіт (mах 20 балів). 

 

НАРАХУВАННЯ ЗАОХОЧУВАЛЬНИХ БАЛІВ: 

- активну участь студента в обговоренні навчального матеріалу; 

- творче виконання завдання; 

- за додаткову індивідуальну роботу, яка сприяє поглибленому вивченню 

курсу (написання і захист реферату; огляд літератури, участь у науковій роботі, 

олімпіадах, конференціях, виставках, публікації статей); 

- робота з науковою літературою та періодичними виданнями; 

- написання тез доповідей для студентських науково-методичних 

конференцій. 

 

 

 

 

 

 

 



НАВЧАЛЬНО–НАОЧНІ ПОСІБНИКИ,  

ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ   

 

1. Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої 

школи. МОН 27. 10. 2016 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-

compressed.pdf. 

2. Нова українська школа: Порадник для вчителя НУШ / за заг. ред. 

Н. М. Бібік. К.: Літера ЛТД, 2018. – 160 с.  

 

 

Технічні засоби : комп’ютер, нетбук, проєктор. 

 

 

Інформаційні ресурси 

1. Електронна бібліотека підручників: URL: http://studentam.kiev.ua/  

2. Електронні бібліотеки: URL : http://dir.meta.ua/ua/science-education/e-

libraries/ 

3. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: URL :  

http://nbuv.gov.ua/ 

4. Освітній портал – каталог освітніх ресурсів, новини освіти, вищі навчальні 

заклади України: URL :  http://osvita.org.ua 

5. Сайт Міністерства освіти та науки України, олімпіади, періодика) : URL : 

http://school.kiev.ua/ 

6. Сайт Міністерства освіти та науки України з новими правовими 

документами, які регламентують діяльність вищої школи : URL : Ed-Era.ua  

7. Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. 

В. О. Сухомлинського: URL : www.dpnb.gov.ua 
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http://osvita.org.ua/
http://school.kiev.ua/
http://www.dpnb.gov.ua/


ЗАВДАННЯ НА КУРСОВІ ТА ДИПЛОМНІ ПРОЕКТИ  

З ДИСЦИПЛІНИ 

«Методологія наукових досліджень» - 

  

Не передбачено навчальним планом спеціальності 013 Початкова освіта 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ САМОСТІЙНУ 

РОБОТУ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ 

«Методологія наукових досліджень»  

 

Цей розділ містить орієнтовний тематичний план та методичні матеріали, 

що забезпечують самостійну роботу студентів з дисципліни. 

Залежно від особливостей навчальної дисципліни викладач може видавати 

студентам різні види завдань для самостійної роботи: 

- переробка інформації, отриманої безпосередньо на лекційних, практичних 

і семінарських заняттях; 

- робота з відповідними підручниками, довідковою літературою для 

самостійного вивчення окремих тем, питань із розробкою конспекту; 

- написання рефератів, доповідей та повідомлень; 

- творчі завдання (проекти, есе, огляди, звіти тощо); 

- виконання підготовчої роботи до лабораторних і практичних занять; 

- виконання індивідуальних практичних, розрахункових, графічних завдань; 

- підготовка письмових відповідей на проблемні питання; 

- виготовлення наочності. 

Викладач не обмежується у виборі інших завдань самостійної роботи за 

умови відповідності змісту завдання робочій навчальній програмі дисципліни. 



 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ 

ДИСЦИПЛІНИ  «Методологія наукових досліджень» - 

 

Метою вивчення курсу «Методологія наукових досліджень» є вивчення 

основних принципів методології та логіки наукового пошуку, оволодіння 

методологією и наукового дослідження, методами і прийомами наукового 

дослідження, методичного забезпечення науково-дослідницької діяльності, 

формування системи знань про критерії науковості та аргументації дослідження, 

аналізу його результатів. 

Завдання курсу: теоретична підготовка магістрів з питань сутності понять і 

категорій методології наукових досліджень, формування здатності до реалізації 

наукового й діяльнісного підходів до отримання та перевірки нових знань; 

вибору об’єктів і методик дослідження, розробки, планування та реалізації 

основних етапів наукового дослідження, оволодіння теоретичними і практичним 

методами здійснення науково-педагогічного дослідження; аналіз й оформлення 

результатів наукових досліджень і впровадження їх у практику. 

 

В результаті вивчення курсу та відповідно до вимог освітньо-професійної 

програми здобувач вищої освіти має оволодіти такими компетентностями: 

 

Інтегральна 

компетентність 

 

Здатність розв’язувати задачі дослідницького та/або інноваційного 

характеру в професійно-педагогічній та науково-пошуковій діяльності у 

сфері початкової освіти. 

Загальні і 

спеціальні 

компетен

тності 
 

ЗК-1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК-3. Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні. 

ЗК-5. Здатність працювати автономно. 

СК-3. Здатність застосовувати інноваційні технології в навчанні освітніх галузей 

початкової школи в стандартних, нестандартних та невизначених 

ситуаціях. 

СК-6. Здатність моделювати, проєктувати та реалізовувати науково-

експериментальну діяльність в системі початкової освіти в широких 

мультидисциплінарних контекстах, нових або незнайомих середовищах за 

наявності неповної чи обмеженої інформації. 

СК-7. Здатність створювати власний професійний імідж, самопрезентувати 

результати професійної діяльності, керувати власним життям і кар’єрою.  



 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ 

ОКРЕМИХ ТЕМ / Кредитів 
 

 

 

Тема. Теоретичні методи дослідження 

 

1. Класифікація методів дослідження. 

2. Теоретичні методи. Їх види та особливості проведення. 

 

Література: 

13. Костюкевич В. М., Коннова М. В. Методологія наукових досліджень: 

навчальний посібник. Вінниця. 2017. 172 с. 

14. Кустовська О. В. Методологія системного підходу та наукових досліджень: 

Курс лекцій. Тернопіль, 2005. 124 с. 

15. Малигіна В. Д. Методологія наукових досліджень. Рівне. 2016. 247 с. 

16. Палеха Ю. І. Основи науково-дослідної роботи: навч. посіб. Київ. 2013. 

336 с. 

17. Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень: Навчальний посібник. К.: 

Видавничий Дім «Слово», 2003. 240 с. 

 

Запитання для обговорення. 

Чому давньогрецький філософ Геракліт вважав, що результат пізнання 

значною мірою залежить не лише від того, що ми пізнаємо, а й від того, які 

методи використовуються? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теоретичні методи дослідження 

 

 

 

 

 

 



 

Тема. Емпіричні методи: їх особливості (спостереження; анкетування, 

інтерв’ю) 

 

Зміст. 

1. Спостереження як метод емпіричного дослідження, його особливості. 

Порівняння спостереження у педагогічних та інших дослідженнях. 

2. Педагогічне спостереження, його види, умови проведення. 

3. Анкетування : різновиди, умови проведення, вибір суб’єктів. 

4. Метод інтерв’ю та його особливості. 

 

Література: 

1. Костюкевич В. М., Коннова М. В. Методологія наукових досліджень: 

навчальний посібник. Вінниця. 2017. 172 с. 

2. Кустовська О. В. Методологія системного підходу та наукових 

досліджень: Курс лекцій. Тернопіль, 2005. 124 с. 

3. Малигіна В. Д. Методологія наукових досліджень. Рівне. 2016. 247 с 

4. Палеха Ю. І. Основи науково-дослідної роботи: навч. посіб. Київ. 2013. 

336 с. 

5. Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник. 

Київ: Видавничий Дім “Слово”, 2003.  240 c. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запитання для обговорення. 

Методи емпіричного дослідження 

Спостереження 

Педагогічне 

спостереження 

Анкетування 

Інтерв’ю 



1.  Порівняйте переваги та недоліки педагогічного спостереження та анкетування 

як емпіричних методів. 

 

Методичний коментар: 

Письмові завдання виконувати або на аркушах А 4 – друкований формат чи 

письмово – обрати самостійно на вибір. 

Відповіді зберігати у документі ворд, який потрібно зберегти та вказати своє 

прізвище, а потім прикріпити на платформу для перевірки. 

 

 

Тема: Категоріальний апарат наукового дослідження 

 

План 

1. Поняття категоріального апарату наукового дослідження 

2. Сутність кожного з компонентів. 

 

Література: 

1. Костюкевич В. М., Коннова М. В. Методологія наукових досліджень: 

навчальний посібник. Вінниця. 2017. 172 с. 

2. Малигіна В. Д. Методологія наукових досліджень. Рівне. 2016. 247 с. 

3. Палеха Ю. І. Основи науково-дослідної роботи: навч. посіб. Київ. 2013. 

336 с. 

 

Запитання для обговорення. 

1. Чому дану тему вважають найбільш проблемною ? 

2. Які ще компоненти, окрім представлених у письмовому завданні, 

будуть розкрито у вступі Вашого магістерського дослідження? 

 

Методичний коментар: 

Письмові завдання виконувати або на аркушах А 4 – друкований формат чи 

письмово – обрати самостійно на вибір. 



Відповіді зберігати у документі ворд, який потрібно зберегти та  вказати своє 

прізвище, а потім прикріпити на платформу для перевірки. 

 

 

Тема. Визначення взаємозв’язків категоріального апарату  

 

Зміст  

1. Наукова новизна дослідження та практична значущість. 

2. Гіпотези у наукових дослідженнях: їх види та значення. 

3. Планування проведення експериментальної частини: вибір об’єкту 

(суб’єктів) та  методів дослідження. 

 

 

1. Розробити складові категоріального апарату власного педагогічного 

дослідження : наукову новизну, практичну значущість та гіпотезу дослідження 

(письмово, самостійно). 

 

 

Тема. Типи наукових робіт 

План 

1. Види викладу наукових публікацій 

2. Зміст та особливості оформлення наукової статті 

3. Виступ, доповідь, інформаційне повідомлення на семінарах, науково-

практичних конференціях, симпозіумах. 

4. Наукова монографія 

 

Література: 

1. Костюкевич В. М., Коннова М. В. Методологія наукових досліджень: 

навчальний посібник. Вінниця. 2017. 172 с. 

2. Малигіна В. Д. Методологія наукових досліджень. Рівне. 2016. 247 с. 



3. Палеха Ю. І. Основи науково-дослідної роботи: навч. посіб. Київ. 2013. 

336 с. 

4. Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень: Навчальний посібник. К.: 

Видавничий Дім «Слово», 2003. 240 с.  

 

Запитання для обговорення. 

1. Поняття про наукову інформацію. 

2. Види та ознаки наукової інформації. 

3. Які етапи накопичення наукової інформації? 

4. Які ви знаєте етапи вивчення наукових джерел? 

5. Що Ви розумієте під системою опрацювання інформаційних джерел? 

6. Поняття каталогу та їх види. 

7. Який порядок роботи над текстом? 

8. Які вимоги до використання цитат Вам відомі? 

9. Які вимоги до оформлення бібліографічного опису літератури та джерел 

дослідження? 

10. Інтернет ресурси як особливий вид. Які недоліки та переваги їх 

використання? 

 

Методичний коментар: 

Письмові завдання виконувати або на аркушах А 4 – друкований формат чи 

письмово – обрати самостійно на вибір. 

Відповіді зберігати у документі ворд, який потрібно зберегти та вказати своє 

прізвище, а потім прикріпити на платформу для перевірки. 

 

 

 

 

 

 



ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

 
ЗАВДАННЯ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

 

 

1. ВИКОНАТИ УСІ ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

2. ПІДГОТУВАТИ РЕФЕРАТ ТА ПРЕЗЕНТАЦІЮ 

3. ПІДГОТУВАТИ ВІДПОВІДІ (УСТНО) ДО ЗАПИТАНЬ З ТЕМ КУРСУ 

 

За наявності можливо представити документ (сертифікат) про 

неформальну освіту (участь у вебінарах, семінарах, курсах) на різних 

освітніх платформах. Термін отримання сертифікату: з вересня по грудень 

2021 року.  

 

ПЕРЕЛІК ТЕМ РЕФЕРАТІВ З ДИСЦИПЛІНИ 

«МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ» 

 

1. Поняття про науку, її роль у розвитку суспільства. 

2. Цілі та задачі наукового дослідження. 

3. Основні принципи і прийоми організації наукової праці студентів. 

4. Роль і задачі науково-дослідної роботи студентів. 

5. Науковий експеримент: ціль, задачі, методика проведення. 

6. Джерела інформації для наукових досліджень. 

7. Форми та методи роботи із джерелами. 

8. Організація розумової праці дослідника. 

9. Емпіричний та теоретичний рівні наукового пізнання. 

10. Роль факту в науковому пізнанні. 

11. Специфіка теоретичного пізнання та його форми. 

12. Структура наукової теорії (факт, проблема, ідея в науці, гіпотеза, 

метод). 

13. Роль гіпотези в науковому пізнанні. 

14. Основні елементи наукової теорії, її особливості та функції. 

15. Поняття наукової революції, її види. 



ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНІ НА ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ (ЗАЛІК)  

 

1. Дайте визначення змісту науки залежно від ролей, які вона виконує в 

суспільстві. Назвіть процеси науки як діяльності людей. 

2. Охарактеризуйте існуючі функції науки. 

3. Що на Вашу думку є об’єктом і суб’єктом науки?  

4. Дайте визначення науковій діяльності та перелічите її форми. 

5. Опишіть що таке наукознавство. Дайте характеристику її розділам. 

6. Поняття характеристика та визначення елементів науки як системи знань 

(наукова ідея, наукові закони, парадокс, науковий факт, гіпотеза, теорія). 

7. Охарактеризуйте складові елементи структури теорії (концепція, 

принципи, правило, факт, поняття, терміни, категорії). 

8. Виникнення та становлення науки. 

9. Класифікація наук, її призначення, мета та способи побудови. 

10. Фундаментальні науки, їх характеристика. 

11. Прикладні науки та їх значення. 

12. Інтеграція наук як наслідок їх розвитку. 

13. Наведіть діючу в Україні класифікацію наук, затверджену Вищою 

акредитаційною комісією (ВАК) МОН України. 

14. Опишіть напрямки наукової інтеграції України у світове співтовариство в 

умовах глобалізації науки. 

15. Організація науки в Україні. 

16. Організаційна побудова академічної науки та роль Національної академії 

наук України. 

17. Надайте визначення наукової та науково-технічної діяльності. 

18. Управління наукою в Україні. 

19. Структура науки як системи знань та визначення її окремих елементів, 

складових частин. 

20. Охарактеризуйте суб’єкти науково-дослідної діяльності у закладі вищої 

освіти. 



21. Опишіть форми науково-дослідної роботи у ЗВО. 

22. Реалізація системи управління науково-дослідною діяльністю закладу 

вищої освіти (планування, облік, контроль аналіз, прийняття рішень). 

23. Розкрийте суть поняття науково-дослідної роботи студентів. 

24. Мета залучення студентів до науково-дослідної роботи студента. 

25. Опишіть завдання науково-дослідної роботи студентів. 

26. Класифікація форм організації науково-дослідної роботи студентів у 

закладі вищої освіти. 

27. Охарактеризуйте науково-дослідну роботу студентів в освітньому процесі. 

Опишіть її види. 

28. Надайте характеристику видам науково-дослідної роботи студентів, що 

здійснюються у позанавчальний час. 

29. Які використовуються форми заохочення студентської молоді до науково-

дослідної роботи, що практикуються у закладах вищої освіти? 

30. Визначте суть роботи проблемної групи. 

31. Опишіть зміст і порядок розробки індивідуального плану науково-

дослідної роботи студентів. 

32. Дайте визначення наукової організації праці та охарактеризуйте її елементи. 

33. Що таке інтелект, захопленість і впевненість науковця? 

34. Чи можливе нормування праці науковців? На яких критеріях це можливо 

здійснити? 

35. Визначте суть поняття та охарактеризуйте види «мозкової атаки». 

36. В чому полягає раціональний трудовий режим дослідника? 

37. З чого складається наукова організація робочого місця науковця? 

38. Чим вимірюється ефективність наукової праці вченого? Які фактори 

впливають на неї? 

39. Чи є принципи колективізму та колективності тотожними? Поясніть Вашу 

думку. 

40. Дайте визначення понять «наукове дослідження», «науково-дослідний 

процес». 



41. Що виступає об’єктом і предметом наукового дослідження; як 

співвідносяться між собою ці поняття? 

42. Дайте визначення поняття «фактор» та його вплив на досліджуваний 

об’єкт. 

43. Висвітліть класифікацію об’єктів наукового дослідження. 

44. Дайте визначення понять «метод», «методика», «методологія». 

45. Розкрийте класифікацію методів наукового дослідження. 

46. Охарактеризуйте загально філософські методи пізнання. 

47. Наведіть приклади застосування методів дослідження, які з них 

використовує найчастіше при проведенні ваших власних досліджень. 

48. Назвіть методи, які входять до складу загальнонаукових? 

49. Дайте характеристику варіантів установлення наслідкового зв’язку 

методами наукової індукції. 

50. У чому полягає суть загальнонаукового методу аналогія? 

51. Застосування спеціальних методів для обробки зібраної інформації. 

52. Розкрийте зміст конкретно-наукових (емпіричних) методів та застосування 

їх у наукових дослідження. 

53. Висвітліть класифікацію конкретно-наукових (емпіричних) методів 

дослідження та їх методичні прийоми. 

54. Який метод ґрунтується на використанні моделей і на які види вони 

(моделі) поділяються? 

55. Який метод дає змогу дослідити виникнення, формування і розвиток 

процесів і подій у хронологічному порядку? 

56. Назвіть умову при якій гіпотеза перетворюється на наукову теорію. 

57. Скільки стадій розвитку має гіпотеза? Охарактеризуйте їх. 

58. Охарактеризуйте процес наукового дослідження 

59. Висвітліть основні етапи науково дослідного процесу. 

60. Дайте характеристику організаційного етапу. 

61. Розкрийте сутність дослідного етапу наукового дослідження. 



62. Охарактеризуйте етап узагальнення, апробації і реалізації  результатів 

дослідження. 

63. Розкрийте зміст поняття «методика дослідження теми». 

64. Які основні складові включає в себе структура методики досліджень теми? 

Дайте їх коротку характеристику. 

65. У якій частині методики досліджень теми визначаються об’єкти і методи 

дослідження? 

66. Яким методам необхідно надавати перевагу при виборі методики 

досліджень? 

67. У якій частині методики відображається попереднє узагальнення 

результатів з досліджуваного питання? 

68. Розкрийте інформаційне моделювання (інформаційний образ), його суть і 

застосування у наукових дослідженнях. 

69. Дайте характеристику математичних методів і застосування їх у наукових 

дослідженнях. 

70. Поняття та особливості наукового дослідження. 

71. Стадії науково-дослідного процесу та їх характеристика. 

72. Визначення гіпотези, її якісна характеристика, види гіпотез. 

73. Поняття критерію, основні критерії вибору теми наукового дослідження. 

74. Порядок конкретизації та затвердження теми наукового дослідження. 

75. Роль бібліотеки в роботі дослідника. 

76. Види літературних джерел, застосовуваних в наукових дослідженнях. 

77. Складання власної картотеки студента в процесі роботи з літературними 

джерелами. 

78. Значення процесу створення і перетворення нової інформації на дослідній 

і завершальній стадіях науково-дослідного процесу. 

79. Зміст і роль апробації як завершальної стадії науково-дослідного процесу. 

80. Поняття та критерії ефективності інформації у науковому дослідженні. 

81. Класифікація інформації. 

82. Роль інформації на етапах науково-дослідної роботи. Функції інформації. 



83. Джерела інформації та їх класифікація. 

84. Вимоги до організації збору практичної інформації на підприємствах 

(організаціях). 

85. Вибірковий метод обстеження та його характеристика. Суть кількісної та 

якісної репрезентативності об'єктів обстеження. 

86. Особливості збирання показників з різних джерел інформації. Принципи 

збирання матеріалів наукового дослідження. 

87. Організація збору інформації з практичної діяльності підприємства 

(організації). 

88. Форми документального оформлення зібраної інформації. 

89. Стадії обробки інформації та їх характеристика. 

90. Етапи обробки інформації. 

91. Систематизація результатів наукового дослідження. 

92. Структура звіту з науково-дослідної роботи. 

93. Значення цифрового і ілюстративного матеріалу у звіті з науково-дослідної 

роботи. 

94. Вимоги до подання формул, таблиць, ілюстрацій. 

95. Нумерація цифрового та ілюстративного матеріалу. 

96. Послідовність розміщення літературних джерел у переліку використаної 

літератури. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Інформаційні ресурси 

1. Електронна бібліотека підручників: URL: http://studentam.kiev.ua/   

2. Електронні бібліотеки: URL : http://dir.meta.ua/ua/science-education/e-

libraries/ 

3. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: URL :  

http://nbuv.gov.ua/ 

4. Освітній портал – каталог освітніх ресурсів, новини освіти, вищі навчальні 

заклади України: URL :  http://osvita.org.ua 

5. Сайт Міністерства освіти та науки України, олімпіади, періодика) : URL : 

http://school.kiev.ua/ 

6. Сайт Міністерства освіти та науки України з новими правовими 

документами, які регламентують діяльність вищої школи : URL : Ed-Era.ua  

7. Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. 

В. О. Сухомлинського: URL : www.dpnb.gov.ua 
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МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ 

РОБІТ ДЛЯ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ 

«Методологія наукових досліджень»  

 

Мета методичних вказівок допомогти студентам в покращенні їх 

самостійної роботи 

 

Контрольна робота виконуються за варіантами. Пропонується 15 варіантів 

контрольної роботи, а тому вибір варіанту залежить від №  студента за списком 

групи.  

В контрольній роботі потрібно показати вміння аналізувати літературу 

критично, підходити різних рекомендацій та джерел. 

 

Пропонуємо керуватися наданими методичними рекомендаціями, які 

допоможуть конкретизувати свою відповідь, зробити її глибоко за змістом, 

короткою за формою, логічною. 

Послідовність виконання роботи. 

1. Формулювання запитання. 

2. Відповідь. 

3. Список використаної літератури. 

 

Контрольна робота виконується на аркушах А; у друкованому чи 

рукописному вигляді (на вибір студента). 

На титульній сторінці вказати прізвище і групу студента, який виконав 

дану КР. 

Роботу подати на перевірку (або прикріпити на платформу Мудл – до _____). 

 

Варіанти КР. 

 


