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Робоча програма навчальної дисципліни «Методологія та організація 

наукових досліджень» для бакалаврів спеціальностей 091 Біологія, 101 

Екологія та 183 Технології захисту навколишнього середовища / Нац. техн. ун-т 

«Дніпровська політехніка», каф. екології та технологій захисту навколишнього 

середовища – Д.: НТУ «ДП», 2022. – 14 с. 

Розробник:  

 Воронкова Юлія Сергіївна – доцентка, кандидат біологічних наук, 

доцентка кафедри екології та технологій захисту навколишнього 

середовища 

Робоча програма регламентує: 

– мету дисципліни; 

– дисциплінарні результати навчання;  

– базові дисципліни; 

– обсяг і розподіл за формами організації освітнього процесу та 

видами навчальних занять; 

– програму дисципліни (тематичний план за видами навчальних 

занять); 

– алгоритм оцінювання рівня досягнення дисциплінарних результатів 

навчання (шкали, засоби, процедури та критерії оцінювання);  

– інструменти, обладнання та програмне забезпечення; 

– рекомендовані джерела інформації. 

 

Робоча програма призначена для реалізації компетентнісного підходу під 
час планування освітнього процесу, викладання дисципліни, підготовки 
студентів до контрольних заходів, контролю провадження освітньої діяльності, 
внутрішнього та зовнішнього контролю забезпечення якості вищої освіти, 
акредитації освітніх програм у межах спеціальності. 

Погоджено рішеннями науково-методичних комісій спеціальностей 091 
Біологія (протокол № 5 від 27.09.2022 р.), 101 Екологія (протокол №7 від 
27.09.2022 р.) та 183 Технології захисту навколишнього середовища (протокол 
№ 9 від 27.09.2022). 
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1 МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Мета дисципліни полягає в розвитку у студентів навичок оволодіння 

методологією та методами наукового дослідження, проведення самостійних 

наукових пошуків щодо організації та аргументації дослідження, аналізу і 

представлення його результатів, а також надання здобувачам вищої освіти 

знань з теоретичних та методичних принципів науки, сучасного науково-

технічного потенціалу, організації науково-дослідної діяльності в Україні, 

організаційних баз наукових досліджень і спеціальних методів досліджень в 

окремих галузях знань. 
 

 2 ОЧІКУВАНІ ДИСЦИПЛІНАРНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

Дисциплінарні результати навчання (ДРН) 

шифр ДРН Зміст 

ДРН-1 Знати зміст основних наукових категорій та термінів, стан та 

організацію наукової діяльності в Україні та за кордоном 

ДРН-2 

 

Знати методологію роботи з науковою літературою, систему 

пошуку необхідних посилань і матеріалів, основні види і 

джерела наукової інформації 

ДРН-3 Знати порядок підготовки результатів наукових досліджень до 

публікації та написання наукової праці 

ДРН-4 

 

Вміти обґрунтовувати наукову проблему, розробляти план 

наукових досліджень і визначати необхідний перелік методів 

досліджень з урахуванням актуальності дослідження обраної 

тематики 

ДРН-5 Вміти використовувати інформаційні технології для 

представлення отриманих результатів дослідження і вирішення 

експериментальних і практичних завдань у галузі професійної 

діяльності 

ДРН-6 

 

Вміти представити власні наукові дослідження, знати правила 

написання та оформлення наукової роботи 

3 БАЗОВІ ДИСЦИПЛІНИ  

Базовими дисциплінами є дисципліни, які вивчалися студентами на 

освітньому рівні бакалавр, що формують компетентності щодо здатності до 

ініціативності, відповідальності та навичок до безпечної діяльності відповідно 

до майбутнього профілю роботи. 

4 ОБСЯГ І РОЗПОДІЛ ЗА ФОРМАМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО 

ПРОЦЕСУ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ 

Вид 

навчальних 

занять О
б
ся

г
, 

го
д

и
н
и
 Розподіл за формами навчання, години 

денна вечірня заочна 
аудиторні 

заняття 
самостійна 

робота 
аудиторні 

заняття 
самостійна 

робота 
аудиторні 

заняття 
самостійна 

робота 
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лекційні 80 30 50 - - 6 74 

практичні 40 15 25 - - 4 36 

лабораторні - - - - - - - 

семінари - - - - - - - 

РАЗОМ 120 45 75 - - 10 110 

 

5 ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ 
 

Шифри 

ДРН 
Види та тематика навчальних занять 

Обсяг 

складових, 

години 

 ЛЕКЦІЇ 80 

ДРН-1 1. Сучасне розуміння науки та науково-дослідницької 

діяльності. Предмет та поняття про науку, її сутність. Процес 

пізнання, його види та структура, понятійний апарат, зміст i 

функції науки. Наука як система знань, закономірності iї 

розвитку. Гіпотеза, докази, формування теорій. Класифікація 

науки, взаємозв'язок між трьома розділами наукового знання: 

природознавством, суспільними (соціальними) науками i 

філософією. Організація наукової діяльності в Україні та в 

вищих навчальних закладах. Наукові школи, їх головні 

ознаки. Науково-дослідницька діяльність. 

10 

ДРН-1, ДРН-

4 

2.Методологія наукового дослідження. Методологія 

наукового дослідження, види та функції досліджень. 

Методика вибору тематики дослідження, формування 

основної проблеми і гіпотези. Визначення поняття 

методології. Фундаментальна, загально наукова і конкретно 

наукова методологія. Метод сходження від абстрактного до 

конкретного. Метод ідеалізації. Метод формалізації. 

Аксіоматичний метод. Рiвнi пізнання в методології наукових 

досліджень. Методи та техніка наукових досліджень, їx 

класифікація. Методи емпіричного і теоретичного 

досліджень. Експеримент та його характерні особливості в 

пpoцeci дослідження. Аналіз i синтез, індукція i дедукція, 

історичний i логічний методи дослідження. Гіпотеза i докази 

у наукових дослідженнях. Стадії наукових досліджень. 

Класифікація наукових теорій: порівняльні, аналітичні, 

синтетичні. Критерії наукових теорій та їх сутність 

10 

ДРН-2, ДРН-

4, ДРН-6 

3.Проведення наукового дослідження. Загальна схема 

наукового дослідження, та його складові. Вибір теми, 

обґрунтування її актуальності і визначення рівня її 

розробленості. Вибір об'єкта, предмета дослідження, 

формування цілей та завдань. Вибір методів дослідження та їх 

обґрунтування. Оброблення й аналіз результатів 

експериментального дослідження. Представлення результатів 

14 
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Шифри 

ДРН 
Види та тематика навчальних занять 

Обсяг 

складових, 

години 

дослідження: написання тексту роботи (літературний огляд, 

аналітичний огляд), оформлення вступу і висновків, опис 

використаних джерел і представлення необхідних додатків.  

ДРН-2, ДРН-

5 

4.Інформаційне забезпечення досліджень. Накопичення 

необхідної наукової інформації, пошук, вивчення й аналіз 

літературних та інших джерел з теми дослідження (вибір 

напрямку дослідження). Робота з сучасними 

наукометричними базами (Scopus, Web of Sci, Google 

Академія, Springer) і основними базами даних (бібліотеки, 

національні бази даних, міжнародні бази даних, специфічні 

галузеві тощо).  Робота з літературою, правила цитування, 

бібліографічні посилання. 

12 

ДРН-3, ДРН-

5, ДРН-6 

5.Підготовка до захисту і захист наукового дослідження. 

Апробація наукових результатів: усна презентація, тези 

доповідей, статті. Вимоги до оформлення результатів та 

оформлення статей. Наукова публікація як представлення 

результатів наукового дослідження. 

12 

ДРН-6 6.Кваліфікаційні роботи: підготовка, оформлення і захист. 

Підготовка до захисту і захист курсових та кваліфікаційних 

робіт: основні вимоги.  

12 

ДРН-1 7.Академічна доброчесність здобувачів освіти та її 

забезпечення під час науково-дослідної роботи. Закон «Про 

освіту» (Закон України від 05.09.2017 № 2145-VІІІ, стаття 42 

Закону України, в якій надано визначення академічній 

доброчесності як сукупності етичних принципів і визначених 

законом правил. Порушення академічної доброчесності: 

форми і види 

10 

 ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 40 

ДРН-1 Сучасне розуміння науки та науково-дослідницької діяльності 8 

ДРН-1,2,4 Методологія наукового дослідження 8 

ДРН-3,4,5 Проведення наукових досліджень 8 

ДРН-3,5,6 Апробація наукових результатів (представлення власних 

здобутків) 

8 

ДРН-1 Академічна доброчесність здобувачів освіти та її 

забезпечення під час науково-дослідної роботи 

8 

РАЗОМ 120 

 

6 ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Сертифікація досягнень студентів здійснюється за допомогою прозорих 
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процедур, що ґрунтуються на об’єктивних критеріях відповідно до Положення 

університету «Про оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти». 

Досягнутий рівень компетентностей відносно очікуваних, що ідентифікований 

під час контрольних заходів, відображає реальний результат навчання студента за 

дисципліною. 

6.1 Шкали 

Оцінювання навчальних досягнень студентів НТУ «ДП» здійснюється за 

рейтинговою (100-бальною) та інституційною шкалами. Остання необхідна (за 

офіційною відсутністю національної шкали) для конвертації (переведення) оцінок 

мобільних студентів. 

 

Шкали оцінювання навчальних досягнень студентів НТУ «ДП» 

Рейтингова Інституційна 

90…100 відмінно / Excellent 

74…89 добре / Good 

60…73 задовільно / Satisfactory 

0…59 незадовільно / Fail 

Кредити навчальної дисципліни зараховуються, якщо студент отримав 

підсумкову оцінку не менше 60-ти балів. Нижча оцінка вважається академічною 

заборгованістю, що підлягає ліквідації відповідно до Положення про організацію 

освітнього процесу НТУ «ДП». 

6.2 Засоби та процедури 

Зміст засобів діагностики спрямовано на контроль рівня сформованості знань, 

умінь, комунікації, автономності та відповідальності студента за вимогами НРК до 6-

го кваліфікаційного рівня під час демонстрації регламентованих робочою програмою 

результатів навчання. 

Студент на контрольних заходах має виконувати завдання, орієнтовані 

виключно на демонстрацію дисциплінарних результатів навчання (розділ 2). 

Засоби діагностики, що надаються студентам на контрольних заходах у вигляді 

завдань для поточного та підсумкового контролю, формуються шляхом конкретизації 

вихідних даних та способу демонстрації дисциплінарних результатів навчання. 

Засоби діагностики (контрольні завдання) для поточного та підсумкового 

контролю дисципліни затверджуються кафедрою.  

Види засобів діагностики та процедур оцінювання для поточного та 

підсумкового контролю дисципліни подано нижче.  

Засоби діагностики та процедури оцінювання 

ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 
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навчальне заняття 
засоби 

діагностики 
процедури 

засоби 

діагностики 
процедури 

лекції контрольні 

завдання за 

кожною темою 

виконання 

завдання під час 

лекцій 

 

 

 

 

 

комплексна 

контрольна 

робота 

(ККР) 

визначення 

середньозваженого 

результату поточних 

контролів; 

 

виконання ККР під час 

заліку за бажанням 

студента 

практичні контрольні 

завдання за 

кожною темою 

виконання 

завдань під час 

практичних 

занять 

 

Під час поточного контролю лекційні заняття оцінюються шляхом визначення 

якості виконання контрольних конкретизованих завдань, практичні заняття 

оцінюються якістю виконання практичної роботи та наданих відповідей на 

контрольні питання. 

Якщо зміст певного виду занять підпорядковано декільком складовим опису 

кваліфікаційного рівня, то інтегральне значення оцінки може визначатися з 

урахуванням вагових коефіцієнтів, що встановлюються викладачем. 

За наявності рівня результатів поточних контролів з усіх видів навчальних 

занять не менше 60 балів, підсумковий контроль здійснюється без участі студента 

шляхом визначення середньозваженого значення поточних оцінок. 

Незалежно від результатів поточного контролю кожен студент має право 

виконувати ККР, яка містить завдання, що охоплюють ключові дисциплінарні 

результати навчання. 

Кількість конкретизованих завдань ККР повинна відповідати відведеному часу 

на виконання. Кількість варіантів ККР має забезпечити індивідуалізацію завдання. 

Значення оцінки за виконання ККР визначається середньою оцінкою складових 

(конкретизованих завдань) і є остаточним. 

Інтегральне значення оцінки виконання ККР може визначатися з урахуванням 

вагових коефіцієнтів, що встановлюється кафедрою для кожного складника опису 

кваліфікаційного рівня НРК. 

 

6.3 Критерії 

Реальні результати навчання студента ідентифікуються та вимірюються відносно 

очікуваних під час контрольних заходів за допомогою критеріїв, що описують дії 

студента для демонстрації досягнення результатів навчання. 

Для оцінювання виконання контрольних завдань під час поточного контролю 

лекційних і практичних занять в якості критерію використовується коефіцієнт 

засвоєння, що автоматично адаптує показник оцінки до рейтингової шкали: 

 

Оi = 100 a/m, 

 

де a – число правильних відповідей або виконаних суттєвих операцій відповідно 

до еталону рішення; m – загальна кількість запитань або суттєвих операцій еталону. 

Індивідуальні завдання та комплексні контрольні роботи оцінюються експертно 

за допомогою критеріїв, що характеризують співвідношення вимог до рівня 

компетентностей і показників оцінки за рейтинговою шкалою. 
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Зміст критеріїв спирається на компетентністні характеристики, визначені НРК 

для бакалаврського рівня вищої освіти (подано нижче). 

Загальні критерії досягнення результатів навчання  

для 6-го кваліфікаційного рівня за НРК 

Опис 

кваліфікаційного 

рівня 

Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, 

відповідальності і автономії 

Показник 

оцінки  

Знання  

 концептуальні 

наукові та практичні 

знання, критичне 

осмислення теорій, 

принципів, методів і 

понять у сфері 

професійної 

діяльності та/або 

навчання 

Відповідь відмінна – правильна, обґрунтована, 

осмислена. Характеризує наявність: 

- концептуальних знань; 

- високого ступеню володіння станом питання; 

- критичного осмислення основних теорій, принципів, 

методів і понять у навчанні та професійній діяльності 

95-100 

Відповідь містить негрубі помилки або описки 90-94 

Відповідь правильна, але має певні неточності 85-89 

Відповідь правильна, але має певні неточності й 

недостатньо обґрунтована 

80-84 

Відповідь правильна, але має певні неточності, 

недостатньо обґрунтована та осмислена  

74-79 

Відповідь фрагментарна 70-73 

Відповідь демонструє нечіткі уявлення студента про 

об'єкт вивчення 

65-69 

Рівень знань мінімально задовільний 60-64 

Рівень знань незадовільний <60 

Уміння/навички 

 поглиблені 

когнітивні та 

практичні 

уміння/навички, 

майстерність та 

інноваційність на 

рівні, необхідному 

для розв’язання 

складних 

спеціалізованих 

задач і практичних 

проблем у сфері 

професійної 

діяльності або 

навчання 

Відповідь характеризує уміння: 

- виявляти проблеми; 

- формулювати гіпотези; 

- розв'язувати проблеми; 

- обирати адекватні методи та інструментальні засоби; 

- збирати та логічно й зрозуміло інтерпретувати 

інформацію; 

- використовувати інноваційні підходи до розв’язання 

завдання 

95-100 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання в практичній діяльності з негрубими помилками 

90-94 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання в практичній діяльності, але має певні 

неточності при реалізації однієї вимоги  

85-89 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання в практичній діяльності, але має певні 

неточності при реалізації двох вимог 

80-84 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання в практичній діяльності, але має певні 

неточності при реалізації трьох вимог 

74-79 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання в практичній діяльності, але має певні 

70-73 
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Опис 

кваліфікаційного 

рівня 

Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, 

відповідальності і автономії 

Показник 

оцінки  

неточності при реалізації чотирьох вимог 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання в практичній діяльності при виконанні завдань 

за зразком 

65-69 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання при виконанні завдань за зразком, але з 

неточностями 

60-64 

рівень умінь/навичок незадовільний <60 

Комунікація 

 донесення до 

фахівців і нефахівців 

інформації, ідей, 

проблем, рішень, 

власного досвіду та 

аргументації; 

 збір, інтерпретація 

та застосування 

даних; 

 спілкування з 

професійних питань, 

у тому числі 

іноземною мовою, 

усно та письмово 

Вільне володіння проблематикою галузі. 

Зрозумілість відповіді (доповіді). Мова: 

- правильна; 

- чиста; 

- ясна; 

- точна; 

- логічна; 

- виразна; 

- лаконічна. 

Комунікаційна стратегія: 

- послідовний і несуперечливий розвиток думки; 

- наявність логічних власних суджень; 

- доречна аргументації та її відповідність 

відстоюваним положенням; 

- правильна структура відповіді (доповіді); 

- правильність відповідей на запитання; 

- доречна техніка відповідей на запитання; 

- здатність робити висновки та формулювати 

пропозиції 

95-100 

Достатнє володіння проблематикою галузі з 

незначними хибами. 

Достатня зрозумілість відповіді (доповіді) з 

незначними хибами. 

Доречна комунікаційна стратегія з незначними хибами 

90-94 

Добре володіння проблематикою галузі. 

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано три 

вимоги) 

85-89 

Добре володіння проблематикою галузі. 

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано 

чотири вимоги) 

80-84 

Добре володіння проблематикою галузі. 

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано п’ять 

вимог) 

74-79 
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Опис 

кваліфікаційного 

рівня 

Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, 

відповідальності і автономії 

Показник 

оцінки  

Задовільне володіння проблематикою галузі. 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано сім 

вимог) 

70-73 

Часткове володіння проблематикою галузі. 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та 

комунікаційна стратегія з хибами (сумарно не 

реалізовано дев’ять вимог) 

65-69 

Фрагментарне володіння проблематикою галузі. 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та 

комунікаційна стратегія з хибами (сумарно не 

реалізовано 10 вимог) 

60-64 

Рівень комунікації незадовільний <60 

Відповідальність і автономія 

 управління 

складною технічною 

або професійною 

діяльністю чи 

проектами; 

 спроможність 

нести 

відповідальність за 

вироблення та 

ухвалення рішень у 

непередбачуваних 

робочих та/або 

навчальних 

контекстах; 

 формування 

суджень, що 

враховують 

соціальні, наукові та 

етичні аспекти; 

 організація та 

керівництво 

професійним 

розвитком осіб та 

груп; 

 здатність 

продовжувати 

навчання із значним 

ступенем автономії 

Відмінне володіння компетенціями менеджменту 

особистості, орієнтованих на: 

1) управління комплексними проектами, що 

передбачає: 

- дослідницький характер навчальної діяльності, 

позначена вмінням самостійно оцінювати різноманітні 

життєві ситуації, явища, факти, виявляти і відстоювати 

особисту позицію; 

- здатність до роботи в команді; 

- контроль власних дій; 

2) відповідальність за прийняття рішень в 

непередбачуваних умовах, що включає: 

- обґрунтування власних рішень положеннями 

нормативної бази галузевого та державного рівнів; 

- самостійність під час виконання поставлених 

завдань; 

- ініціативу в обговоренні проблем; 

- відповідальність за взаємовідносини; 

3) відповідальність за професійний розвиток окремих 

осіб та/або груп осіб, що передбачає: 

- використання професійно-орієнтовних навичок;  

- використання доказів із самостійною і правильною 

аргументацією; 

- володіння всіма видами навчальної діяльності; 

4) здатність до подальшого навчання з високим рівнем 

автономності, що передбачає: 

- ступінь володіння фундаментальними знаннями;  

- самостійність оцінних суджень; 

- високий рівень сформованості загальнонавчальних 

умінь і навичок; 

- самостійний пошук та аналіз  джерел інформації 

95-100 

Упевнене володіння компетенціями менеджменту 90-94 
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Опис 

кваліфікаційного 

рівня 

Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, 

відповідальності і автономії 

Показник 

оцінки  

особистості (не реалізовано дві вимоги) 

Добре володіння компетенціями менеджменту 

особистості (не реалізовано три вимоги) 

85-89 

Добре володіння компетенціями менеджменту 

особистості (не реалізовано чотири вимоги) 

80-84 

Добре володіння компетенціями менеджменту 

особистості (не реалізовано шість вимог) 

74-79 

Задовільне володіння компетенціями менеджменту 

особистості (не реалізовано сім вимог) 

70-73 

Задовільне володіння компетенціями менеджменту 

особистості (не реалізовано вісім вимог) 

65-69 

Рівень відповідальності і автономії фрагментарний 60-64 

Рівень відповідальності і автономії незадовільний <60 

 

7 ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 

Використовується інструментальна база випускової кафедри, а також 

комп’ютерне та мультимедійне обладнання. Дистанційна платформа офіс 365 – 

Тімс, Мoodlе. 

8 РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

1. Білуха М.Т. Методологія наукових досліджень: Підручник. – К.: 

АБУ, 2002. – 480 с. 

2. Гребенюк Т. В. Академічна доброчесність: навч. посібник. – 

Запоріжжя: ЗДМУ, 2021. – 108 с.  

3. Конверський А.Є. Основи методології та організації наукових 

досліджень: Навч. посіб. для студентів, курсантів, аспірантів і ад’юнтів / за ред. 

А. Є. Конверського. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 352 с. 

4. Корягін М.В. Основи наукових досліджень: навч. посібник / М.В. 

Корягін, М.Ю. Чік. – К.: Алерта, 2014. – 622 с. 

5. Єріна А. М., Захожай В. Б., Єрін Д. Л. Методологія наукових 

досліджень: Навч. посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 212 с. 

6. Методологія та організація наукових досліджень [Електронний 

ресурс]: навчальний посібник / О. І. Пушкар. – Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 

2020. – 867с. 

7. Методологія наукових досліджень: підручник / О. Г. Данильян, О. 

П. Дзьобань. – Харків: Право, 2019. – 368 с. 

8. Методологія та організація наукових досліджень: навч. посіб. / І. С. 

Добронравова, О. В. Руденко, Л. І. Сидоренко та ін. ; за ред. І. С. Добронравової 

(ч. 1), О. В. Руденко (ч. 2). – К. : ВПЦ "Київський університет", 2018. – 607 с. 

9. Методологія та організація наукових досліджень: навч. посібник / 

О.І. Гуторов; Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва – Х.: ХНАУ, 2017. – 272 

с. 
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10. Методологія наукових досліджень: навч. посіб. / В. І. Зацерковний, 

І. В. Тішаєв, В. К. Демидов. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2017. – 236 с. 

11. Мокін Б.І. Методологія та організація наукових досліджень: навч. 

посібник / Б.І. Мокін, О.Б. Мокін. – Вінниця: ВНТУ, 2014. – 180 с. 

12. Основи наукових досліджень: навч. посібник / Марцин В.С., 

Міценко Н.Г., Даниленко О.А. та ін. – Л.: Ромус-Поліграф, 2002.  – 128 c. 

13. Сімакова О.О., Никифоров Р.П. Основи наукових досліджень. 

Навчальний посібник. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2006. – 134 с. 

14. Шейко В.М. Організація та методика науково-дослідницької 

діяльності: підручник / В.М. Шейко, Н.М. Кушнаренко. – 7-ме вид., переробл. і 

доп. – К.: Знання, 2010. – 295 с. 

15. Юринець В. Є. Методологія наукових досліджень: навч. посібник / В. 

Є. Юринець. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 178 с. 

 

Інформаційні ресурси: 

1. Міністерство освіти і науки України www.mon.gov.ua. 

2. Всеукраїнська електронна бібліотека - https://youalib.com/ 

3. Наукова періодика України. Бібліотека ім. В. Вернадського  - www.irbis-

nbuv.gov.ua 

4. Національна парламентська бібліотека України. -  

http://www.nplu.kiev.ua 
5. Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII «Про вищу освіту» - 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 
6. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000133038 

 

 

 
 
 
  

http://www.mon.gov.ua/
https://youalib.com/
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/
http://www.nplu.kiev.ua/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000133038
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Навчальне видання 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Методологія та організація наукових досліджень» для бакалаврів освітньо-

професійних програм «Біологія», «Екологія» та  «Технології захисту 

навколишнього середовища» 

спеціальностей  

091 Біологія, 101 Екологія та 183 Технології захисту навколишнього 

середовища 
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