
МЕТОДИКА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
 
    Опис (анотація): дисципліна, яка знайомить студентів з методикою пошуку 
потрібної інформації, методами наукового аналізу.     
    
   Тип дисципліни: навчальна дисципліна належить до нормативних навчальних 
дисциплін, зокрема Дисципліни загальної підготовки. 
    
   Кількість кредитів: 3 кредити  ЄКТС: всього 90 год., з них: лекції – 16 год., 
практичні заняття – 14 год., самостійна робота – 60 год.  
    
   Викладацький склад: доктор філологічних наук, професор Кушнерик В.І., 
кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри німецької мови 
Калинюк Т.В. 
   
   Мова викладання: німецька. 
   
   Мета курсу: є оволодіння методикою пошуку потрібної інформації, методами 
наукового аналізу, зіставлення результатів власного дослідження з даними інших 
наукових досліджень, узагальнення та грамотне оформлення отриманих 
результатів дослідження. 

 
Перелік компетентностей, здобуття яких гарантуватиме вивчення даної 

дисципліни:  
   Загальні компетентності:  
• Здатність застосовувати сучасні методи наукових досліджень у галузі освіти.  
• Здатність застосовувати нові підходи до аналізу та прогнозування складних 

явищ, критичного осмислення проблем у професійній діяльності. 
• Здатність до критичного осягнення теоретичних проблем сучасної 

германістики. 

   Очікувані результати навчання з дисципліни: 
• Знати методологію, технології та організацію науково-дослідницької 

діяльності в галузі освіти та вміти висвітлювати й узагальнювати її 
результати. 

• Володіти теоретичними знаннями про основні напрямки досліджень у 
площині сучасної вітчизняної та зарубіжної германістики. 

 
 
   Засоби діагностики результатів навчання: залік, Здобувачські презентації.  

Розподіл балів, які присвоюються студентам: 
 

Поточний і модульний контроль Самостійна 
робота 

Сума 

Змістовий модуль 1 МКР 1 20 балів 100 балів 
50 балів 30 балів 



 
Форма підсумкового контролю: залік. 

 
Перелік літератури: 

 
Основна: 

1. Гордієнко С.Г. Молодому науковцю коротко про необхідне: Науково-
практичний посібник. К.: КНТ, 2007. 92 с. 

2. Зацерковний В. І., Тішаєв І. В., Демидов В. К. Методологія наукових 
досліджень : навч. посіб. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2017. 236 с. (електронний 
ресурс) 

3. Грабченко А.І., Федорович В.О., Гаращенко Я.М. Методи наукових 
досліджень: навч. посібник. Х.: НТУ «ХПІ», 2009.  142 с. 

4. Ковальчук В. В. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник. К.: 
«Слово», 2009.  240 с. 

5. Конверський А.Є. Основи методології та організації наукових досліджень: 
Навч. посіб. для студ., курсантів, аспірантів та ад’юнктів / за ред. А.Є. 
Конверського. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 352 с. (електронний 
ресурс) 

6. Campus Deutsch Schreiben. Hueber Verlag, München 2015. 160 S. 
 
Додаткова література: 
1. Артемчук Г.І., Курило В.М., Кочерган М.П. Методика організації науково-

дослідної роботи: Навч. посібник для Здобувачів та викладачів вищ. навч. 
Закладів. К.: Форум, 2000. 271 с. 

2. Білуха М.Т. Основи наукових досліджень: підручник для Здобувачів економ, 
спец, вузів. 3-е видання, перероблене і доповнене. К.: Вища школа, 2011. 271 с. 

3. Клепко С.Ф. Наукова робота і управління знаннями: навчальний посібник. 
Полтава: ПОІППО, 2005.  201 с. 

4. Ковальчук В. В. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник. К.: Слово, 
2009. 239 с.  

5. Краснобокий Ю.М. Словник-довідник науковця-початківця. К.: Науковий світ, 
2000. 83 с. 

6. Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень: 
Навчальний посібник. К.: Кондор, 2006. 192 с. 

7. Шейко В.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: 
Підручник. 6-є видання, перероблене і доповнене. К.: Знання, 2011. 311 с. 
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