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Метою навчальної дисципліни «Методика наукових досліджень» полягає 

у висвітленні теоретико-методичних засад науково-дослідної діяльності, у 

наданні методичних рекомендацій щодо виконання конкретних видів наукових, 

навчально-дослідних, дисертаційних та інших робіт на основі положень діючих 

Законів України «Про вищу освіту», «Про освіту», «Про наукову і науково-

технічну діяльність», статуту університету. Основна мета курсу – отримання 

знань та навичок з основ наукових досліджень; створення підручників і 

навчальних посібників з урахуванням досягнень науки й техніки; упровадження 

результатів наукових досліджень у практику; безпосередньої участі суб’єктів 

наукового процесу в науково-дослідних та дослідно-конструкторських роботах, 

що проводяться у вищому навчальному закладі; організації наукових, науково-

практичних, науково-методичних семінарів, конференцій, конкурсів науково-

дослідних робіт. 

 

Передумови для вивчення навчальної дисципліни. Вивченню 

дисципліни повинно передувати отримання компетентностей з таких 

навчальних дисциплін (за умови наявності у структурі навчального плану): 

«Методологія наукової діяльності», «Логіка», «Філософія науки». 

 

Результати вивчення навчальної дисципліни «Методика наукових 

досліджень» акумулюються навколо ряду основних завдань, що стоять перед 

здобувачем вищої освіти: висувати нові ідеї, адаптуватись до нових ситуацій та 

вимог, переглядати накопичений досвід, аналізувати та критично осмислювати 

проблеми та можливості у професійній діяльності; знаходити різноманітні 

форми та сфери застосування отриманих знань та навичок, акумулювати 

досягнутий культурний та освітній рівень у рішенні поставлених завдань, 

прагнути до творчого та професійного розширення й поглиблення поля своєї 

наукової та практичної діяльності. 

Компетентності здобувача за результатами опанування дисципліни:  

– володіння поглибленими знаннями з методики, методології та організації 

наукової діяльності для забезпечення професійної підготовки у якості 

науковців; 

 формування цілісного уявлення про науково-дослідний процес; 

 володіння сучасними методологічними концепціями, основами методології 

наукового пізнання та методики наукових досліджень; 

 набуття дослідницьких навичок, усвідомлення цілей наукового 

дослідження, формування навичок правильного виконання кваліфікаційних 

і наукових робіт (статті, дисертації). 

Згідно з вимогами освітньої програми Здобувачі повинні знати: 

1) загальні засади методики та організації наукової та професійної 

діяльності, достатні для ефективного виконання завдань інноваційного 

характеру відповідного рівня професійної діяльності; 

2) значення методологічної підготовки для професійної діяльності 

вченого; 
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3) характеристики основних методів наукового пізнання та 

методологічних моделей; 

4) застосовування загальнометодологічних принципів у науковій 

діяльності; 

5) основні критерії оцінки наукового знання і вимог до організації 

дослідницької діяльності. 

вміти: 

1) успішно здійснювати наукову та професійну діяльність на певному 

рівні вищої освіти та тим самим сприяти зміцненню довіри до Національної 

поліції; 

2) критично оцінювати та застосовувати на практиці теоретичні 

постулати та інноваційні методи професійної діяльності, наукових досліджень; 

3) спираючись на найсучасніші техніки та методики наукового 

процесу, сприяти інтенсифікації наукового процесу у сфері вищої освіти на 

високому методичному та професійному рівні; 

4) вести самостійні наукові дослідження з правової тематики, 

здійснювати діяльність в складі експертних та проектних груп, здійснювати 

професійну діяльність; 

5) чітко визначати цілі та методи своєї професійної діяльності та 

аналітично вирішувати поставлені завдання;  

6) оволодівати новими та інноваційними методами наукового 

дослідження. 

 

Робоча програма містить повний перелік змісту тем курсу «Методика 

наукових досліджень», які має опрацювати здобувач, списки рекомендованої 

літератури (основної та допоміжної). Курс передбачає 10 лекційних, 5 

семінарських та 5 практичних занять. 

Обсяг навчальної дисципліни: Додатки 1.1, 1.2. (оновлюється щорічно). 

денна форма – 3 кредити ECTS, 90 год. 

 

 

Програма навчальної дисципліни 
 

ТЕМА 1. Основні характерні риси та норми сучасної науки. 

Наука як сфера діяльності. Основні характерні риси та принципи 

організації сучасної науки. Наука як особлива галузь раціональної людської 

діяльності по виробництву об’єктивного знання про навколишній світ. Наукові 

та ненаукові способи пізнання дійсності.  

 

ТЕМА 2. Системний аналіз методів та принципів сучасних наукових 

досліджень. 
Поняття про метод. Поняття про методологію. Система методів. Методи 

емпіричного дослідження. Методи теоретичного дослідження. Загальнологічні 

(змішані) методи. Філософські методи. 
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ТЕМА 3. Організаційні аспекти наукової діяльності: законодавче та 

концептуальне забезпечення. 

Вимоги світового та вітчизняного законодавства щодо забезпечення та 

функціонування інституційної наукової діяльності. Законодавче забезпечення 

вимог щодо афіліації. Основні нормативні документи, які регулюють наукову 

діяльність в Україні.  

Робота з електронними бібліотеками. Аналіз літератури, електронне 

збереження та використання джерел. Релевантність пошуку. Сучасні вимоги 

щодо відбору та використання наукової літератури. Особливості використання 

джерельної бази у різних предметних областях.    

 

ТЕМА 4. Наукометрія в умовах трансформації науки. Наукометричні 

показники та індикатори рівня наукового розвитку. 

Поняття про наукометрію та метричні способи вимірювання впливовості 

наукових досліджень. Історія виникнення наукометрії. Наукометрія як вимога 

сучасності. Основні наукометричні бази даних. Реферативні бази. Бази 

цитувань. Законодавство України щодо інновацій у вищій освіті та науково-

технічній діяльності щодо сприяння впровадженню світових стандартів 

наукометричного вимірювання наукової діяльності. Особливості формування 

переліків наукових фахових видань в Україні (законодавчі інновації). Вибір 

наукового видання через наукометричні реферативні бази даних.  

 

ТЕМА 5. Академічна культура та доброчесність як науковий капітал 

сучасного вченого. 

Поняття академічної культури та академічної доброчесності. Світові 

стандарти академічної доброчесності. Основні положення кодексів 

доброчесності провідних світових університетів. Законодавче забезпечення 

академічної доброчесності в Україні. 

 

ТЕМА 6. Політика наукових видань щодо підготовки та 

опублікування наукових робіт. 

Основні вимоги, що висуваються науковими виданнями до опублікування 

результатів наукових досліджень. Основні видавничі групи. Відкритий доступ 

та тенденції його розвитку. Рейтинги та бізнес-моделі наукових журналів. 

Impact-factor наукового видання. Індекси цитувань наукових публікацій. Шляхи 

розвитку наукових видань. Критерії відбору наукових публікацій.  

 

ТЕМА 7. Основні вимоги щодо структури та змісту наукових 

публікацій. 

Світові стандарти наукових досліджень та оформлення їх результатів. 

Структура різноманітних наукових досліджень. Оформлення наукових 

публікацій. Структурні складові наукових публікацій, їх послідовність. Основні 

вимоги українського законодавства щодо оформлення та опублікування 

результатів наукових досліджень. 
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Методика написання наукової роботи. Види наукових робіт. Види 

наукових публікацій. Загальні рекомендації щодо структури та процесу 

написання наукової публікації.  

 

ТЕМА 8. Логіка та мова наукових публікацій. 

Вимоги щодо мови наукових публікацій: світові тенденції. Хеджування 

як особлива характерна риса наукового тексту. Логіка викладу наукового 

матеріалу та експериментальності наукового дослідження. Науковий стиль: 

особливості та вимоги. Основні стилі наукового цитування. Референс-

менеджери та організація списків наукової літератури.  

Підготовка до написання наукової роботи. Підбір літератури та 

актуальних джерел для публікації. Робота з реферативними базами даних. 

Основи пошуку у реферативних наукометричних базах даних. Використання 

логічних операторів для уточнення критеріїв пошуку.  

 

ТЕМА 9. Світові стандарти наукової комунікації. Науковий профіль 

вченого. 

Особисті наукові профілі вченого, способи створення та експлуатації. 

Види наукових профілів. Соціальні мережі для вчених. Співвіднесеність 

особистих наукових профілів вченого з профілями у наукомеричних базах 

даних. Супровідні листи до наукових публікацій та значення профілю вченого у 

їх складанні.    

 

ТЕМА 10. Рецензування рукописів наукових публікацій публікацій 

та вимоги апробації 
Основні вимоги до рецензованого наукового видання. «Хижацькі» 

видання та шляхи їх уникнення. Процес публікації у рецензованому науковому 

виданні (процедура з боку автора). Процес публікації у рецензованому 

науковому виданні (процедура з боку редакції). 

 

 

Форма підсумкового контролю успішності навчання 

 

Підсумковий контроль – це перевірка рівня засвоєння знань, навичок, 

вмінь та інших компетентностей за навчальний семестр. 

З навчальної дисципліни «Методика наукових досліджень» передбачено: 

– для денної форми навчання – залік; 

 

Критерії та засоби оцінювання успішності навчання 

 

Поточний контроль (ПК) 
Підсумковий контроль  

 

 ЗАЛІК (З) 

Аудиторна 

робота 

Самостійна 

робота 

Індивідуальна 

робота 

≤ 30 ≤ 15 ≤ 15 
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≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤ 100 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = ПК+Е ≤ 100 

 

 

БАЛИ ПОЯСНЕННЯ 

5 Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на 

високому рівні сформовані необхідні практичні навички та вміння; 

всі навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані в 

повному обсязі. Під час заняття продемонстрована стабільна 

активність та ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, 

розв’язання практичних завдань, висловлення власної думки стосовно 

дискусійних питань ґрунтується на глибокому знанні чинного 

законодавства, теорії та правозастосовної практики. 

4 Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в 

основному сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі 

передбачені планом заняття навчальні завдання виконані в повному 

обсязі з неістотними неточностями. Під час заняття 

продемонстрована ініціативність. Відповіді на питання, розв’язання 

практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних 

питань переважно ґрунтується на знанні чинного законодавства, 

теорії та правозастосовної практики. 

3 Питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та 

вміння мають поверхневий характер, потребують подальшого 

напрацювання та закріплення; навчальні завдання, передбачені планом 

заняття, виконані, деякі види завдань виконані з помилками. 

2 Питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у 

знаннях не носять істотного характеру; практичні навички та вміння 

сформовані недостатньо; більшість навчальних завдань виконано, 

деякі з виконаних завдань містять істотні помилки, які потребують 

подальшого усунення. 

1 Здобувач не готовий до заняття, не знає більшої частини 

програмного матеріалу, з труднощами виконує завдання, невпевнено 

відтворює терміни і поняття, що розглядалися під час заняття, 

допускає змістовні помилки, не володіє відповідними вміннями і 

навичками, необхідними для розв’язання професійних завдань 

0 Відсутність на занятті 

 

Для навчальної дисципліни «Методика наукових досліджень» засобами 

діагностики знань (успішності навчання) виступають: 

поточний контроль: опитування, тестування, письмові завдання, задачі; 

проміжний контроль: письмові контрольні роботи з окремих блоків тем, 

підсумкова контрольна робота; 

підсумковий контроль: залік; 
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подальший контроль: «зрізи» знань, кваліфікаційні завдання. 

. 

 

Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання 

яких передбачає навчальна дисципліна 

Аудіовізуальні презентації (слайди, відеофільми), схеми та таблиці, 

проектор. 
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ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректор Дніпропетровського 

державного університету 

внутрішніх справ 

Лариса НАЛИВАЙКО 

___.___. 2019 р. 

 

ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

МЕТОДИКА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Освітній ступінь  Спеціальність 

магістр 262 «Правоохоронна діяльність 

(поліцейські)»» 

       

на 2019/2020 навчальний рік 

 

Форма навчання ДЕННА Обсяг 3 кредитів ЄКТС (90 годин). 

 

Факультет ФПФППД 

 

Курс 1, Групи МП-ПД-921 

 

№
 т

ем
и

 з
гі

д
н

о
 з

 Р
П

Н
Д

 Назва теми 

(згідно з РПНД) 

З
аг

ал
ьн

и
й

 о
б

ся
г 

го
д

и
н

 Аудиторна 

робота 

С
ам

о
ст

ій
н

а 
та

 

ін
д

и
в
ід

у
ал

ьн
а 

р
о

б
о

та
 

в
сь

о
го

 

л
ек

ц
ії

 

се
м

ін
ар

и
 

П
р
ак

т.
 з

ан
я
тт

я 

1 Основні характерні риси та норми сучасної науки 9 4 2   2  5 

2 Системний аналіз методів та принципів сучасних 

наукових досліджень 

9 4 2   2  5 

3 Організаційні аспекти наукової діяльності: 

законодавче та концептуальне забезпечення 

9 4 2   2  5 

4 Наукометрія в умовах трансформації науки. 

Наукометричні показники та індикатори рівня 

наукового розвитку 

9 4 2   2 5 

5 Академічна культура та доброчесність як 

науковий капітал сучасного вченого 

9 4 2   2 5 

6 Політика наукових видань щодо підготовки та 

опублікування наукових робіт 

9 4 2   2  5 
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7 Основні вимоги щодо структури та змісту 

наукових публікацій  

9 4 2   2  5 

8 Логіка та мова наукових публікацій 9 4 2  2 5 

9 Світові стандарти наукової комунікації. Науковий 

профіль вечного 

9 4 2  2 5 

10 Рецензування рукописів наукових публікацій та 

вимоги апробації  

9 4 2  2 5 

 Разом за семестр 90 40 20  10 10 50 

 Форма підсумкового контролю залік 

 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри філософії та політології «25» червня 

2019 р., протокол № 15. 

 

Завідувач кафедри  

філософії та політології ФЕПБ    Вячеслав КУЗЬМЕНКО 
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

МЕТОДИКА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Освітній ступінь  Спеціальність 

магістр 262 «Правоохоронна діяльність 

(поліцейські)»» 

       

на 2019/2020 навчальний рік 
 

Основні нормативні акти: 

 
1. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19 

2. Закон України «Про вищу освіту». http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 

3. Закон України «Про освіту». http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 

4. Європейська хартія дослідників та Кодекс працевлаштування наукових працівників 

https://mon.gov.ua/ua/nauka/nauka/reforma-nauki 

5. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/848-19 

6. Наукові фахові видання України https://mon.gov.ua/ua/nauka/nauka/atestaciya-kadriv-

vishoyi-kvalifikaciyi/naukovi-fahovi-vidannya 

7. ДСТУ 7152: 2010 Видання. Оформлення публікацій у журналах і збірниках. 

http://liber.onu.edu.ua/bibl/doslid/3.pdf 

8. ДСТУ 8302:2015 Інформація та документація. Бібліографічне Посилання. Загальні 

положення та правила складання. http://lib.pu.if.ua/files/dstu-8302-2015.pdf 

9. ДСТУ 3008-95. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила 

оформлення. http://sumdu.edu.ua/images/stories/scientific_inf/research/dstu_3008-95.pdf 

10. Про затвердження Порядку проведення державної атестації наукових установ : 

Постанова Кабінету Міністрів України від 19 липня 2017 р. № 540 

11. Наказ Міністерства освіти і науки України № 13 від 14.01.2016 Про затвердження 

Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам 

https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0183-16 

12. Лист Міністерство освіти і науки України від 19 березня 2018 р. 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/pravo-diyalnosti/2018/03/15/vidpovidalnist-kerivnikiv-

ta-vchenikh-naukovo-tekhnichnikh-rad-zakladiv-vishchoi-osviti-naukovikh-ustanov-za-

priynyati-nimi-rishennya-pro-prisvoennya-vchenikh-zvan-vid-190318.pdf 

13. Наказ Міністерства освіти і науки України № 32 від 15.01.2018 Про затвердження 

Порядку формування Переліку наукових фахових видань України 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0148-18 

14. Постанова Кабінету міністрів України від 06 березня 2019 р. № 167 Про проведення 

експерименту з присудження ступеня доктора філософії 

https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-mentu-z-prisudzhennya-stupenya-doktora-filosofiyi 

15. Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної 

доброчесності https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-

osvita/2018/10/25/recomendatsii.pdf 

16. Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.01.2017 № 40 «Про затвердження 

Вимог до оформлення дисертації». Режим доступу: 

https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17 
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17. Розширений глосарій термінів та понять ст. 42 «Академічна доброчесність» Закону 

України «Про освіту» (від 5 вересня 2017 р.) https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-

osvita/2018/10/25/glyusariy.pdf  

18. Як підтримати академічну доброчесність в університеті Режим доступу: 

mon.gov.ua/ua/news/yak-pidtrimati-akademichnu-dobrochesnist-v-universiteti-mon-rozrobilo-

ta-nadislalo-na-zvo-rekomendaciyi-z-akademichnoyi-dobrochesnosti 

19. Leiden manifesto for research Metrics. Mode of access: www.leidenmanifesto.org 

 

 

Навчальні посібники, інші дидактичні та методичні матеріали: 

 
1. Багрій О.І. Стратегії й тактики аргументації в науковій дискусії : навч. посіб. / Багрій О. 

І. ; НАН України, Центр наук. дослідж. та викладання інозем. мов. Київ : ЦНДВІМ 

НАНУ, 2012. 44 с. 

2. Бобилєв В.П. Методологія та організація наукових досліджень : підручник / Бобилєв В. 

П., Іванов І. І., Пройдак Ю. С. ; Нац. металург. акад. України. Дніпропетровськ : ІМА-

пресс, 2014. 643 с. 

3. Борисенко В.Д. Організація наукових досліджень в Україні : навч. посіб. / В. Д. 

Борисенко, С. А. Устенко ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського. Миколаїв : 

МНУ, 2016. 258 с.  

4. Важинський С.Е. Методика та організація наукових досліджень : навч. посіб. / С. Е. 

Важинський, Т. І. Щербак ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Держ. служба 

України з надзвичайн. ситуацій, Нац. ун-т цивіл. захисту України. Суми : Вид-во 

СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. 257 с. 

5. Гаркуша Н.М. Методологія наукових досліджень : навч. посіб. / Н. М. Гаркуша, Т. В. 

Польова ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. 2-ге вид., випр. і допов. Харків : 

ХДУХТ, 2013.  

6. Демківський А. В. Основи методології наукових досліджень : навч. посіб. / Демківський 

А. В., Безус П. І. К. : Акад. муніцип. упр., 2012. 276 с. 

7. Зянько В.В. Основи науково-дослідної роботи : навч. посіб. / В. В. Зянько, Н. О. Коваль, 

Т. О. Журко ; Вінниц. нац. техн. ун-т. Вінниця : ВНТУ, 2014. 142 с. Бібліогр.: с. 142.  

8. Карпаш О.М. Методологія наукових досліджень : навч. посіб. / О. М. Карпаш, П. М. 

Райтер, М. О. Карпаш ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, Каф. техн. 

діагностики та моніторингу. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. 253 с.  

9. Корягін М.В. Основи наукових досліджень : навч. посіб. / М. В. Корягін, М. Ю. Чік. К. : 

Алерта, 2014. 620 с.  

10. Кравець Н.П. Основи наукових досліджень : навч. посіб. / Кравець Н. П. ; Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова. Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. 78 с.  

11. Лопушанський В. Основи наукових досліджень : [навч. посіб.] / Василь Лопушанський, 

Оксана Бродська ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка, Каф. практики нім. мови. 

Дрогобич : Вид. від. Дрогоб. держ. пед. ун-ту ім. Івана Франка, 2014. 154 с.  

12. Лудченко О.А. Наукові дослідження. Патентознавство. Методологія : навч. посіб. для 

студ. вищ. навч. закл. / Олександр Лудченко, Ярослав Лудченко ; за ред. О. А. Лудченка. 

5-те вид., переробл. і допов. К. : Логос, 2013. 203 с. 

13. Мартинов С.Ю. Інформаційні технології в наукових розробках : навч. посіб. / С. Ю. 

Мартинов, В. О. Орлов ; Нац. ун-т вод. госп-ва та приодокористування. Рівне : НУВГП, 

2013. 182 с.  

14. Методика та організація наукових досліджень : навч. посіб. / [О. П. Кириленко та ін.] ; за 

ред. д-ра екон. наук, проф. О. П. Кириленка ; Терноп. нац. екон. ун-т. Т. : Екон. думка, 

2012. 195 с.  
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15. Методологія і методи наукових досліджень : навч. посіб. / Лівінський О. М. [та ін.] ; за 

ред. акад. Укр. акад. наук, д-ра техн. наук, проф. О. М. Лівінський ; Глухів. нац. пед. ун-т 

ім. Олександра Довженка. Глухів : РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2012. 173 с.  

16. Методологія та організація наукових досліджень : навч. посіб. / Укоопспілка, Львів. 

комерц. акад. ; [уклад. Ігор Вдовичин]. Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2015. 247 с.  

17. Назаренко І.І. Методологія наукових досліджень : навч. посіб. для студентів ВНЗ / І. І. 

Назаренко ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. Київ : КНУБА, 2014. 123 с. 

18. Основи наукових досліджень і технічної творчості : навч. посіб. / [Лисюк Г. М. та ін.] ; за 

ред. проф. Г. М. Лисюк ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. Харків : ХДУХТ, 

2014. 201 с.  

19. Основи наукових досліджень у прикладних задачах : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Л. 

О. Кривопляс-Володіна [та ін.] ; Нац. ун-т харч. технологій. Київ : Сталь, 2016. 272 с.  

20. Остапчук М.В. Методологія та організація наукових досліджень : підручник / М. В. 

Остапчук, А. І. Рибак, О. С. Ванюшкін ; Міжнар. гуманітар. ун-т. Одеса : Фенікс, 2014. 

375 с.  

21. Партико З.В. Основи наукових досліджень: підготовка дисертації : навч. посіб. / З. В. 

Партико. Запоріжжя : КПУ, 2015. 235 с.  

22. Плугін А.А. Основи наукових досліджень : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., які 

навчаються за напрямами підготов. "Будівництва" та "Залізничний транспорт" / А. А. 

Плугін, О. А. Калінін, О. А. Плугін ; за заг. ред. д-ра хім. наук, проф. А. М. Плугіна ; 

Укр. держ. акад. залізн. трансп. Х. : УкрДАЗТ, 2013. 378 с.  

23. Путівник у прикладну наукометрію : навч. посіб. для студентів ОКР "Бакалавр", 

"Магістр" та аспірантів ВНЗ / [Н. М. Рідей та ін.] ; Нац. ун-т біоресурсів і 

природокористування України. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. 343 с.  

24. Савченко В. Наукове дослідження: задум, реалізація, результати : монографія / В. 

Савченко, Т. Шестаковська. Мена : Домінант, 2013. 271 с. Сидоренко Н.М. Основи 

наукових досліджень : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Н. М. Сидоренко, А. М. 

Волобуєва ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. Київ : Київський університет, 2015. 211 

с.  

25. Сукач М.К. Основи наукових досліджень : навч. посіб. для студентів ВНЗ / М. К. Сукач. 

Київ : Леся, 2014. 211 с.  

26. Сурмин Ю.П. Учебник для ученого. Методология и логика научного исследования : 

[учебник] / Ю. П. Сурмин, И. П. Бидзюра. Киев : Прінт Сервіс, 2014. 847 с.  

27. Тарнавська Т. В. Теорія і практика застосування інформаційних технологій в 

університетах дослідницького типу на основі системного підходу : монографія / Т. В. 

Тарнавська ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування 

України. Київ : Профі, 2014. 455 с.  

28. Ткаченко О.К. Методика наукових досліджень : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / 

О. К. Ткаченко, В. Л. Рудніцький, А. В. Зіновчук ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. 

Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012. 151 с.  

29. Тріщук О.В. Редагування науково-інформаційного тексту : підруч. для студентів ВНЗ / 

О. В. Тріщук ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". Київ : НТУУ "КПІ", 2013. 

248 с.  

30. Чернишова Є.Р. Основи наукознавства (дорожня карта наукового керівника) : наук.-

метод. посіб. / Є. Р. Чернишова ; Нац. акад. пед. наук України, Ун-т менеджменту освіти. 

Київ : ДВНЗ "Ун-т менеджменту освіти" ; Луцьк : Вежа-Друк, 2015. 254, [1] с.  

31. Чоха Ю.М. Основи наукової діяльності : [навч. посіб.] / Ю. М. Чоха, В. В. Козлов, Г. Л. 

Яковлев ; за заг. ред. Ю. М. Чоха, д-ра техн. наук ; Ін-т підготов. кадрів Держ. служби 

зайнятості України. К. : ІПК ДСЗУ, 2011. 307 с.  

32. Шаравара Т.О. Інформаційний пошук і робота з бібліотечними ресурсами : навч. посіб. 

для аспірантів / Шаравара Т. О. ; Полтав. держ. аграр. акад., Каф. інозем. мов та 

українознавства. Київ : Ліра-К, 2017. 255 с.  
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