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ВСТУП 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Методологія організації наукових 

досліджень» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

магістрів спеціальності 061 «Журналістика» 

Предмет: галузь наукових досліджень. 

Міждисциплінарні зв’язки: засновується на вченні таких дисциплін, як: «Основи 

наукових досліджень». 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Методологічні основи наукових досліджень. 

2. Інформаційне забезпечення і організація наукового дослідження. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою вивчення курсу «Організація наукових досліджень» є формування 

системи теоретичних знань з організації наукових досліджень та придбання 

навиків проведення самостійних наукових досліджень. 

 

1.2. Основними завданнями курсу «Організація наукових досліджень» є 

визначення сутності науково-дослідної роботи студентів, форми організація 

науково-дослідної роботи студентів; методи наукових досліджень; підготовка 

студентів до наукової роботи.  

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати : 

методологічні засади наукової праці 

 

уміти : 

збирати і опрацьовувати інформацію, розробляти програми наукових досліджень, 

аналізувати одержані результати та оформляти їх у вигляді наукового звіту 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 180 годин / 6 кредитів ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

 

Змістовий модуль 1. 

Тема 1. Поняття наукового дослідження. Вимоги до наукового дослідження. 

Види наукових досліджень. 

Тема 2.  Поняття методологія, метод, прийом у науковому дослідженні. 

Типологія методів дослідження 

Тема 3. Емпіричні методи наукового дослідження 

Тема 4. Теоретичні методи дослідження 

 

Змістовий модуль 2. 

Тема 1. Основні поняття і визначення математичних методів та методів 

статистичної обробки наукових даних 

Тема 2. Структура дослідження: обґрунтування актуальності і визначення 

теми дослідження, його мети, завдання 

Тема 3. Розробка концептуальних положень і апарату дослідження (гіпотези, 
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методи, етапи, об’єкти, засоби). Вивчення теоретичного і практичного стану 

проблеми 

Тема 4. Розробка та експериментальна перевірка моделі, головних ідей, 

концептуальних положень, що покладені в основу дослідження 

 

3. Рекомендована література 
 

1. Білуха М.Г. Основи наукових досліджень: Підручник для студ. екон. спец. 

вузів / М.Г. Білуха. – К.: Вища школа., 1997. – 271 с. 

2. Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень: Навч. 

посібник / О.В. Крушельницька. - К.: Кондор, 2003. - 192 с. 

3. П'ятницька-Позднякова І.С. Основи науковик досліджень у вищій школі: 

Навч. посібник / І.С. П'ятницькаПозднякова. - К., 2003. - 116 с. 

4. Методология научного исследования. Учебное пособие для вузов. \ Рузавин 

Г.И. – М., 1999. – 317 с. 

5. Основы научных исследований. Учебное пособие для вузов. \ Наринян А. Р. – 

К., 2002. – 112 с. 

6. Основы научных исследований. Учебное пособие для вузов. \ Фрумкин Р.А. – 

Алчевск., 2001. – 201 с. 

7. Сиденко В.М., Грушко И.М. Основы научных исследований – Харків, Вища 

школа, 2002. – 200 с 

8. Філіпенко А.С. Основи наукових досліджень. Конспект лекцій: Посібник. – 

К.: Академвидав, 2004. – 208 с. 

9. Єріна А.М. Методологія наукових досліджень: Навчальний посібник. – К. – 

2004. – 212 с. 

10. Малюга Н.М. Наукові дослідження в бухгалтерському обліку: Навчальний 

посібник. – Житомир: ПП Рута, 2003. – 476 с. 

11. Закон України "Про наукову та науково-технічну діяльність" № 1977-ХІІ від 

13 грудня 1991 року із змінами та доповненнями. 

12. Закон України "Про вищу освіту" №2984-ІІІ від 17 січня 2002 року із 

змінами та доповненнями. 

13. Причепій Є. М., Черній А. М., Чекаль Л. А. Філософія: Підручник. - Київ: 

Академвидав, 2007. 

14. Кустовська О. В. Методологія системного підходу та наукових дослі- 

джень: Курс лекцій. – Тернопіль: Економічна думка, 2005. – 124 с. 

15. Городяненко В. Г. Соціологія : підручник / В. Г. Городяненко. — 3-тє вид., 

доп. — К. : ВЦ «Академія», 2008. — 544 с. 

16. Основи наукових досліджень : Навчальний посібник / Цехмістрова Г.С. - 

Київ: Видавничий Дім «Слово», 2003.- 240 c. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: екзамен. 

5. Засоби діагностики успішності навчання: домашні, індивідуальні завдання, 

письмові роботи, усне опитування. 
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