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Робоча навчальна програма дисципліни «Методологія та організація 

наукового дослідження» містить такі розділи: 

 

1. Вступ 

2. Опис навчальної дисципліни  

3. Мета і завдання навчальної дисципліни 

4. Програма навчальної дисципліни 

5. Структура навчальної дисциплін  

6. Теми практичних занять  

7. Завдання для самостійного опрацювання  

8. Розподіл балів, що отримують студенти 

9. Методичне забезпечення 

10. Список рекомендованої літератури  
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1. ВСТУП 

        Навчальна дисципліна «Методологія та організація наукового 

дослідження» вивчається згідно навчального плану підготовки фахівців 

другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціалізацією «Спеціальна 

освіта». Актуальність дисципліни визначається: необхідністю формування з 

високим рівнем професійної компетентності фахівця закладів спеціальної 

освіти. 

Об’єктом вивчення є освітній процес системи спеціальної освіти. 

Структурними складовими об’єкту вивчення є: особливості 

психофізичного розвитку дітей; особливості освітніх послуг в умовах 

спеціального чи інклюзивного закладу освіти. 

Предметом дисципліни «Методологія та організація наукового 

дослідження» є: вивчення методологічних основ та організаційних процесів в 

ході проведення наукового дослідження . 

Міждисциплінарні зв’язки. Дисципліна інтегрує відповідно до свого 

предмету знання з іншими галузями знань: філософських, соціологічних, 

педагогічних, психологічних наук тощо. Крім того, згідно навчального плану 

підготовки магістрів за спеціалізацією «Спеціальна освіта», дисципліна 

«Методологія та організація наукового дослідження» вивчається одночасно 

з такими взаємопов’язаними між собою дисциплінами, як «Спеціальна 

педагогіка», «Спеціальна психологія». 

До робочої навчальної програми входять навчально-тематичний план 

дисципліни; програмний матеріал дисципліни за відповідними темами та 

планами лекційних і практичних занять; перелік рекомендованих джерел, що 

дозволить поглибити і розширити знання здобувачів вищої освіти з даної 

навчальної дисципліни, розвинути практичні вміння застосування набутих 

знань у практиці професійної діяльності.  

Самостійна робота є основним засобом засвоєння здобувачами вищої 

освіти навчального матеріалу в час, вільний від аудиторних занять. Вона 

передбачає опрацювання монографій та інших наукових праць, підручників, 

навчальних і методичних посібників, вивчення та ознайомлення з 

положеннями законодавчих та інших нормативно-правових актів, матеріалів, 

отриманих засобами інформаційних технологій тощо.   

Форма підсумкового контролю – залік. 

Навчальний курс розраховано на 16 години очного навчання (8 лекційні та 

8 практичні) та 104 години самостійної роботи. Усього 120 годин, що 

відповідає 4.0 кредитам Європейської кредитно-трансферної системи. 
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2. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Найменування 

показників  

Галузь знань, освітній- 

рівень, спеціальність, 

спеціалізація 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна 

форма  

заочна форма  

Кількість кредитів  

– 4 

Галузь знань 

01 «Освіта/ Педагогіка» 
(шифр і назва) 

Нормативна  
Спеціальність: 

 016 «Спеціальна освіта» 

 (шифр і назва) 

Модулів – 2 

Спеціалізація: 

«Спеціальна освіта»  

 

Рік підготовки 

Змістових модулів –  
 1-2 

Семестр 

Загальна кількість 

годин –  180 

 3-4 

Лекції 

тижневих годин для 

заочної форми 

навчання: 

аудиторних – 16 

самостійної роботи 

студента – 104 

Рівень вищої освіти: 

другий (магістерський): 

 

 8 год. 

Практичні, семінарські 

 8 год. 

Лабораторні 

  

Самостійна робота 

 год. 104 год. 

Вид контролю:  

 екзамен 

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить (%): для заочної форми навчання –  13,6 %
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3. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Метою викладання навчальної дисципліни «Методологія та 

організація наукових досліджень» є сформувати у здобувачів вищої освіти 

поняття про науково-педагогічне дослідження, ознайомити із комплексом 

методів науково-педагогічного дослідження, допомогти майбутнім 

здобувачам в оволодінні основними теоретичними знаннями та 

практичними вміннями і навичками організації та проведення наукового 

дослідження, обробки їх результатів; розвитку наукового світогляду. 

Основні завдання викладання навчальної дисципліни «Методологія 

та організація наукових досліджень» полягають в: 

- отриманні знань в області методології наукового пізнання 

необхідних для написання наукової кваліфікаційної роботи 

(магістерської); 

- отриманні знань про організацію наукового дослідження, 

написання та оформлення наукових статей, про порядок захисту 

магістерської роботи; 

- отримання знань в області організації науково-

дослідницької діяльності у ВНЗ; 

- розвиток особистості майбутнього науковця, формування 

компетенцій, що сприяють самореалізації в науково-дослідній діяльності 

Результатом вивчення дисципліни є набуття здобувачами вищої освіти 

таких компетентностей: 

Інтегральна:  

Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі освіти та 

дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення 

наявних та створення нових цілісних знань та професійної практики. 

Професійні: 

Діагностично-прогностична (знання різноманітних діагностичних засобів; 

уміння самостійно планувати, організовувати діагностичні і корекційні заходи, 

узагальнювати отримані емпіричні дані, дотримуючись етичних норм; досвід 

технологічного забезпечення діагностичних процедур; здатність передбачати 

результати власної корекційно-педагогічної діяльності).  

Проектувально-корекційна (знання основних видів і технологічних підходів до 

планування власної дослідно-педагогічної і корекційно-педагогічної 

діяльностей; вміння здійснювати поточне планування, визначати умови їх 

практичної реалізації; вміння моделювати й корегувати власну професійну 

діяльність, виробляти свій педагогічний стиль, постійно працювати над його 

вдосконаленням; досвід проектування цілісного педагогічного і корекційного 

процесу, корегування та синхронізації його складових – викладання та 

корекція). 

Організаційна (знання основних правил наукової організації дослідно-

педагогічної і корекційно-педагогічної діяльності; вміння раціонально 
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організовувати власний науково-дослідний і корекційно-педагогічний процес, 

самостійно контролювати їх результативність, ефективність, удосконалювати 

систему самоорганізації на основі сучасних інноваційних педагогічних і 

корекційних технологій). 

Технологічна (знання традиційних і сучасних технологій навчання; вміння 

добирати технологічне забезпечення з урахуванням освітньо-виховних завдань, 

рівнів підготовки тих, хто навчається, перспектив їх освітньо-професійного 

зростання; досвід організації інтерактивного навчання).  

Науково-дослідницька (знання методології і теорії наукового пошуку; вміння 

самостійно планувати, організовувати та проводити педагогічні дослідження, 

дотримуючись принципу академічної чесності; здатність використовувати 

здобуті результати для оптимізації освітнього процесі; досвід керування 

науково-дослідницькою діяльністю тих, хто навчається).  

Корекційно-педагогічна /корекційно-розвиткова (знання методологічних та 

психолого-педагогічних основ корекційної роботи при різних психофізичних 

порушеннях у осіб з особливими освітніми потребами; вміння проводити 

корекційно-розвиткову роботу у різних типах закладів; знання та вміння 

методики викладання корекційно-педагогічної діяльності). 
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5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Модуль 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ НАУКИ ТА НАУКОВО- 

ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Тема 1. Сутність педагогічного дослідження 

Особливості науково-педагогічного дослідження (неоднозначність 

перебігу явищ; неповторність педагогічних процесів; участь у педагогічних 

процесах людей; об’єкти у педагогічному дослідженні не бувають 

ідентичними). Головні критерії ефективності науково-педагогічного 

дослідження. Вимоги до здійснення науково-педагогічних досліджень. 

Види досліджень у педагогіці (якісні і кількісні, фундаментальні та 

прикладні, теоретичні та емпіричні). Етичні принципи здійснення науково- 

педагогічного дослідження. 

Тема 2. Методологія науково-педагогічного дослідження 

Поняття методології. Методологія як теорія та як сукупність методів 

дослідження. Поняття методу, техніки, методики, процедури дослідження. 

Принципи науково-педагогічного дослідження (єдності теорії і практики, 

історизму, об’єктивності висвітлення педагогічних процесів, всебічного 

вивчення педагогічних процесів, конкретності істини, суперечності, 

заперечення, розвитку, причинності, системності). Підходи у вивченні 

педагогічних явищ (аксіологічний, комплексний, структурний, 

функціональний, формалізований, цілісний, діяльнісний, культурологічний, 

суб’єктно-об’єктний, диференційований, індивідуальний, етнопедагогічний, 

моделювання, системний). Поняття про метод наукового пізнання. 

Класифікація методів, що використовуються у педагогічних дослідженнях. 

Роль теоретичних методів дослідження у науковому дослідженні. Види 

теоретичних методів дослідження та їх характеристика. Поняття про модель 

та моделювання. Призначення моделей у науковому дослідженні. Емпіричні 

методи науково-педагогічних досліджень, їх сутність та класифікація. 
 

Тема 3. Педагогічний експеримент 

Сутність педагогічного експерименту. Види педагогічного експерименту 

(констатувальний, формувальний, контролюючий, природний, лабораторний). 

Планування експерименту (постановка задач, вибір необхідного числа 

експериментальних факторів, вибірка, визначення тривалості, фіксування 

даних). Програма педагогічного експерименту. 

 

Тема 4. Технологія дослідницької роботи 

Основні етапи наукового дослідження і логіка їх пізнавального пошуку. 

Виявлення, формування і постановка наукової проблеми як однієї з форм 

наукового знання. Практичні та теоретичні причини, що зумовлюють 

постановку проблеми. Сутність, характер і шляхи вирішення наукової 
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проблеми. Виявлення і нагромадження фактів дійсності - важливий етап у 

науковому дослідженні. Поняття про факти дійсності, їх види та зміст. 

Відмінність між фактом-подією та науковим фактом. Логіка виявлення фактів 

дійсності, їх пояснення та узагальнення. Формування та обґрунтування 

наукових гіпотез як процес поглиблення наукового дослідження. Види гіпотез 

та їх роль у дослідженні явищ і процесів реальної дійсності. Значення гіпотез у 

прогнозуванні розвитку матеріального та духовного світу. Формування 

наукової теорії - основний етап у процесі наукового дослідження. Поняття 

наукової теорії, її сутності та структури. Ознаки і функції наукової теорії. Роль 

теорії у формуванні та розвитку знань, науки, наукової картини світу. Наука як 

особливий вид духовного виробництва, пізнавальної діяльності вчених. 

 

Модуль 2. ТЕХНОЛОГІЯ ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У 

ПЕДАГОГІЦІ 

 

Тема 5. Планування педагогічного дослідження 

Вибір теми наукового дослідження, що може бути віднесена до 

певного наукового напряму чи до наукової проблеми. Теми наукового 

дослідження: теоретичні, практичні і змішані. Роль наукового керівника 

при виборі теми наукового дослідження. Етапи виконання науково-

дослідної роботи. Поняття про планування наукового дослідження. 

Термінологічно-категоріальний апарат дослідження. Науковий апарат 

дослідження: 1) формулювання проблеми чи теми; 2) визначення об’єкта і 

предмета дослідження, їх взаємозв’язок; 3) визначення мети і постановку 

завдань дослідження; 4) інтерпретація основних понять; 5) формулювання 

робочих гіпотез. Програма науково-педагогічного дослідження. Об’єм 

вибірки. Репрезентативність вибірки. Генеральна сукупність. План 

магістерської випускової (дипломної) чи курсової роботи.ема 7. Робота з 

науковою інформацією Інформаційний підхід у методології пізнання. 

Наукова інформація та її джерела. Поняття наукової інформації. Види та 

вимоги до наукових видань: автореферат, дисертації, препринт, збірник 

наукових праць, матеріали наукової конференції, тези доповідей наукової 

конференції, науково-популярне видання. Технологія роботи з науковою 

літературою. Особливості збирання, обробки та інтерпретації інформації. 

Збір, узагальнення і аналіз педагогічної практики. Вимоги до оформлення 

бібліографічного опису літератури у списку використаних джерел. 

 

Тема 6. Написання і оформлення наукових праць здобувачів вищої 

освіти 

Систематизація результатів дослідження. Види систематизації 

результатів дослідження та їх зміст. Формулювання гіпотези, висновки та 

рекомендації, педагогічний експеримент, коригування попередніх 

пропозицій, огляд наукових джерел дослідження. Викладення висновків та 
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рекомендацій у формі методичних рекомендацій, наукової статті, тез 

доповіді, звіту курсової, випускової магістерської роботи. Наукова стаття. 

Упровадження результатів закінчених досліджень та розрахунок їх 

ефективності. Продукція наукових досліджень: теоретичні і науково- 

методологічні положення, методики, рекомендації. Організаційне 

забезпечення наукових досліджень і наукова та організаційна градація 

науковців. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення наукової 

діяльності. Оцінка ефективності наукових досліджень. 

 
Тема 7. Робота з науковою інформацією 

Інформаційний підхід у методології пізнання. Наукова інформація та її 

джерела. Поняття наукової інформації. Види та вимоги до наукових видань: 

автореферат, дисертації, препринт, збірник наукових праць, матеріали 

наукової конференції, тези доповідей наукової конференції, науково-

популярне видання. Технологія роботи з науковою літературою. Особливості 

збирання, обробки та інтерпретації інформації. Збір, узагальнення і аналіз 

педагогічної практики. Вимоги до оформлення бібліографічного опису 

літератури у списку використаних джерел. 

 

 

Тема 8. Особливості підготовки, оформлення і захисту наукових 

робіт здобувачів вищої освіти 

Реферат і доповідь як різновиди наукових робіт здобувачів вищої 

освіти. Особливості підготовки рефератів і доповідей. Курсова робота як вид 

наукового дослідження здобувача вищої освіти. Етапи виконання курсової 

роботи: 1) вибір теми; 2) вивчення нормативних актів і спеціальної 

літератури; 3) складання плану курсової роботи; 4) консультація з науковим 

керівником; 5) вивчення практики; 6) написання першого (чорнового) 

варіанта роботи; 7) представлення роботи науковому керівнику і 

консультація з ним; 8) усунення недоліків, редагування і представлення на 

кафедру остаточного варіанта роботи; 9) підготовка доповіді і захист роботи. 

Основні вимоги до написання та оформлення випускової роботи магістра. 

Порядок подання випускової роботи магістра на кафедру та її захисту. 
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5. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

№ з/п НАЗВА МОДУЛЯ / ТЕМИ 
КІЛЬКІСТЬ ГОДИН 

Л ПР СРС Усього 

1. Модуль 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ НАУКИ 

ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

4 4 52 60 

1.1. Тема 1. Сутність педагогічного дослідження 2 - 30 15 

1.2 Тема 2. Методологія науково-педагогічного 

дослідження 
- 2 13 15 

1.3. Тема 3. Педагогічний експеримент 2 - 13 15 

1.4. Тема 4. Технологія дослідницької роботи - 2 13 15 

2. Модуль 2. ТЕХНОЛОГІЯ ПРОВЕДЕННЯ 

НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У 

ПЕДАГОГІЦІ 

4 4 52 60 

2.1. Тема 5. Планування педагогічного 

дослідження 
2 - 13 15 

2.2. Тема 6. Написання і оформлення наукових 

праць здобувачів вищої освіти 
- 2 13 15 

2.3. Тема 7. Робота з науковою інформацією 2 - 13 15 

2.4. Тема 8. Особливості підготовки, 

оформлення і захисту наукових робіт 

здобувачів вищої освіти 

- 2 13 15 

 Екзамен     

 Разом: 8 8 104 120 
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6. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ 

п/п 

Назва теми Кіл-ть 

год 

1 Тема 2. Методологія науково-педагогічного дослідження 2 

2 Тема 4. Технологія дослідницької роботи 2 

3 Тема 6. Написання і оформлення наукових праць здобувачів 

вищої освіти 

2 

4 Тема 8. Особливості підготовки, оформлення і захисту 

наукових робіт здобувачів вищої освіти 

2 

 

7. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

№ 

п/п 

Зміст роботи Кіл-ть 

год 

1 Методологія як теорія та як сукупність методів дослідження. 2 

2 Поняття методу, техніки, методики, процедури дослідження 2 

3 Принцип науково-педагогічного дослідження єдності теорії і практики 2 

4 Принцип науково-педагогічного дослідження історизму 2 

5 Принцип науково-педагогічного дослідження об’єктивності 

висвітлення педагогічних процесів 
2 

6 Принцип науково-педагогічного дослідження всебічного вивчення 

педагогічних процесів 
2 

7 Принцип науково-педагогічного дослідження конкретності істини 2 

8 Принцип науково-педагогічного дослідження 2 

9 Принцип науково-педагогічного дослідження суперечності.  2 

10 Принцип науково-педагогічного дослідження заперечення 2 

11 Принцип науково-педагогічного дослідження розвитку 2 

12 Принцип науково-педагогічного дослідження причинності 2 

13 Принцип науково-педагогічного дослідження системності 2 

14 Підходи у вивченні педагогічних явищ (аксіологічний, комплексний, 

структурний, функціональний, формалізований, цілісний, діяльнісний, 

культурологічний, суб’єктно-об’єктний, диференційований, 

2 
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індивідуальний, етнопедагогічний, моделювання, системний) 

15 Поняття про метод наукового пізнання. 2 

16 Класифікація методів, що використовуються у педагогічних 

дослідженнях. 
2 

17 Роль теоретичних методів дослідження у науковому дослідженні. 2 

18 Види теоретичних методів дослідження та їх характеристика. 2 

19 Поняття про модель та моделювання. 2 

20 Призначення моделей у науковому дослідженні.  2 

21 Емпіричні методи науково-педагогічних досліджень, їх сутність та 

класифікація 
2 

22 Основні етапи наукового дослідження і логіка їх пізнавального пошуку 2 

23 Виявлення, формування і постановка наукової проблеми як однієї з 

форм наукового знання. 
2 

24 Практичні та теоретичні причини, що зумовлюють постановку 

проблеми.  
2 

25 Сутність, характер і шляхи вирішення наукової проблеми. 2 

26 Виявлення і нагромадження фактів дійсності - важливий етап у 

науковому дослідженні.  
2 

27 Поняття про факти дійсності, їх види та зміст. 2 

28 Відмінність між фактом-подією та науковим фактом.  2 

29 Логіка виявлення фактів дійсності, їх пояснення та узагальнення 2 

30 Формування та обґрунтування наукових гіпотез як процес поглиблення 

наукового дослідження. 
2 

31 Види гіпотез та їх роль у дослідженні явищ і процесів реальної 

дійсності. 
2 

32 Значення гіпотез у прогнозуванні розвитку матеріального та духовного 

світу. 
2 

33 Формування наукової теорії - основний етап у процесі наукового 

дослідження. 
2 

34 Систематизація результатів дослідження. Наукова стаття.  2 

35 Види систематизації результатів дослідження та їх зміст. 2 

36 Формулювання гіпотези, висновки та рекомендації, педагогічний 

експеримент, коригування попередніх пропозицій, огляд наукових 

джерел дослідження. 

2 
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37 Викладення висновків та рекомендацій у формі методичних 

рекомендацій, наукової статті, тез доповіді, звіту курсової, випускової 

магістерської роботи. 

2 

38 Упровадження результатів закінчених досліджень та розрахунок їх 

ефективності. 
2 

39 Організаційне забезпечення наукових досліджень і наукова та 

організаційна градація науковців.  

2 

40 Матеріально-технічне та фінансове забезпечення наукової діяльності. 2 

41 Оцінка ефективності наукових досліджень. 2 

42 Реферат і доповідь як різновиди наукових робіт здобувачів вищої 

освіти.  

2 

43 Особливості підготовки рефератів і доповідей. 4 

44 Курсова робота як вид наукового дослідження здобувача вищої освіти. 4 

45 Етапи виконання курсової роботи: 4 

46 Основні вимоги до написання та оформлення випускової роботи 

магістра. 
4 

47 Порядок подання випускової роботи магістра на кафедру та її 

захисту. 

4 

 

8. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 

 

 

Теми навчальної дисципліни:  

поточний контроль та самостійна робота, індивідуальне науково-дослідне завдання 

П
ід

су
м

к
о
в
а 

 

іс
п

и
т 

С
у
м

а 

Т1 

 

Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8        60 40  

 

 

 

100 

 15  15  15  15        

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ: НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 

Для заліку 
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90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

9. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Опорний конспект лекцій; наочний супровід матеріалу лекцій у вигляді 

презентацій; нормативні документи: закон України про вищу освіту; 

класифікатори професій; навчальні плани; положення про організацію 

навчального процесу у ЗВО, про дистанційне навчання, про електронні освітні 

ресурси; навчальні програми дисциплін тощо. 

 

10. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
 
Основна література 

1. Закон України «Про вищу освіту» [Електронний ресурс]. - 

Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 

2. Фіцула М. М. Педагогіка вищої школи [Текст] : навч. посіб. / 

М. М. Фіцула. - 2-е вид., доп. - К. : Академвидав, 2010. - 456 с. 

3. Алексєєнко Т. А. Основи педагогічного експерименту і 

кваліметрії : Навч.-метод. посібник / Алексєєнко Т. А., Сушанко В. В.; 

Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці: Рута, 

2003. — 41 с. 

4. Волощук І. С. Основи наукових досліджень. Педагогіка : 

Навч. посібник / Волощук І. С. ; Кафедра педагогіки Національного 

аграрного ун-ту. — К., 2006. — 107 с. 

5. Гончаренко С. У. Методологічні характеристики педагогічних 

досліджень / С. У. Гончаренко // Вісник АПН України. - 1993. - № 1. - С. 

1123. 

6. Євдокимов В. І. Педагогічний експеримент : Навч. посіб. для 

студ. пед. вузів / [Євдокимов В. І., Агапова Т. П., Гавриш І. В., Олійник 

Т. О.] ;Харківський держ. педагогічний ун-т 

ім. Г. С.Сковороди. — Х. : ТОВ «ОВС», 2001. — 148с. 

7. Клименюк О.В. Виклад та оформлення результатів наукового 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
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дослідження: Авторський підручник / Клименюк Олександр Валеріанович. — 

Ніжин : Аспект-Поліграф, 2007. — 398 с. 

8. Ковальчук В. В. Основи наукових досліджень : Навч. посібн. / 

Ковальчук В. В., Моїсєєв Л. М. - Вид. 2-е, доп. і перероб. - К. : Видавничий 

дім „Професіонал”, 2004. - 208 с. 

9. Лаврентьєва Г. П. Методичні рекомендації з організації та 

проведення науково-педагогічного експерименту / Г. П. Лаврентьєва, М. П. 

Шишкіна. - Київ : ІІТЗН, 2007. 

10. Лузан П.Г. Основи науково-педагогічних досліджень: 

навчальний посібник / Лузан П.Г., Сопівник І.В., Виговська С.В. - К. : 

ДАКККіМ, 2008. - 248с. 

11. Полонский Б.М. Методы определения новизны результатов 

педагогических исследований / Полонский Б.М. // Сов. педагогика. -2005. - № 

1. - С. 64 - 70. 

12. Порядок присудження наукових ступені» і присвоєння вчених 

звань.-К. 

: Редакція «Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України», 2000. - 32 с. 

13. Порядок присудження наукових ступенів і присвоєння вчених 

звань / Бюлетень ВАК України. - 2004. - № 3. - C. 3-14. 

14. Сидоренко В. К. Основи наукових досліджень : Навч. посіб. 

для вищ. пед. закл. освіти / Сидоренко В. К., Дмитренко П. В . — К.: РННЦ 

«ДІНІТ», 2000. — 260с. 

15. Синденко В.М. Основы научных исследований / Синденко 

В.М., Грушко И.М. - Харків : Вища школа, 2006. - 200 с. 

16. Сурмін Ю. Майстерня вченого : Підруч. для науковця / Сурмін Ю. - 

К. 

: НМЦ «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2006. 

- 302 с. 

17. Хриков Є. М. Методологія педагогічного дослідження: 

монографія. - Харків: ФОП Панов А. М., 2017. - 2017. - 237 с. 
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