




1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 6,5 

Галузь знань 

03 Гуманітарні науки 
За вибором 

 

 
Напрям підготовки  

 

Модулів – 1 Спеціальність: 

035 Філологія 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 2-й - 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

___________ 

                                          

(назва) 

Cпеціалізація  

035.035 слов’янські мови та 

літератури (переклад 

включно), перша – сербська 

035.036  слов’янські мови та 

літератури (переклад 

включно), перша – словацька 

035.039 слов’янські мови та 

літератури (переклад 

включно), перша – 

словенська 

Семестр 

Загальна кількість годин 

– 195 

3-й, 4-й - 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 2 (3-й 

семестр); 3 (4-й семестр) 

самостійної роботи 

студента – 3,6 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

бакалавр 

 

- - 

Практичні, семінарські 

80 год. - 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

115 год. - 

Індивідуальні завдання: - 

Вид контролю: залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить: 

для денної форми навчання – 1  / 1,4 

 

 

 

 

http://www.vstup.info/2010/i2010b0203.html


 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета: ознайомити студентів із основами здійснення дослідницької діяльності у 

філології, зокрема у мовознавстві, висвітлити правила і принципи та виробити вміння 

проведення наукових досліджень, представити засади студентської наукової праці. 

Завдання: ознайомити із особливостями наукової діяльності, її видами і формами; 

подати інформацію про принципи здійснення студентського наукового пошуку на всіх 

етапах: вибір теми дослідження, підбір джерельного матеріалу, ознайомлення із науковою 

літературою, аналіз матеріалу, формулювання висновків, презентація дослідження; виробити 

вміння застосовувати здобуті знання на практиці. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:  

знати: принципи наукової діяльності як особливого виду людської активності; 

розуміти основні проблеми філології та підходи до їх розв’язання із застосуванням доцільних 

методів та інноваційних підходів; засади створення студентських наукових праць.  

вміти: здійснювати студентський науковий пошук під керівництвом наукового 

керівника, створювати і оформляти студентську наукову працю; окреслювати основні 

проблеми дисциплін, що визначають мовознавчу галузь, пояснювати їх взаємозв’язок у 

цілісній системі знань; застосовувати філологічні знання для розв’язання професійних 

завдань; використовувати українську мову як державну в усіх сферах суспільного життя, 

зокрема у професійному спілкуванні; ефективно працювати з інформацією: добирати 

необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, 

критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й систематизувати; 

використовувати інформаційні й комунікаційні технології для вирішення складних 

спеціалізованих задач і проблем професійної діяльності; організовувати процес свого 

навчання й самоосвіти. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

ІІІ семестр 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи наукового дослідження 

Тема 1. Наука у сучасному світі. Організація наукової діяльності в Україні і за кордоном. 

Тема 2. Дослідницька діяльність у галузі мовознавства в Україні і за кордоном. Наукові 

напрямки і школи.  

Тема 3. Славістичні дослідження у Львівському університеті: традиції і сучасність. 

Тема 4. Наукова праця та її види (монографія, стаття, наукова доповідь, тези наукової 

доповіді, дисертація, автореферат, матеріали наукової конференції). 

Тема 5. Науково-дослідна діяльність студента, її види і форми (реферат, есе, курсова робота, 

магістерська робота, доповідь на студентській науковій конференції, участь у конкурсі 

студентських наукових робіт, участь у роботі студентського наукового гуртка). 

Тема 6. Курсова робота як вид студентської наукової роботи. Складові частини та етапи 

виконання курсової роботи. 

Тема 7. Принципи вибору теми курсової роботи. 

Тема 8. Принципи визначення мети, завдань, предмета і об’єкта дослідження. 

Тема 9. План курсової роботи. 

Тема 10. Методика збору та документації джерельного матеріалу наукового дослідження. 

Тема 11. Методи лінгвістичного дослідження та їх практичне застосування. 

Тема 12. Методика бібліографічного пошуку та опрацювання наукової літератури. 

Бібліотека та принципи її роботи. Бібліографічний покажчик. 

Тема 13. Принципи бібліографічного опису джерел та використаної літератури. Вимоги до 

оформлення списку використаної літератури та списку використаних джерел у курсовій 

роботі. 

Тема 14. Правила цитування та оформлення покликань у науковому тексті. Принципи 

академічної доброчесності. Запобігання плагіату у науковому дослідженні. 



Тема 15. Умовні скорочення та правила їх опису і використання у науковому дослідженні. 

Список умовних скорочень. 

Тема 16. Аналіз проблем при підготовці курсової роботи та пошук шляхів їх вирішення. 

ІV семестр 

Змістовий модуль 2. Практичні засади здійснення наукового дослідження 

Тема 17. Особливості наукового стилю мови. 

Тема 18. Типові мовностилістичні помилки при написанні наукової праці та шляхи їх 

подолання.  

Тема 19. Принципи оформлення тексту курсової роботи. 

Тема 20. Висвітлення історії дослідження проблеми у науковій праці.  

Тема 21. Аналіз складних моментів при висвітленні історії дослідження проблеми у курсовій 

роботі та пошук шляхів їх вирішення. 

Тема 22. Висвітлення теоретичних аспектів дослідження у курсовій роботі. 

Тема 23. Аналіз проблем при висвітленні теоретичних аспектів дослідження у курсовій 

роботі та пошук шляхів їх вирішення. 

Тема 24. Принципи аналізу досліджуваного матеріалу у курсовій роботі. 

Тема 25. Розгляд проблем при аналізі досліджуваного матеріалу у курсовій роботі та пошук 

шляхів їх вирішення. 

Тема 26. Принципи написання висновків у курсовій роботі. 

Тема 27. Аналіз проблем при написанні висновків у курсовій роботі та пошук шляхів їх 

вирішення. 

Тема 28. Принципи написання вступу до курсової роботи. 

Тема 29. Аналіз проблем при написанні вступу до курсової роботи та пошук шляхів їх 

вирішення. 

Тема 30. Додатки як складова частина курсової роботи. 

Тема 31. Принципи оформлення таблиць, діаграм, графіків у науковому дослідженні. 

Тема 32. Аналіз проблем при оформленні списку використаної літератури та списку 

використаних джерел у курсовій роботі та пошук шляхів їх вирішення. 

Тема 33. Резюме як складова частина курсової роботи та вимоги до його написання. 

Тема 34. Аналіз проблем при написанні резюме до курсової роботи та пошук шляхів їх 

вирішення. 

Тема 35. Принципи оформлення титульної сторінки та змісту курсової роботи. 

Тема 36. Захист курсової роботи, правила його проведення та принципи підготовки доповіді. 

Правила презентації курсової роботи на захисті. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

ІІІ семестр 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи наукового дослідження 

Тема 1. Наука у 

сучасному світі. 

Організація 

наукової 

діяльності в 

Україні і за 

кордоном. 

5  2   3       

Тема 2. 

Дослідницька 

діяльність у галузі 

6  2   4       



мовознавства в 

Україні і за 

кордоном. Наукові 

напрямки і школи.  

Тема 3. 

Славістичні 

дослідження у 

Львівському 

університеті: 

традиції і 

сучасність. 

6  2   4       

Тема 4. Наукова 

праця та її види 

(монографія, 

стаття, наукова 

доповідь, тези 

наукової доповіді, 

дисертація, 

автореферат, 

матеріали наукової 

конференції). 

5  2   3       

Тема 5. Науково-

дослідна 

діяльність 

студента, її види і 

форми (реферат, 

есе, курсова 

робота, 

магістерська 

робота, доповідь 

на студентській 

науковій 

конференції, 

участь у конкурсі 

студентських 

наукових робіт, 

участь у роботі 

студентського 

наукового гуртка). 

5  2   3       

Тема 6. Курсова 

робота як вид 

студентської 

наукової роботи. 

Складові частини 

та етапи 

виконання 

курсової роботи. 

5  2   3       

Тема 7. Принципи 

вибору теми 

курсової роботи. 

6  2   4       

Тема 8. Принципи 

визначення мети, 

завдань, предмета 

і об’єкта 

6  2   4       



дослідження. 

Тема 9. План 

курсової роботи. 

5  2   3       

Тема 10. Методика 

збору та 

документації 

джерельного 

матеріалу 

наукового 

дослідження. 

5  2   3       

Тема 11. Методи 

лінгвістичного 

дослідження та їх 

практичне 

застосування. 

7  2   5       

Тема 12. Методика 

бібліографічного 

пошуку та 

опрацювання 

наукової 

літератури. 

Бібліотека та 

принципи її 

роботи. 

Бібліографічний 

покажчик. 

5  2   3       

Тема 13. 

Принципи 

бібліографічного 

опису джерел та 

використаної 

літератури. 

Вимоги до 

оформлення 

списку 

використаної 

літератури та 

списку 

використаних 

джерел у курсовій 

роботі. 

7  2   5       

Тема 14. Правила 

цитування та 

оформлення 

покликань у 

науковому тексті. 

Принципи 

академічної 

доброчесності. 

Запобігання 

плагіату у 

науковому 

дослідженні. 

7  2   5       

Тема 15. Умовні 5  2   3       



скорочення та 

правила їх опису і 

використання у 

науковому 

дослідженні. 

Список умовних 

скорочень. 

Тема 16. Аналіз 

проблем при 

підготовці 

курсової роботи та 

пошук шляхів їх 

вирішення. 

5  2   3       

Разом за 

змістовим 

модулем 1 

90  32   58       

IV семестр 

Змістовий модуль 2. Практичні засади здійснення наукового дослідження 

Тема 17. 

Особливості 

наукового стилю 

мови. 

5  2   3       

Тема 18. Типові 

мовностилістичні 

помилки при 

написанні 

наукової праці та 

шляхи їх 

подолання.  

5  2   3       

Тема 19. 

Принципи 

оформлення 

тексту курсової 

роботи. 

5  2   3       

Тема 20. 

Висвітлення 

історії 

дослідження 

проблеми у 

науковій праці.  

5  2   3       

Тема 21. Аналіз 

складних моментів 

при висвітленні 

історії 

дослідження 

проблеми у 

курсовій роботі та 

пошук шляхів їх 

вирішення. 

7  4   3       

Тема 22. 

Висвітлення 

теоретичних 

аспектів 

дослідження у 

5  2   3       



курсовій роботі. 

Тема 23. Аналіз 

проблем при 

висвітленні 

теоретичних 

аспектів 

дослідження у 

курсовій роботі та 

пошук шляхів їх 

вирішення. 

7  4   3       

Тема 24. 

Принципи аналізу 

досліджуваного 

матеріалу у 

курсовій роботі. 

5  2   3       

Тема 25. Розгляд 

проблем при 

аналізі 

досліджуваного 

матеріалу у 

курсовій роботі та 

пошук шляхів їх 

вирішення. 

7  4   3       

Тема 26. 

Принципи 

написання 

висновків у 

курсовій роботі. 

5  2   3       

Тема 27. Аналіз 

проблем при 

написанні 

висновків у 

курсовій роботі та 

пошук шляхів їх 

вирішення. 

7  4   3       

Тема 28. 

Принципи 

написання вступу 

до курсової 

роботи. 

5  2   3       

Тема 29. Аналіз 

проблем при 

написанні вступу 

до курсової роботи 

та пошук шляхів їх 

вирішення. 

5  2   3       

Тема 30. Додатки 

як складова 

частина курсової 

роботи. 

4  2   2       

Тема 31. 

Принципи 

оформлення 

таблиць, діаграм, 

4  2   2       



графіків у 

науковому 

дослідженні. 

Тема 32. Аналіз 

проблем при 

оформленні 

списку 

використаної 

літератури та 

списку 

використаних 

джерел у курсовій 

роботі та пошук 

шляхів їх 

вирішення. 

5  2   3       

Тема 33. Резюме 

як складова 

частина курсової 

роботи та вимоги 

до його написання. 

5  2   3       

Тема 34. Аналіз 

проблем при 

написанні резюме 

до курсової роботи 

та пошук шляхів їх 

вирішення. 

5  2   3       

Тема 35. 

Принципи 

оформлення 

титульної сторінки 

та змісту курсової 

роботи. 

4  2   2       

Тема 36. Захист 

курсової роботи, 

правила його 

проведення та 

принципи 

підготовки 

доповіді. Правила 

презентації 

курсової роботи на 

захисті. 

5  2   3       

Разом за 

змістовим 

модулем 2 

105  48   57       

Усього годин  195  80   115       

 
5. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 ІІІ семестр  

1 
Наука у сучасному світі. Організація наукової діяльності в Україні 

і за кордоном. 
2 

2 Дослідницька діяльність у галузі мовознавства в Україні і за 2 



кордоном. Наукові напрямки і школи.  

3 
Славістичні дослідження у Львівському університеті: традиції і 

сучасність. 
2 

4 

Наукова праця та її види (монографія, стаття, наукова доповідь, 

тези наукової доповіді, дисертація, автореферат, матеріали 

наукової конференції). 

2 

5 

Науково-дослідна діяльність студента, її види і форми (реферат, 

есе, курсова робота, магістерська робота, доповідь на студентській 

науковій конференції, участь у конкурсі студентських наукових 

робіт, участь у роботі студентського наукового гуртка). 

2 

6 
Курсова робота як вид студентської наукової роботи. Складові 

частини та етапи виконання курсової роботи. 
2 

7 Принципи вибору теми курсової роботи. 2 

8 
Принципи визначення мети, завдань, предмета і об’єкта 

дослідження. 
2 

9 План курсової роботи. 2 

10 
Методика збору та документації джерельного матеріалу наукового 

дослідження. 
2 

11 Методи лінгвістичного дослідження та їх практичне застосування. 2 

12 

Методика бібліографічного пошуку та опрацювання наукової 

літератури. Бібліотека та принципи її роботи. Бібліографічний 

покажчик. 

2 

13 

Принципи бібліографічного опису джерел та використаної 

літератури. Вимоги до оформлення списку використаної 

літератури та списку використаних джерел у курсовій роботі. 

2 

14 

Правила цитування та оформлення покликань у науковому тексті. 

Принципи академічної доброчесності. Запобігання плагіату у 

науковому дослідженні. 

2 

15 
Умовні скорочення та правила їх опису і використання у 

науковому дослідженні. Список умовних скорочень. 
2 

16 
Аналіз проблем при підготовці курсової роботи та пошук шляхів 

їх вирішення. 
2 

 ІV семестр  

17 Особливості наукового стилю мови. 2 

18 
Типові мовностилістичні помилки при написанні наукової праці 

та шляхи їх подолання.  

2 

19 Принципи оформлення тексту курсової роботи. 2 

20 Висвітлення історії дослідження проблеми у науковій праці.  2 

21 
Аналіз складних моментів при висвітленні історії дослідження 

проблеми у курсовій роботі та пошук шляхів їх вирішення. 

4 

22 Висвітлення теоретичних аспектів дослідження у курсовій роботі. 2 

23 
Аналіз проблем при висвітленні теоретичних аспектів 

дослідження у курсовій роботі та пошук шляхів їх вирішення. 

4 

24 Принципи аналізу досліджуваного матеріалу у курсовій роботі. 2 

25 
Розгляд проблем при аналізі досліджуваного матеріалу у курсовій 

роботі та пошук шляхів їх вирішення. 

4 

26 Принципи написання висновків у курсовій роботі. 2 

27 
Аналіз проблем при написанні висновків у курсовій роботі та 

пошук шляхів їх вирішення. 

4 

28 Принципи написання вступу до курсової роботи. 2 

29 
Аналіз проблем при написанні вступу до курсової роботи та 

пошук шляхів їх вирішення. 

2 

30 Додатки як складова частина курсової роботи. 2 



31 
Принципи оформлення таблиць, діаграм, графіків у науковому 

дослідженні. 

2 

32 

Аналіз проблем при оформленні списку використаної літератури 

та списку використаних джерел у курсовій роботі та пошук 

шляхів їх вирішення. 

2 

33 
Резюме як складова частина курсової роботи та вимоги до його 

написання. 

2 

34 
Аналіз проблем при написанні резюме до курсової роботи та 

пошук шляхів їх вирішення. 

2 

35 
Принципи оформлення титульної сторінки та змісту курсової 

роботи. 

2 

36 

Захист курсової роботи, правила його проведення та принципи 

підготовки доповіді. Правила презентації курсової роботи на 

захисті. 

2 

 Разом 80 

 

6. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 ІІІ семестр  

1 
Наука у сучасному світі. Організація наукової діяльності в Україні 

і за кордоном. 

3 

2 
Дослідницька діяльність у галузі мовознавства в Україні і за 

кордоном. Наукові напрямки і школи.  

4 

3 
Славістичні дослідження у Львівському університеті: традиції і 

сучасність. 

4 

4 

Наукова праця та її види (монографія, стаття, наукова доповідь, 

тези наукової доповіді, дисертація, автореферат, матеріали 

наукової конференції). 

3 

5 

Науково-дослідна діяльність студента, її види і форми (реферат, 

есе, курсова робота, магістерська робота, доповідь на студентській 

науковій конференції, участь у конкурсі студентських наукових 

робіт, участь у роботі студентського наукового гуртка). 

3 

6 
Курсова робота як вид студентської наукової роботи. Складові 

частини та етапи виконання курсової роботи. 

3 

7 Принципи вибору теми курсової роботи. 4 

8 
Принципи визначення мети, завдань, предмета і об’єкта 

дослідження. 

4 

9 План курсової роботи. 3 

10 
Методика збору та документації джерельного матеріалу наукового 

дослідження. 

3 

11 Методи лінгвістичного дослідження та їх практичне застосування. 5 

12 

Методика бібліографічного пошуку та опрацювання наукової 

літератури. Бібліотека та принципи її роботи. Бібліографічний 

покажчик. 

3 

13 

Принципи бібліографічного опису джерел та використаної 

літератури. Вимоги до оформлення списку використаної 

літератури та списку використаних джерел у курсовій роботі. 

5 

14 

Правила цитування та оформлення покликань у науковому тексті. 

Принципи академічної доброчесності. Запобігання плагіату у 

науковому дослідженні. 

5 

15 Умовні скорочення та правила їх опису і використання у 3 



науковому дослідженні. Список умовних скорочень. 

16 
Аналіз проблем при підготовці курсової роботи та пошук шляхів 

їх вирішення. 

3 

 ІV семестр  

17 Особливості наукового стилю мови. 3 

18 
Типові мовностилістичні помилки при написанні наукової праці 

та шляхи їх подолання.  

3 

19 Принципи оформлення тексту курсової роботи. 3 

20 Висвітлення історії дослідження проблеми у науковій праці.  3 

21 
Аналіз складних моментів при висвітленні історії дослідження 

проблеми у курсовій роботі та пошук шляхів їх вирішення. 

3 

22 Висвітлення теоретичних аспектів дослідження у курсовій роботі. 3 

23 
Аналіз проблем при висвітленні теоретичних аспектів 

дослідження у курсовій роботі та пошук шляхів їх вирішення. 

3 

24 Принципи аналізу досліджуваного матеріалу у курсовій роботі. 3 

25 
Розгляд проблем при аналізі досліджуваного матеріалу у 

науковому дослідженні та пошук шляхів їх вирішення. 

3 

26 Принципи написання висновків у курсовій роботі. 3 

27 
Аналіз проблем при написанні висновків у курсовій роботі та 

пошук шляхів їх вирішення. 

3 

28 Принципи написання вступу до курсової роботи. 3 

29 
Аналіз проблем при написанні вступу до курсової роботи та 

пошук шляхів їх вирішення. 

3 

30 Додатки як складова частина курсової роботи. 2 

31 
Принципи оформлення таблиць, діаграм, графіків у науковому 

дослідженні. 

2 

32 

Аналіз проблем при оформленні списку використаної літератури 

та списку використаних джерел у курсовій роботі та пошук 

шляхів їх вирішення. 

3 

33 
Резюме як складова частина курсової роботи та вимоги до його 

написання. 

3 

34 
Аналіз проблем при написанні резюме до курсової роботи та 

пошук шляхів їх вирішення. 

3 

35 
Принципи оформлення титульної сторінки та змісту курсової 

роботи. 

2 

36 

Захист курсової роботи, правила його проведення та принципи 

підготовки доповіді. Правила презентації курсової роботи на 

захисті. 

3 

 Разом  115 

 

7. Методи навчання 

Під час викладання курсу використовуються такі методи навчання: бесіда, розповідь, 

пояснення, дискусія, демонстрація, вправи, кейс-метод, інформаційно-ілюстративний метод, 

метод проблемного викладу, метод спостереження,  метод аналізу, частково-пошуковий 

метод, дослідницький метод. 

8. Методи контролю 

Підсумковий контроль передбачений у формі заліку через виставлення оцінки за 

результатами поточної успішності. Оцінювання поточної успішності проводиться за 100-

бальною шкалою. Максимальна кількість балів за залік – 100 балів.  

Бали за поточну успішність нараховуються так: студент повинен представити на 

занятті у вигляді презентації вибрані складові частини студентської наукової роботи: 

зібраний джерельний матеріал (презентація 1), висвітлення історії дослідження проблеми  

(презентація 2), висвітлення теоретичних аспектів дослідження (презентація 3), аналіз 



досліджуваного матеріалу (презентація 4), вступ (презентація 5), висновки (презентація 6), 

список використаної літератури та список використаних джерел (презентація 7), резюме 

(презентація 8). Максимальна кількість балів за кожну презентацію – 10 балів. Також 

проводиться усне опитування за темами практичних занять, максимальна кількість балів за 

усне опитування – 20 балів. 

 

9. Розподіл балів, що присвоюється студентам 
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100 

10 10 10 10 10 10 10 10 20 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Оцінка 

в балах 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90 – 100 А 5 відмінно    

 

зараховано 
81-89 В 

4 
дуже добре  

71-80 С добре 

61-70 D 
3 

задовільно  

51-60 Е  достатньо 

21-50 FX 2 незадовільно  не зараховано  

0-20 F 2 

незадовільно  

(без права 

перездачі) 

не зараховано  

(без права 

перездачі) 

 

 

10. Методичне забезпечення 

Методичне забезпечення дисципліни складається з: 

–  переліку тем для усного опитування; 

–  списку рекомендованої літератури.  

 

11. Рекомендована література 

Базова 

1. Албул О. Славістика у Львівському національному університеті імені Івана Франка 

(історія, сучасний стан та перспективи розвитку) / О. Албул, Н. Лобур // Компаративні 

дослідження слов’янських мов та літератур. Пам’яті академіка Леоніда 

Булаховського: Збірник наукових праць. – К., 2009. – С. 3–10. 

2. Албул О. Львівська славістика в загальноєвропейському контексті / О. Албул, 

Н. Лобур // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам′яті 

академіка Л.А. Булаховського. – Київ, Освіта України, 2017, – C. 3 –11. 

3. Еко У. Як написати дипломну роботу: Гуманітарні науки / Умберто Еко ; пер. за 

ред.О. Глотова. –  Тернопіль : Мандрівець, 2007. – 224 с. 

4. Кульбабська О.В. Основи мовознавчих досліджень : модульний курс : навчальний 

посібник / О.В. Кульбабська, Н.О. Шатілова. – Чернівці : Чернівецький національний 

університет, 2009. – 144 c. 



5. Лобур Н. Традиції університетської славістики в Україні та виклики сьогодення / 

Н. Лобур, О. Паламарчук // Слов’янські обрії. Випуск 9. XVI Міжнародний з’їзд 

славістів (м. Белград, Сербія, 20-27 серпня 2018 року). Доповіді української делегації. 

– Київ, 2018. – C. 345–355. 

6. Мазур О.В. Основи наукових досліджень : посібник для студентів філологічних 

спеціальностей / О.В. Мазур, О.В. Подвойська, С.В. Радецька. – Вінниця : Нова Книга 

: 2013. – 119 с. 

7. Методичні рекомендації до написання та оформлення курсових і кваліфікаційних робіт 

для студентів напряму “Філологія” (слов’янські мови та літератури) / Ольга Албул, 

Алла Кравчук, Людмила Петрухіна. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана 

Франка, 2011. – 45 с. 

8. Основи методології та організації наукових досліджень : навчальний посібник для 

студентів, курсантів, аспірантів, ад’юнктів / за ред. А.Є. Конверського. – Київ : Центр 

учбової літератури, 2010. – 352 с. 

9. Семеног О.М. Культура наукової української мови : навчальний посібник / 

О.М. Семеног. – Київ : Академія, 2012. – 216 с. 

 

Допоміжна 

10. Возний І. Основи наукових досліджень : навчальний посібник / Ігор Возний. – 

Чернівці : Чернівецький національний університет, 2009. – 144 c. 

11. Гуторов О.І. Методологія та організація наукових досліджень : навчальний посібник / 

О.І. Гуторов. – Харків : ХНАУ, 2017. – 272 c. 

12. Навчально- й науково-дослідна робота студентів-філологів (реферат, курсова, 

випускна робота з української мови та методики її навчання): Науково-методичний 

посібник для студентів / М.І. Пентилюк, І.В. Гайдаєнко, Т.Г. Окуневич та ін. – Київ : 

Ленвіт, 2010. – 120 с.  

13. Оголевець А. Як писати наукову роботу з української мови / А. Оголевець // 

Дивослово. – 1999. –  № 8. – С. 23–26. 

14. Основи наукових досліджень для студентів спеціальності “Англо-український 

переклад” : навчальний посібник / уклад. А.В. Заслонкіна. – Чернівці : Чернівецький 

національний університет, 2017. – 60 с. 

15. Скорук І.Д. Курсова та дипломна роботи з ономастики : навчальний посібник для 

студентів вищих навчальних закладів / І.Д. Скорук. – Луцьк : Вежа-Друк, 2014. – 

296 с. 

16. Сучасні методи дослідження мови : курс лекцій / укл. М.М. Попович. – Чернівці: 

Чернівецький національний університет, 2010. – 156 с. 

17. Adamović Ž., Ivić M. i dr. Metodologija i tehnologija izrade naučnih radova. Banja Luka: 

Univerzitet u Banjoj Luci, 2011. – 233 s. – Режим доступу: http://univerzitetpim.com/wp-

content/uploads/2019/08/Metodologija-i-tehnologija-izrade-naucnih-radova.pdf  

18. Dukić B. Kretke upute za pisanje završnih, diplomskih i magistarskih radova, te doktorskih 

disertacija. Nastavni materijali. – Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 

2010. – 21 s. – Режим доступу: http://www.efos.unios.hr/upravljanje-odnosima-s-

potrosacima/wp-content/uploads/sites/277/2014/10/Kratke-upute-za-pisanje.pdf 

19. Gavora P., Kolláriková Z., Nováková E. Manuál na tvorbu bakalárskej a diplomovej práce. – 

Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta 2010. – 51 s. – Режим 

доступу: https://www.fedu.uniba.sk/fileadmin/pdf/Studium/Celozivotne_ vzdelavanie/ 

Manual_pre_Bc_a_Mgr_prace_2010.pdf 

20. Gonda V. Metodika vedeckej práce. – Bratislava : Vydavateľstvo Ekonóm, 2009. – 252 s. 

21. Fodorová V. Metodika tvorby písomných prác. – Bratislava: Ekonomická univerzita 

v Bratislave, 2011. – 80 s. – Режим доступу: https://fmv.euba.sk/www_write/files/ 

dokumenty/studium/metodika_tvorby_pisomnych_prac.pdf 

22. Katuščák D. Ako písať záverečné a kvalifikačné práce : ako písať bakalárske práce, 

diplomové diplomové práce, dizertačné práce, špecializačné práce, habilitačné práce, 

seminárne a ročníkové práce, práce študentskej vedeckej a odbornej činnosti : ako urobiť 
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