
Основи 
наукових 

досліджень 



Відділення  
історії 

• Історія 
України 

• Історичне 
краєзнавство 

• Археологія 

• Етнологія 

Відділення 
філософії та 
суспільство-

знавства 

• Філософія 

• Соціологія 

• Педагогіка 

• Журналістика  

Відділення  
наук про Землю 

• Географія та 
ландшафто-
знавство 

• Геологія, 
геохімія та 
мінералогія 

• Кліматологія 
та 
метеорологія 

• Гідрологія  

ОСНОВИ НАУКОВИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ 



Відділення  
хімії та біології 

• Хімія 

• Біологія людини 

• Медицина 

• Психологія 

• Зоологія, ботаніка 

Відділення екології та 
аграрних наук 

• Екологія 

• Агрономія 

• Ветеринарія та 
зоотехнія 

• Лісознавство 

• Селекція та генетика 

ОСНОВИ НАУКОВИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ 



Відділення  
мовознавства 

• Українська мова 

• Англійська мова 

Відділення  
літературознавства, 
фольклористики та 
мистецтвознавства 

• Українська 
література 

• Світова література 

• фольклористика 

• Мистецтвознавство 

ОСНОВИ НАУКОВИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ 



• Математика 

• Прикладна 
математика 

• Математичне 
моделювання 

Відділення  
математики 

• Мікроекономіка 
та 
макроекономіка 

• Фінанси, 
грошовий обіг і 
кредит 

Відділення  
економіки 

• Мультимедійні 
системи, 
навчальні та 
ігрові програми 

• Технології 
програмування 

• Інформаційні 
системи, бази 
даних та 
системи 
штучного 
інтелекту 

Відділення 
комп'ютерни
х наук 

• Інформаційно-
телекомунікаці
йні системи та 
технології 

Відділення 
технічних 
наук 

• Теоретична 
фізика 

• Астрономія та 
астрофізика 

Відділення 
фізики і 
астрономії 



Етапи наукового дослідження 
• Вибір теми, постановка проблеми 
• Вивчення стану дослідження 

проблеми, робота з науковою 
літературою 

• Розробка методології дослідження 
• Проведення експерименту 
• Оформлення роботи 
• Перевірка на антиплагіат 
• Подання роботи на перевірку в МАН 
• Друк і брошурування роботи 
• Подача чистового варіанта в МАН  



Де шукати наукову літературу? 
• Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського 

• http://www.nbuv.gov.ua/ 

• Національна парламентська бібліотека України 

• http://www.nplu.org/ 

• Наукова бібліотека ім. М. Максимовича 

• http://lib-gw.univ.kiev.ua/ 

• Бібліотека Національного університету «Києво-Могилянська академія» 

• http://www.library.ukma.kiev.ua/ 

• Львівська наукова бібліотека імені Василя Стефаника НАН України 

• http://www.lsl.lviv.ua/ 

• Одеська державна наукова бібліотека ім. М. Горького 

• http://www.odnb.odessa.ua/ 

• Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка 

• http://korolenko.kharkov.com/ 

• Державна науково-технічна бібліотека України 

• http://gntb.gov.ua/ 

• Наукова бібліотека Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова 

• http://hklib.npu.edu.ua/ 
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Структура роботи 

• Титульний аркуш 
• Зміст 
• Вступ (2-3 сторінки) 
• Розділ 1 (теоретичний) 
• Розділ 2 (практичний) 
• Висновки (2-3 сторінки) 
• Список використаних джерел 

(20-25 номінацій) 
• Додатки (за необхідності) 



Правила оформлення роботи 
• Поля: ліве, верхнє і нижнє — не менше 20 мм, 

праве — не менше 10 мм. 
• шрифт Times New Roman розміру 14 на одному боці 

аркуша формату А4 з інтервалом 1,5. 
• Заголовки друкуються ВЕЛИКИМИ літерами. 

Інтервал до тексту після заголовків – 3 
• Абзаци мають бути однакові, виставляються 

лінійкою. 
• Вирівнювання – по ширині.  
• Сторінки нумеруються у верхньому правому куті 
• Обсяг науково-дослідницької роботи складає  
    15-20 (для гуманітарних напрямів 20-25) сторінок  
• Текст має бути написаний грамотно, без помилок: 

орфографічних, пунктуаційних та стилістичних. 



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ  

МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Відділення: історії 

Секція: історія України 
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Роботу виконав:  
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Науковий керівник: 
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к.і.н., доцент МДПУ  
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3 

ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження зумовлена (проблемами 

сучасності, потребою переглянути відомості, поглибити уявлення про 

предмет, важливістю результатів для сучасних процесів). 

Об’єктом роботи є ……… 

Предметом – ……… 

Мета роботи полягає у висвітленні (з’ясуванні, описі) …. 

особливостей ……………………………………. 

 Для реалізації поставленої мети в роботі виконано такі завдання: 

–  описати, охарактеризувати, визначити ……………………………..; 

–  розкрити, встановити …………………………….; 

–  дослідити, проаналізувати…………………….; 

–  з’ясувати……………………………. ; 

–  розробити рекомендації ……………. . 

Методи дослідження: описовий, порівняльно-історичний, 

системно-структурний, аналітичний, географічний, історичний, 

картографічний, статистичний, емпіричні (анкетування, бесіди), методи 

польових спостережень. 



4 

 

Методологічну основу роботи становлять праці ………27, 

………. 6, ………….. 2. 

Наукова новизна роботи полягає у спробі вперше висвітлити 

……….., розробці теоретичної моделі………………………… 

Теоретичне і практичне значення роботи. Результати 

дослідження можуть бути використані при подальшому вивченні 

проблем з …………, на уроках з …..………  

Тези роботи апробовано на І (міському) етапі конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт та шкільній науково-практичні й 

конференції “Інтелект”. 

Структура роботи. Дослідження складається зі вступу, двох 

розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний 

обсяг роботи становить 32 сторінки. Список використаних джерел 

включає 29 найменувань. 

 

 

 

 

 

 



6 

РОЗДІЛ 1 

НАЗВА РОЗДІЛУ 

 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………, за висловом І. І. Іванова,  “……………………… 

…………………..….……” 10, с. 20.  

……………………………………………………………………………

……………………………………………: “……………………….” 5, с. 8. 

Науковець О. Г. Добринін стверджує, що “.……………… 

………………………” 10. 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………… 

Отже, ………………………………………………………… ………… 

……………… …………. 
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РОЗДІЛ 2 

НАЗВА РОЗДІЛУ 

2.1. Назва підрозділу 

 

……………………………………………………………………………

………………………………………… (Рис. 2.1). 

 

 

 

          

 

Рис. 2.1. Назва рисунка 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………..…………………

…………………………………………………………………………………

………………………………….. 
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……………………………………………………………………………

………………………………………… система рівнянь (2.1) 

 

 

 

де a – ………………… 

     b – ………………… 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………… 

 

2.2. Назва підрозділу 

 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………… 

 









1

1
2

2

xby

yax
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……………………………………………………………………………

………………………………………… результати спостережень наведені 

у таблиці 2.2. 

Таблиця 2.2 

Назва таблиці 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………

………………………………………………………………..(Додаток А).  

Отже, ………………………………………………………… ………… 

……………… …………. 



Умовні позначення: 

       - молочай болотний 

       - молочай кипарисовидний 

       - молочай польовий 

       - молочай прутовидний 

        - молочай Сегієрів 

        - молочай степовий 

 

Додаток А  

 

 

Картосхема розміщення різних видів молочаю 

на острові Хортиця 
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ВИСНОВКИ 

 

Реалізувавши в роботі поставлену мету і завдання, дійшли 

висновків, що ….. …………………………………………………… 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………..…………………

…………………………………………………………………………………

………………………………….. 

 

Стислий виклад результатів розв’язку наукової 

проблеми та поставлених завдань, зроблених у процесі 

аналізу обраного матеріалу оцінок та узагальнень.  

Необхідно підкреслити їх самостійність, новизну, 

теоретичне і практичне значення, наголосити на 

кількісних та якісних показниках здобутих результатів, 

обґрунтувати їх достовірність, навести рекомендації 

щодо використання. 
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ДОДАТКИ 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

Назва додатка 

 

 

 

 



Антиплагіат 
Згідно ст. 50 Закону «Про авторське право та суміжні 

права», плагіат – це оприлюднення 
(опублікування), повністю або частково, чужого 
твору під іменем особи, яка не є автором цього 
твору. 

Плагіат можна поділити на три основні типи: 
• Копіювання чужої наукової роботи, чи декількох 

робіт та оприлюднення результату під своїм 
іменем. 

• Створення суміші власного та запозиченого 
тексту без належного цитування джерел. 

• Рерайт – перефразування чужої праці без 
згадування оригінального автора. 



Для перевірки матеріалів на плагіат можна 
використовувати онлайн сервіси або відповідне 

програмне забезпечення.  
 

Сервіси для перевірки на плагіат: 
• https://istio.com/ 
• https://www.antiplagiat.ru/  
• http://text.ru/antiplagiat - рекомендуємо 
• https://content-watch.ru/text/ 
• http://pr-cy.ru/unique/ 
• http://plagiarismdetector.net/ 
• http://www.plagium.com/ 
• http://www.etxt.ru/antiplagiat/ 

Програмне забезпечення: 
• Viper (завантаження - http://www.scanmyessay.com/) 
• Anti-Plagiarism (завантаження - 

https://sourceforge.net/projects/antiplagiarismc/) 
• Advego Plagiatus (завантаження - http://advego.ru/plagiatus/) 
• eTXT Антіплагіат (завантаження - http://www.etxt.ru/antiplagiat/) 

https://istio.com/
https://www.antiplagiat.ru/
http://text.ru/antiplagiat
https://content-watch.ru/text/
https://content-watch.ru/text/
https://content-watch.ru/text/
http://pr-cy.ru/unique/
http://pr-cy.ru/unique/
http://pr-cy.ru/unique/
http://plagiarismdetector.net/
http://www.plagium.com/
http://www.etxt.ru/antiplagiat/
http://www.scanmyessay.com/
https://sourceforge.net/projects/antiplagiarismc/
http://advego.ru/plagiatus/
http://www.etxt.ru/antiplagiat/


Удачі, 
успіхів, перемог! 

Останній день здачі 
наукових робіт в МАН – 

16 січня 


