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Наукова діяльність у вищих навчальних закладах є невід’ємною складовою
освітнього процесу й здійснюється з метою інтеграції наукової, навчальної та
виробничої діяльності у системі вищої освіти. Успішність наукової діяльності
неможлива без знання її методології, теорії, технології, методів та організації. Ці
знання потрібні студентам, аспірантам, докторантам, співробітникам наукових
підрозділів факультетів — всім тим, хто бере участь у навчальному й науковому
процесі. Саме знання методології, теорії і організації науково-дослідницької
діяльності допоможе молодим ученим включатися у наукову діяльність, втілювати
наукові знання у практичну площину.
Пропонуємо рекомендаційний бібліографічний список «Організація та
методика науково-дослідницької діяльності», до якого увійшли нормативні
документи, держстандарти, чинні в Україні, з даної тематики, наукові, навчальні
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національного університету імені Володимира Даля, а також повнотекстові
ресурси мережі Інтернет.
Список буде корисним для студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних
закладів та всіх, хто цікавиться основами методології наукових досліджень.
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