


Mета і завдання дисципліни 

Мета дисципліни. Підготувати студентів до самостійної творчої діяльності, сформувати у них навички ведення 

науково-дослідної роботи, вміння писати й правильно оформляти реферати, статті, тези, випускні кваліфікаційні роботи. 

Завдання дисципліни. Надати студентам знання з основ наукових досліджень, створити і розвинути практичні 

вміння і навички розв’язання конкретних завдань з постановки, організації, планування і виконання наукових досліджень.  

 

Очікувані результати навчання 

Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен: оперувати базовими категоріями та поняттями 
спеціальності; використовувати наукову, довідкову, методичну літературу рідною та іноземною мовами; володіти 

сучасними методами обробки інформації в галузі професійної діяльності та  навичками оформлення і подання результатів 

наукового дослідження з дотриманням вимог академічної доброчесності; використовувати інформаційні та комунікаційні 

технології для самонавчання та вирішення складних спеціалізованих задач і проблем професійної діяльності. 

 

Тематичний і календарний план вивчення дисципліни 

 

№ 

тижня 
Тема лекції Тема практичного заняття 

Самостійна робота 

Зміст Год. Джерела 

1 2 3 4 5 6 

1 

 

Мета та завдання курсу 

“Основи наукових 

досліджень”. Предмет і 

сутність науки як сфери 

людської діяльності.  

Мета та завдання курсу 

“Основи наукових 

досліджень”. 

Опрацювання лекційного 

матеріалу. Підготовка до 

практичного заняття. 

4 3, 4, 

2, 6, 

8  

2  Предмет і сутність науки як 
сфери людської діяльності. 

Понятійний апарат, зміст та 

класифікація наук. 

Підготовка до практичного 
заняття. Виконання 

індивідуального завдання. 

6 3, 4, 

5, 6, 

8  

3 Організація наукової 

діяльності в Україні та за 
кордоном. Процес наукового 

дослідження, його 

характеристика та етапи 

проведення.  

Організація наукової 

діяльності в Україні та за 
кордоном. 

Опрацювання лекційного 

матеріалу. Підготовка до 
практичного заняття. 

4 3, 4, 

5, 6, 

8  

4 

 

. Процес наукового 

дослідження, його 

характеристика та етапи 

проведення. Ефективність 

наукових досліджень. 

Підготовка до практичного 

заняття. 

6 1, 8, 

9, 10, 

11  

5 Сутність гіпотези, її 

особливості. Вибір теми та 

реалізація наукового 

дослідження. Методика 

розчленування формулювання 
теми на розділи НДР.   

Сутність гіпотези, її 

особливості. Етапи розвитку 

гіпотези. Доведення гіпотези, 

способи встановлення істини 

Опрацювання лекційного 

матеріалу. Підготовка до 

практичного заняття. 

Виконання індивідуального 

завдання. 

4 5, 6, 

8, 12, 

14  

6 

 

 

 Вибір теми та реалізація 

наукового дослідження. 

Методика розчленування 

формулювання теми на 

розділи НДР.   

Підготовка до практичного 

заняття. Виконання 

індивідуального завдання. 

6 1, 3, 

5, 6, 

21  

7 Поняття про методологію 

досліджень, види та функції 

наукових досліджень. Методи 

та техніка наукових 

досліджень. 

Поняття про методологію 

досліджень, види та функції 

наукових досліджень. Методи 

та техніка наукових 

досліджень. 

Опрацювання лекційного 

матеріалу. Підготовка до 

практичного заняття. 

Виконання індивідуального 

завдання. 

4 4, 5, 

13, 

20, 21  

8 

 

 

 Методи емпіричного 

дослідження. Методи 

досліджень на емпіричному та 
теоретичному рівнях. 

Підготовка до практичного 

заняття. Виконання 

індивідуального завдання. 

6 11, 

12, 

13, 

14, 20  

9 Поняття про наукову 

інформацію та її роль у 

здійсненні наукових 

досліджень. Джерела 

Поняття про наукову 

інформацію та її роль у 

здійсненні наукових 

досліджень. 

Опрацювання лекційного 

матеріалу. Підготовка до 

практичного заняття. 

Виконання індивідуального 

4 10, 

17, 

18, 20  
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інформації та їх використання 

в науково-дослідній роботі.  

завдання. 

10 
 

 

 Джерела інформації та їх 
використання в науково-

дослідній роботі. Техніка 

роботи зі спеціальною 

літературою. 

Підготовка до практичного 
заняття. Виконання 

індивідуального завдання. 

6 3, 4, 

8, 10, 

17  

11 

 

 

Курсова і дипломна роботи. 

Етапи роботи над 

дослідженням та оформленням 

курсової та дипломної робіт.  

Курсова і дипломна роботи. 

Етапи роботи над 

дослідженням та оформленням 

курсової та дипломної робіт. 

Захист дипломної роботи.  

Опрацювання лекційного 

матеріалу. Підготовка до 

практичного заняття. 

Виконання індивідуального 

завдання. 

6 5, 6, 

8, 9, 

10  

12  Магістерська робота як 

кваліфікаційне дослідження. 

Підготовка до практичного 

заняття. Виконання 

індивідуального завдання. 

6 10, 

14, 

20, 21  

13 

 

Наукова публікація: поняття, 

функції, основні види. 

Методика підготовки та 

оформлення публікацій до 

видання. Форми звітності у 

науковому дослідженні 

Наукова публікація: поняття, 

функції, основні види. 

 

Опрацювання лекційного 

матеріалу. Підготовка до 

практичного заняття. 

Виконання індивідуального 

завдання. 

6 5, 6, 

17, 

18, 20  

14  Наукова монографія, наукова 

стаття, тези доповіді. Реферат, 
доповідь, виступ. Методика 

підготовки та оформлення 

публікацій до видання. Форми 

звітності у науковому 

дослідженні 

Підготовка до практичного 

заняття. Виконання 
індивідуального завдання. 

6 5, 6, 

8, 9, 

10 

15 Об‘єктивність та вірогідність 

інтерпретації результатів НДР. 

Наукова ерудиція, плагіат. 

Авторське право, 

співавторство.  

Об‘єктивність та вірогідність 

інтерпретації результатів НДР. 

Наукова ерудиція, плагіат.  

Опрацювання лекційного 

матеріалу. Підготовка до 

практичного заняття. 

Виконання індивідуального 

завдання. 

6 10, 

14, 

20, 21 

16  Авторське право, 

співавторство. Культура 

обговорення виконаної роботи 

в процесі апробації. 

Підготовка до практичного 

заняття. Виконання 

індивідуального завдання. 

6 5, 6, 

8, 12, 

14 

17 Науково-дослідна робота 
студентів: семінари, 

лабораторні роботи, наукові 

гуртки.. Науково-дослідні 

установи, аспірантура, 

докторантура. 

Науково-дослідна робота 
студентів: семінари, 

лабораторні роботи, наукові 

гуртки.  

Опрацювання лекційного 
матеріалу. Підготовка до 

практичного заняття. 

Виконання індивідуального 

завдання. 

6 11, 

12, 

13, 

14, 20 

18  Забезпечення розвитку науки: 

система підготовки наукових 

кадрів. Науково-дослідні 

установи, аспірантура, 

докторантура. 

Підготовка до практичного 

заняття. Виконання 

індивідуального завдання. 

4 1, 3, 

5, 6, 

21 

 

Примітка: * Лекції проводяться через тиждень по дві години (чисельник чи знаменник відповідно до розкладу занять). 

Практичні заняття проводяться щотижня по дві години. 
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Політика дисципліни 

.Організація освітнього процесу з дисципліни відповідає вимогам положень про організаційне і навчально-

методичне забезпечення освітнього процесу, освітній програмі та навчальному плану. Студент зобов’язаний відвідувати 

лекції і практичні заняття за розкладом, не запізнюватися, домашні завдання виконувати за графіком. Пропущене 

практичне заняття студент зобов’язаний опрацювати самостійно у повному обсязі і відзвітувати перед викладачем не 

пізніше, ніж за тиждень до чергової атестації. До практичних занять студент має підготуватися за відповідною темою і 

проявляти активність. Під час роботи над індивідуальними завданнями недопустимі порушення правил академічної 

доброчесності. Набуті студентом знання з дисципліни або її окремих розділів у неформальній освіті зараховуються 

відповідно до Положення «Про порядок перезарахування результатів навчання та визначення академічної різниці у ХНУ» 

(https://www.khnu.km.ua/root/files/01/10/03/006.pdf).  

Критерії оцінювання результатів навчання 

Кожний вид роботи оцінюється за чотирибальною шкалою. Підсумкова оцінка за семестр виставляється із 

урахуванням всіх оцінок, одержаних студентом за семестр та результатів іспиту. Форми оцінювання: усне опитування, 

тестування, заслуховування доповідей, презентацій, семестровий контроль у формі іспиту. 

Структурування дисципліни за видами робіт і оцінювання результатів навчання студентів денної 

форми навчання у семестрі за ваговими коефіцієнтами 

Аудиторна робота 
Самостійна, індивідуальна 

робота 
Семестровий контроль 

(іспит) 

 

Практичні заняття Тестовий контроль Індивідуальні завдання 
Підсумковий 

контрольний захід 

ВК: 0,3 0,1 0,2 0,4 

 
Умовні позначення: ВК – ваговий коефіцієнт. 

Підсумкова семестрова оцінка за національною шкалою і шкалою ЄКТС встановлюється в автоматизованому 
режимі після внесення усіх оцінок до електронного журналу. Співвідношення вітчизняної шкали оцінювання і шкали 
оцінювання ЄКТС наведені у таблиці.  

 
Співвідношення вітчизняної шкали оцінювання і шкали оцінювання ЄКТС 

 

Оцінка 

ЄКТС 

Інтервальна 

шкала балів 
Вітчизняна оцінка 

A 4,75–5,00 5 
Відмінно – глибоке і повне опанування навчального матеріалу і виявлення 

відповідних умінь та навиків 

B 4,25–4,74 4 
Добре – повне знання навчального матеріалу з кількома незначними 
помилками 

C 3,75–4,24 4 
Добре – в загальному правильна відповідь з двома-трьома суттєвими 

помилками 

D 3,25–3,74 3 
Задовільно – неповне опанування програмного матеріалу, але достатнє для 

практичної діяльності за професією 

E 3,00–3,24 3 
Задовільно – неповне опанування програмного матеріалу, що задовольняє 

мінімальні критерії оцінювання 

FX 2,00–2,99 2 
Незадовільно – безсистемність одержаних знань і неможливість продовжити 

навчання без додаткових знань з дисципліни 

F 0,00–1,99 2 
Незадовільно – необхідна серйозна подальша робота і повторне вивчення 

дисципліни 

 

Контрольні питання з дисципліни 

1. Історія виникнення поняття «наука». 

2. Вчені, які змінили історію людства. 

3. Структурні елементи науки, їх характеристика. 

4. Класифікація наук. 

5. Наукове дослідження та його основні етапи. 

6. Формулювання теми й обґрунтування актуальності наукового дослідження. 

7. Визначення наукового апарату дослідження (мети, завдань, об’єкта, предмета). 

8. Визначення наукової новизни й теоретичного значення наукового дослідження. 
9. Поняття методології та методики наукових досліджень. 

https://www.khnu.km.ua/root/files/01/10/03/006.pdf


10. Поняття та класифікація методів дослідження. 

11. Загальнонаукові методи дослідження. 

12. Емпіричні методи дослідження. 

13. Основні методи дослідження у галузі філології. 

14. Основні методи дослідження у галузі педагогіки. 

15. Поняття про наукову інформацію та її роль у здійсненні наукових досліджень. 

16. Види інформаційних видань. 

17. Організація роботи з науковою літературою. 
18. Типологія помилок у науковому тексті.   
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