
Основи наукових досліджень 

5 семестр  (денна форма навчання) / 9 семестр (заочна форма навчання) 
 

Загальна кількість годин: 90 (денна форма навчання) / 108 (заочна форма навчання)  

Лектор: доц. Богуславська Л.А.   

Вид дисципліни: за вибором  

Кількість кредитів: 3 (денна/заочна форма навчання) 

 

Попередні умови для вивчення: Вступ до перекладознавства.  

Мета: полягає у створенні теоретичної бази для формування і подальшого розвитку знань, 

навичок та умінь, необхідних для планування, організації і проведення наукових досліджень у 

галузях германської філології, перекладознавства, методики і психології навчання іноземних мов 

та перекладу.  

Зміст курсу передбачає систематичний виклад матеріалу для забезпечення вирішення таких 

завдань. Засвоєння головних складових теорії пізнання. Розвиток здатності застосовувати засвоєні 

теоретичні знання для розв’язання практичних проблем з організації та проведення самостійного 

дослідження. Знайомство із сучасними світовими тенденціями розвитку теорії та практики 

організації наукових досліджень. Активізація знань студентів, засвоєних в межах інших дисциплін 

робочого плану, для посилення міждисциплінарних зв’язків. Усвідомлення важливості 

координації усіх етапів дослідження для підвищення ефективності процесу формування 

дослідницької компетенції. Усвідомлення головних принципів, методів і прийомів проведення 

наукового дослідження, а також чинників, що можуть впливати на достовірність та надійність 

одержаних результатів. Розвиток умінь ефективного керування процесом планування та 

проведення наукового дослідження. Усвідомлення необхідності безперервного професійного 

розвитку. Розвиток умінь пошуку і опрацювання інформаційних джерел, включаючи електронні, 

для безперервного професійного розвитку. 

За підсумками вивчення даного курсу студент має:  

знати: основні етапи формування, напрямки та перспективи розвитку методології наукового 

дослідження; науково-методологічну базу та термінологію сучасної методології наукового 

дослідження. 

вміти: планувати, організовувати та проводити теоретичні й експериментальні дослідження 

у галузях германської філології, перекладознавства, методики і психології навчання іноземних мов 

та перекладу; використовувати набуті знання у практиці проведення наукових досліджень.  

 

Структура: 

Денна форма навчання: лекцій – 32 год.  самостійна робота – 58 год.  

Заочна форма навчання: лекцій – 8 год.  самостійна робота – 100 год. 

Форма контролю: залік. 

Мова викладання: українська, англійська. 
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