
Анотації дисциплін, які викладає кафедра англійської філології  
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1) Основи 

наукових 

досліджень 

 

для студентів  

3 курсу денного 

відділення 

 

 

Для 

спеціальності: 

6.020303 

 

мова та література 

(англійська). 

 

 

Спеціалізації: 

викладач 

іноземних мов. 

Навчальна дисципліна  

Основи наукових досліджень 

посідає провідне місце в системі професійної 

підготовки майбутнього викладача англійської 

мови.  

• Мета навчальної дисципліни  

набуття студентами теоретичних знань і 

формування системи практичних умінь з 

написання, оформлення, та захисту 

студентських науково-дослідних робіт.  

• Завдання даної навчальної дисципліни 

полягає у формуванні наукового світогляду, 

оволодінні методологією і методами 

наукового дослідження; розвитку творчого 

мислення та індивідуальних здібностей 

студентів у вирішенні практичних завдань; 

прищепленні студентам навичок самостійної 

науково-дослідницької діяльності; розвиток 

ініціативи, здатності застосувати теоретичні 

знання у своїй практичній роботі, залучення 

найздібніших студентів до розв'язання 

наукових проблем, що мають суттєве значення 

для науки і практики; розширення 

теоретичного кругозору і наукової ерудиції 

майбутнього фахівця; створення та розвиток 

наукових шкіл, творчих колективів, виховання 

у стінах вищого навчального закладу резерву 

вчених, дослідників, викладачів. 

 

-що таке наука і які вона має 

складові; 

-вимоги до науково-дослідних 

робіт, що є загальними на 

національному та міжнародному 

рівнях; 

-з яких частин складається 

науково-дослідна робота; 

-як збирати матеріал 

дослідження та правильно його 

викладати у науково-дослідній 

роботі. 
 

      -визначати проблему, 

формулювати гіпотези та задачі 

дослідження; 

- розробляти план 

дослідження; 

- обирати необхідні та 

найбільш оптимальні методи 

дослідження; 

      -опрацьовувати результати, що 

було отримано, аналізувати та 

осмислювати їх з урахуванням 

існуючих наукових досліджень; 

      - вести бібіліографічну роботу 

із залученням сучасних 

інформаційних технологій; 

      - представляти висновки 

наукового досідження у вигляді 

рефератів, звітів, наукових статей. 

  
 

 

 


