
 

 

Міністерство освіти і науки України 
 

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 
 

Кафедра методики та практики викладаня іноземної мови 
 

 
 
 

“ЗАТВЕРДЖУЮ” 
 

Перший проректор  
Холін Ю.В. 

 
 

___________________________ 
 

“______”_______________20  __ р. 

 
 

 

Робоча програма навчальної дисципліни 

Основи наукових досліджень 
 
 
 

 
спеціальність (напрям) «035 Філологія»  
 
спеціалізація «германські мови і літератури (переклад включно)»  
 
факультет іноземних мов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016/2020 навчальний рік 



 

 

 
 

 
 Програму рекомендовано до затвердження вченою радою факультету іноземних мов 

 
 

“29” серпня 2016 року 2016 року, протокол № 7 
 
 
 

РОЗРОБНИК ПРОГРАМИ: Полоцька О.О., канд. філол. наук, доцент кафедри методики та 
практики викладання іноземної мови 

 
 
 
 

Програму схвалено на засіданні кафедри методики та практики викладання іноземної мови 
 
 

Протокол № ________ від «________» ________________ 2016 року. 
 

Завідувач кафедри  
 

_______________     Пасинок В.Г. 
 
 
 

Програму погоджено методичною комісією факультету іноземних мов. 
 
 

Протокол від  “29” серпня 2016 року № 1    
 

Голова методичної комісії факультету іноземних мов 
 

___________________    Варенко Т.К.  



 

 

ВСТУП 
 
 Програма навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» складена відповідно 
до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів спеціальності «035 Філологія» 
спеціалізації «германські мови і літератури (переклад включно)». 
 

1. Опис навчальної дисципліни 
 
 1.1 Мета викладання навчальної дисципліни 
 

Науково-дослідницька діяльність студентів  вищих навчальних закладів України є 
одним із основних чинників підготовки висококваліфікованих кадрів відповідного профілю. 

 
Метою навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» є набуття студентами 

теоретичних знань і формування системи практичних умінь з написання, оформлення, та 
захисту студентських науково-дослідних робіт.  

 
1.2. Основні завдання вивчення дисципліни: 
 

- формування наукового світогляду, оволодіння методологією і методами наукового 
дослідження; 
- розвиток творчого мислення та індивідуальних здібностей студентів у вирішенні 
практичних завдань; 
- прищеплення 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. 

 
1.3. Кілікість кредитів – 1,5 (денна форма навчання), 3 (заочна форма навчання). 
 
1.4. Загальна кількість годин – 54 (денна форма навчання), 108 (заочна форма 

навчання). 
 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

Вибіркова 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 
Рік підготовки 

3-й 5-й 
Семестр 

6-й 9-й 
Лекції 

18 год. 8 год. 
Самостійна робота 

 36 год. 100 год. 



 

 

 
 
1.6. Заплановані результати навчання 
 
У результаті вивчення даного курсу студент повинен  

 знати:  
-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. 
     вміти:  

      -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. 
  

2.1. Тематичний план навчальної дисципліни для денної форми навчання 
 

Розділ 1 
Тема 1. Поняття науки і суть наукового пізнання. 
Тема 2. Вимоги до курсової, бакалаврської та дипломної роботи. Принципи на норми 

наукової етики. 
Тема 3. Головні етапи роботи над курсовою/дипломною роботою. 
Тема 4. Актуальність дослідження. 
Тема 5. Пошук інформації. Теоретична основа НД. 
Тема 6. Вибір об’єкта та предмета НД. Постановка мети, завдань та питань НД. 
Тема 7. Актуальні напрямки лінгвістичних досліджень. 
Тема 8. Когнітивістика та когнітивна лінгвістика. 
Тема 9. НД як чинник підготовки висококваліфікованих філологів: узагальнення та 

перспективи.  
 

Зміст лекцій (для денної форми навчання) 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Поняття науки і суть наукового пізнання. Наукова діяльність. Наукове 
дослідження. Логіка науково-дослідницької роботи. Навчальне 
дослідження його сутність та особливості. Види студентських наукових 
досліджень. Написання роботи (принципи зрозумілості, зв’язності, 
послідовності, посилання, пунктуація). Принципи наукової етики. 

2 

2 Вимоги до курсової, бакалаврьсої та дипломної роботи. Структура 
студентської наукової роботи. Вступ, висновки, бібліографічний список. 
Написання анотації, рецензування, зміст, титульна сторінка. Загальна 
характеристика дипломної/курсової роботи як навчально-наукового 
дослідження студентів.  

2 



 

 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

3 Головні етапи роботи над курсовою/дипломною роботою. Вибір теми 
дослідження. Підготовка до написання роботи (робота з бібліографічними 
джерелами, конспект, зіставлення розгорнутого плану, головні структурні 
принципи написання, переглядання). Алгоритми пошуку літератури. 
Правила оформлення. 

2 

4 Актуальність дослідження. Головні етапи НД. Об’єкт та предмет 
наукового дослідження. Формулювання мети та завдань дослідження. 
Теоретична та практична значущість. Матеріал дослідження 

2 

5 Пошук інформації. Теоретична основа НД. Методологія та методи 
дослідження. Загальні (філософські), загальнонаукові, загально логічні, 
емпіричні, спеціальні методи в сучасному мовознавстві. 

2 

6 Вибір об’єкта та предмета НД. Постановка мети, завдань та питань НД. 2 
7 Актуальні напрямки лінгвістичних досліджень. Поняття дискурсу. 

Дискурс як соціальний феномен. Адресант і адресат. Дискурс і діалог. 
2 

8 Когнітивний вимір дискурсу. Когнітивістика та когнітивна лінгвістика. 
Когнітивні моделі концептуалізації знання. 

2 

9 НД як чинник підготовки висококваліфікованих філологів: узагальнення 
та перспективи. Тест. 

2 

 Разом 18 
 
 

2.2. Тематичний план навчальної дисципліни для заочної форми навчання 
 

Розділ 1 
Тема 1. Поняття науки і суть наукового пізнання. 
Тема 2. Вимоги до курсової, бакалаврської роботи та магістерської дипломної роботи. 
Головні етапи роботи над курсовою / дипломною роботою. Принципи на норми наукової 
етики. 
Тема 3. Пошук інформації. Актуальність дослідження. Теоретична основа НД. 
Тема 4. Вибір об’єкта та предмета НД. Постановка мети, завдань та питань НД. НД як 
чинник підготовки висококваліфікованих філологів: узагальнення та перспективи. 
 

Зміст лекцій (для заочної форми навчання) 
№ 
з/п Назва теми Кількість 

годин 

1 

Поняття науки і суть наукового пізнання. Наукова діяльність. Наукове 
дослідження. Логіка науково-дослідницької роботи. Навчальне 
дослідження: його сутність та особливості. Види студентських 
наукових досліджень. Написання роботи (принципи зрозумілості, 
зв’язності, послідовності, посилання, пунктуація). Принципи наукової 
етики. 

2 



 

 

№ 
з/п Назва теми Кількість 

годин 

2 

Вимоги до курсової, бакалаврської роботи та дипломної роботи. 
Структура студентської наукової роботи. Вступ, висновки, 
бібліографічний список. Написання анотації, рецензування, зміст, 
титульна сторінка. Загальна характеристика дипломної / курсової 
роботи як навчально-наукового дослідження студентів. Головні етапи 
роботи над курсовою / дипломною роботою. Вибір теми дослідження. 
Підготовка до написання роботи (робота з бібліографічними 
джерелами, конспект, зіставлення розгорнутого плану, головні 
структурні принципи написання, переглядання). Алгоритми пошуку 
літератури. Правила оформлення. 

2 

3 

Пошук інформації. Теоретична основа НД. Методологія та методи 
дослідження. Загальні (філософські), загальнонаукові, загально логічні, 
емпіричні, спеціальні методи в сучасному мовознавстві. Актуальність 
дослідження. Головні етапи НД. Об’єкт та предмет наукового 
дослідження. Формулювання мети та завдань дослідження. Теоретична 
та практична значущість. Матеріал дослідження. 

2 

4 
Вибір об’єкта та предмета НД. Постановка мети, завдань та питань НД. 
НД як чинник підготовки висококваліфікованих філологів: 
узагальнення та перспективи. Тест. 

2 

Разом  8 
 
 

3. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви розділів і тем Кількість годин 
денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 
л п лаб. інд. с. р. л п лаб. інд. с. р. 

Розділ 1.  
Тема 1.. 6 2    4 27 2    25 

Тема 2.Вимоги до курсової, 
бакалаврської та дипломної 
роботи. Принципи на норми 

наукової етики 

6 2    4 27 2    25 

Тема 3.Головні етапи 
роботи над 

курсовою/дипломною 
роботою 

6 2    4 27 2    25 

Тема 4.Актуальність 
дослідження 

6 2    4 27 2    25 

Тема 5.Пошук інформації. 
Теоретична основа НД. 

6 2    4       

Тема 6. Вибір об’єкта та 
предмета НД. Постановка 

мети, завдань та питань НД. 

6 2    4       

Тема 7.Актуальні напрямки 
лінгвістичних досліджень. 

6 2    4       



 

 

Тема 8. Когнітивістика та 
когнітивна лінгвістика. 

6 2    4       

Тема 9. НД як чинник 
підготовки 

висококваліфікованих 
філологів. 

6 2    4       

Разом за розділом 1. 54 18    36 108 8    100 
 Усього годин  54 18    36 108 8    100 

 
4.1. Завдання для самостійної  робота (для денної форми навчання) 

 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

Тема 1 Пошук визначень загальнонаукових понять «аксіома», «закон», 
«закономірність», «положення», «ідея», «концепція», «парадигма». 

4 

Тема 2 Пошук в електронних джерелах та ознайомлення з основними 
вимогами до оформлення титульної сторінки. Оформлення 
титульної сторінки власного дослідження. 

4 

Тема 3 Пошук в електронних джерелах та ознайомлення з основними 
вимогами до оформлення списку використаних джерел. 
Оформлення фрагменту такого списку з огляду на власне 
дослідження. 

4 

Тема 4 Вибір об’єкта та обґрунтування предмета власного дослідження. 
Формулювання мети та розробка завдань дослідження. 

4 

Тема 5 Пошук та дефініція основних методів у сучасному мовознавстві та 
методиці викладання англійської мови як другої. 

4 

Тема 6 Аналіз порівняльних ознак, за якими слід розрізняти об’єкт і 
предмет дослідження. 

4 

Тема 7 Школи сучасного мовознавства на Україні. 4 
Тема 8 Школи сучасного мовознавства за кордоном. 4 
Тема 9 Підготовка до підсумкового тесту. 4 

 Разом  36 
 
 

4.2. Завдання для самостійної  робота (для заочної форми навчання) 
 

№ 
з/п Назва теми Кількість 

годин 

1 Пошук визначень загальнонаукових понять «аксіома», «закон», 
«закономірність», «положення», «ідея», «концепція», «парадигма». 25 

2 
Пошук в електронних джерелах та ознайомлення з основними вимогами 
до оформлення титульної сторінки. Оформлення титульної сторінки 
власного дослідження. 

25 

3 
Пошук в електронних джерелах та ознайомлення з основними вимогами 
до оформлення списку використаних джерел. Оформлення фрагменту 
такого списку з огляду на власне дослідження. 

25 



 

 

4 

Вибір об’єкта та обґрунтування предмета власного дослідження. 
Формування мети та розробка завдань дослідження. Пошук та дефініція 
основних методів у сучасному мовознавстві та методиці викладання 
англійської мови як другої. Підготовка до підсумкового тесту. 

25 

Разом  100 
 

 
5. Методи контролю 

1. Метод усного контролю: індивідуальне або фронтальне опитування.  
2. Метод письмового контролю: оформлення фрагментів наукового дослідження 

(титульного аркуша, змісту, списку використаних джерел).  
3. Метод тестового контролю.  

 
6. Схема нарахування балів 

   

Поточне тестування та самостійна робота 
Підсумковий 
cеместровий 

контроль (залік) 
Сума 

Розділ 1 
40 100 60 (20 – відвідування лекцій, 40 – поточна успішність) 

 
 

Форми контролю навчальних здобутків студентів: 
Тема1 та Тема 2 – письмове опитування у формі тесту на множинний вибір. 
Тема 3 – оформлення титульного аркуша та фрагменту змісту НД. 
Теми 4 та 5 – письмове опитування у формі тесту на множинний вибір.  
Теми 6, 7 та 8 – усне опитування або доповіді студентів. 
Підсумковий тест (40 пунктів на множинний вибір). 
 
 Критерії оцінювання: 

Шкала відповідності оцінки (за національною системою) 
кількості штрафних балів 

 Кількість 
питань 

Кількість 
штрафних 

балів 
на «5» 

Кількість 
штрафних балів 

на «4» 

Кількість 
штрафних 

балів 
на «3» 

Кількість 
штрафних балів 

на «2» 

Поточний 
тест 

20 2 5 10  11 та більше 

Підсумковий 
тест 

40 4 10 20 21 та більше 

 
 

Приклад (фрагмент) для залікової роботи: 
 

Підсумкове тестове завдання 
з курсу «Основи наукових знань 

 
 1. Методика – це: 
А) система принципів і способів організації та побудови теоретичної та практичної 
діяльності людини; 



 

 

В) послідовна або алгоритмічна сукупність дій, операцій, прийомів чи методів теоретичної 
або практичної діяльності людини; 
С) те, що вивчає конкретна наука, на що є спрямованим наукове пізнання. 
2. Категорія – це: 
А) судження, в якому стверджується або заперечується що-небудь. 
В) загальне, фундаментальне поняття, що відбиває найбільш істотні властивості і відносини 
предметів і явищ; 
С) керівна ідея, основне початкове положення теорії, вчення, науки. 
3. До цілей наукової роботи студентів не можна віднести: 
А) перехід від засвоєння готових знань до оволодіння методами отримання нових знань; 
В) розвиток вміння запроваджувати отримані в ході дослідження дані у подальшій практиці; 
С) надбання навичок самостійного аналізу певних явищ з використанням наукових методик. 
4. Принцип наукової етики передбачає: 
А) використання єдиного принципу протягом всього дослідження; 
В)  аналіз як історії досліджуваного об’єкта, так і його сучасний стан та перспективи його 
подальшої розробки; 
С) використання системи посилань до першоджерел. 
5. Найбільш коректним варіантом назви курсової роботи є: 
А) Деякі питання вивчення граматичної категорії стану в англійській мові; 
В)Граматична категорія стану та її відображення в рівневій структурі мови; 
С) Дослідження деяких аспектів граматичної категорії стану на різних мовленнєвих рівнях. 
6. Практичне значення одержаних результатів формулюють: 
А) в основній частині НД; 
В) у вступі; 
С) у загальних висновках. 
7. Заключна частина роботи має містити: 
А) стисле та логічне повторення змісту вступу, основної частини роботи; 
В) підсумки проведеної роботи у відповідності до поставлених завдань; 
С) експериментальну частину дослідження. 
8. Першою сторінкою наукової роботи є: 
А) титульний аркуш; 
В) зміст; 
С) перша сторінка першого розділу. 
9. Блок роботи, що має нумерацію «2.1.3»,  є: 
А) третім питанням першого підрозділу другого розділу; 
В) третім питанням першого підрозділу теоретичного розділу; 
С) другим питанням першого підрозділу третього розділу. 
10. Яке з наступних тверджень є справедливим? 
А) Всі цитати наводяться мовою, якою виконано роботу; 
В) Всі цитати наводяться мовою першоджерела; 
С) Всі цитати наводяться мовою першоджерела, а у дужках подається їх переклад на 
мову, якою виконується робота. 
 

Шкала оцінювання 
 

Сума балів за всі види навчальної діяльності 
протягом семестру 

Оцінка 
для екзамену для заліку 

90 – 100 відмінно   
 

зараховано 
70-89 добре  
50-69 задовільно  
1-49 незадовільно не зараховано 

 



 

 

8. Рекомендована література 
 

Основна література 
 

1. Клименюк О. В. Виклад та оформлення результатів наукового дослідження: 
Авторський підручник / О. В. Клименюк. – Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-
Поліграф», 2007. – 398 с. 

2. Клименюк О. В. Технологія наукового дослідження: Авторський підручник / О. В. 
Клименюк. – Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2007. – 308 с. 

3. Мартинюк А.П. Основи наукових досліджень у лінгвістиці: Навчально-методичний 
посібник / А.П. Мартинюк. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2007. – 40 с. 

4. Чорновол-Ткаченко О.О. Основи наукових досліджень:  навчальний посібник.     – Х: 
ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – 156 с. 

 
Допоміжна література 

 
1. Арнольд И. В. Основы научных исследований в лингвистике. – М.:Высш. шк.,1991. –

140с. 
2. Безрукова В. С. Как написать реферат, курсовую, диплом. – СПб.: Питер, 2004. – 176с. 
3. Гальчинський А., Гаєць В., Семиноженко В. К. Україна, наука і інноваційний 

розвиток. –К, 1997.-66с. 
4. Крушельницька О. В. Методологія та організація наукових досліджень. – К.: Кондор, 

2003. – 192с. 
5. Курсовые и дипломне работы. От выбора темы до защиты./Авт.-сост. И. Н. Кузнецов. 

–Мн.: Мисанта, 2003. – 416с. 
6. Лингвистический энциклопедический словарь. – М.: Сов. Энциклопедия, 1990. – 685с. 
7. Лудченко А. А., Лудченко Я. А., Примак Т. А. Основы научных исследований: Учеб. 

пособие/Под ред. А. А. Лудченко. К.: О-во «Знания», КОО, 2001. – 113с. 
8. Методичні рекомендації до написання наукової праці./укл. В.В. Васильєв. – 

Дніпропетровськ: ДДУ, 2000. – 26 с. 
9. Научные работы: Методика подготовки и оформления. Автор-сост. И.И. Кузнецов. –

Мн.: Амалфея, 2000. – 544с. 
 

9. Посиланная на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне 
забезпечення 

1. www.vak.org.ua 
2. www.univer.kharkov.ua 

http://www.vak.org.ua/
http://www.univer.kharkov.ua/

	Робоча програма навчальної дисципліни
	ВСТУП
	1. Опис навчальної дисципліни
	Усього годин 

