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ВСТУП 
 

Програма навчальної дисципліни “Основи наукових досліджень” складена 
відповідно до  
 
освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми підготовки бакалавр  

 
спеціальності (напряму) 035 Філологія 

 
спеціалізації романські мови і літератури (переклад включно) 
 

1. Опис навчальної дисципліни 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Основи наукових досліджень” є 

надання студентам необхідного обсягу знань у галузі наукових досліджень, підготовка їх 
до самостійного виконання наукової роботи, ознайомлення з методикою підготовки 
повідомлень, доповідей, наукових статей, курсових і магістерських робіт. Навчальна 
дисципліна “Основи наукових досліджень” розрахована на систематичне засвоєння 
сучасної методології наукової діяльності, і покликана у поєднанні з практичними 
методичними та організаційно-навчальними засобами сформувати у майбутніх філологів і 
перекладачів навички науково-дослідної роботи. Її вивчення передбачає розв'язання низки 
завдань фундаментальної професійної підготовки фахівців, зокрема: опанування системою 
знань про методологію, основні елементи, етапи, методи дослідження філологічних явищ, 
щодо процесу підготовки і написання наукових праць в цілому та у вищому навчальному 
закладі, зокрема. 

 
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Основи наукових досліджень” є 

сформувати в студентів цілісну систему знань про наукові дослідження, особливості їх 
проведення;  розкрити методологію науки;  сформувати уявлення про різноманіття 
методів організації та проведення наукових досліджень;  забезпечити оволодіння 
майбутніми бакалаврами уміннями здійснювати науково-пошукову діяльність, розвивати 
свій творчий потенціал;  розкрити специфічні ознаки, притаманні проведенню 
студентських наукових досліджень у вищій школі;  формувати у майбутніх бакалаврів і 
спеціалістів цілісну наукову картину світу, професійний світогляд. 

 
 1.3. Кількість кредитів – 3. 

 
1.4. Загальна кількість годин – 90 (денна форма навчання), 108 – 

(заочна/дистанційна форма навчання). 
  

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 
Факультативна 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 
Рік підготовки 

3-й 5-й 
Семестр 

6-й 9-й 
Лекції 

16 год. 8 год. 
Самостійна робота 

74 год. 100 год. 
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1.6. Заплановані результати навчання 
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати: основні етапи роботи над науковим дослідженням; провідні методології і 

методи наукових досліджень; правила оформлення результатів наукових досліджень; 
форми впровадження результатів наукових досліджень. 

вміти: обирати тему наукового дослідження; формулювати об’єкт, предмет, мету, 
завдання, гіпотезу дослідження; підбирати комплекс оптимальних методів для 
реалізації мети дослідження; опрацьовувати наукову літературу, застосовувати 
методи наукових досліджень, готувати наукові повідомлення, писати наукові статті, 
курсові роботи. 

 
2. Тематичний план навчальної дисципліни 

Розділ 1. Основи наукових досліджень. 
Тема 1. Наука і наукове дослідження у вищому навчальному закладі. 
Мета і завдання курсу. Предмет і сутність науки як сфери людської діяльності. 

Науковий дискурс. Науково-дослідницька робота студентів: структура, зміст, форми. 
Студентське наукове товариство.  

Тема 2. Етапи проведення наукового дослідження. 
Вибір теми наукового дослідження. Обґрунтування актуальності, визначення об’єкта і 

предмета дослідження. Формулювання мети та завдань дослідження. Визначення гіпотези 
дослідження. Вибір методології і методів дослідження. Критичний аналіз суті та змісту 
першоджерел. Виклад фактів, ідей, результатів досліджень в логічній послідовності.  

Тема 3. Вимоги і правила оформлення наукових робіт. 
Дотримання вимог щодо технічного оформлення структурних елементів роботи 

(титульний аркуш, вступ, основна частина, список використаних джерел).  
Тема 4. Підготовка наукових матеріалів до публікації. 
Правила написання й оформлення тез доповідей, наукових статей. 

 
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. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Розділ 1. Основи наукових досліджень 
Тема 1. Наука і 
наукове дослідження 
у вищому навчальному 
закладі. 

24 2 - - - 18 27 2 - - - 25 

Тема 2. Етапи 
проведення наукового 
дослідження 

24 6 - - - 18 27 2 - - - 25 

Тема 3. Вимоги і 
правила оформлення 
наукових робіт 

26 6 - - - 20 27 2 - - - 25 

Тема 4. Підготовка 
наукових матеріалів до 
публікації 

20 2 - - - 18 27 2 - - - 25 

Разом за розділом 1 90 16 - - - 74 108 8 - - - 100 
Усього годин  90 16 - - - 74 108 8 - - - 100 
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4. Завдання для самостійної робота 
 

№ 
з/п 

Види, зміст самостійної роботи Кількість 
годин 

1 Скласти розгорнутий план дослідження за обраною темою. 18/25 
2 Визначити мету, завдання, об’єкт, предмет, практичне значення 

дослідження за обраною темою. 
18/25 

3 Оформити джерела згідно з бібліографічними вимогами. 20/25 
4 Підготувати тези доповіді за обраною темою. 18/25 
 Разом  74/100 

 
5. Методи контролю 

1. Метод письмового контролю: письмовий залік.  
2. Метод тестового контролю.  
3. Метод самоконтролю. 

                                                                        
6. Схема нарахування балів 

 
Поточний контроль, самостійна робота Залікова 

робота Сума 

Розділ 1   
Т1 Т2 Т3 Т4 Разом   
15 15 15 15 60 40 100 

 
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 
 

 
7. Рекомендована література 

 
Основна література 

1. Бірта Г. О. Методологія і організація наукових досліджень : навч. посібник / Г. О. Бірта, 
Ю. Г. Бургу. – К. : Центр учбової літератури, 2014. – 142 с. 

2. Пилипчук М. І. Основи наукових досліджень : підручник / І. М. Пилипчук, 
А. С. Григор’єв, В. В. Шостак. – К. : Знання, 2007. – 270 с.  

3. П’ятницька-Позднякова І. С. Основи наукових досліджень у вищій школі / 
І. С. П’ятницька-Позднякова ; М-во освіти та науки України. – К. : Центр навчальної 
літератури, 2003. – 115 с.  

4. Романчиков В. І. Основи наукових досліджень : навч. посібник / В. І. Романчиков. – 
К. : Центр учбової літератури, 2007. – 254 с.  
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5. Стадніченко О.О. Основи наукових досліджень та інформаційна культура 
студентів : навч. посібник / О. О. Стадніченко, І. Л. Мацегора. – Запоріжжя : Запорізький 
національний університет, 2009. –  190 с. 

6. Фаренік С. А. Логіка і методологія  наукового  дослідження : наук.-метод. посібник 
/ С. А. Фаренік. – К. : Слово, 2000. – 140 с.  

7. Цехмістрова Г. С. Основи наукових досліджень / Г. С. Цехмістрова. – К. : Слово, 
2004. – 235 c. 

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

 
Допоміжна література 

1. Бюлетень вищої атестаційної комісії України. – № 2’16. – К. : Редакція “Бюлетеня 
Вищої атестаційної комісії України”, 2000.  

2. Бюлетень вищої атестаційної комісії України. – № 9–10. – К. : Редакція “Бюлетеня 
Вищої атестаційної комісії України”, 2011. 

3. Загвязинский В. Методология и методы психолого-педагогического исследования : 
учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / В. Загвязинский, Р. Атаханов. – М. : 
Издательский центр “Академия”, 2001. – 208 с.  

4. Кушнаренко Н. М. Наукова обробка документів : підручник / Н. М. Кушнаренко, 
В. К. Удалова. – К. : Вікар, 2003. – 328 с. 

5. Лук’янець В. С. Сучасний науковий дискурс : оновлення методологічної культури / 
В. С. Лук’янець, О. М. Кравченко, Л. В. Задовська. – К. : Слово, 2000. – 158 с. 

6. На допомогу науковцю : методичні рекомендації / уклад. В. С. Білоус, О. В. Діденко 
; відп. за вип. В. С. Білоус. – Вінниця : ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, 2010. – 49 с. 

7. Основи наукових досліджень : конспект лекцій / уклад. Е. В. Колісніченко. – Суми : 
Сумський державний університет, 2012. – 83 с. 

8. Спіцин Є. С. Методика організації науково-дослідної роботи студентів у  вищому 
закладі освіти / Є. С. Спіцин. – К. : Вікар, 2003. – 248 с. 

9. Чмиленко Ф.О. Посібник до вивчення дисципліни “Методологія та організація 
наукових досліджень” / Ф. О. Чмиленко, Л. П. Жук. – Д. : РВВ ДНУ, 2014. – 48 с. 

10. Шейко В. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності / В. М. 
Шейко, Н.М. Кушнаренко. – К. : Знання, 2006. – 307 с.  

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

забезпечення 
1. Бoлонська декларація // www.mon.gov.ua/education/higher/bolon/  
2. Декларация ЮНЕСКО о науке и использовании научных знаний. – [Электорнный 

ресурс]. – Режим доступа: http//www.unesco.org/science/wcs/ declaration_r.pdf.  
3. Нормативно-правова база наукової діяльності у вищих навчальних закладах. 

Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/index.php/ua/diyalnist/nauka/naukova-diyalnist-u-
vishchikh-navchalnikhzakladakh/4688  
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