
Анотація навчальної дисципліни 
Назва: Основи наукових досліджень 
Навчальна дисципліна передбачає ознайомлення студентів із організацією наукового 

знання та наукових досліджень у галузі філології; репрезентацію діючих правила оформлення та 
опублікування наукових результатів в Україні та в Європі; окреслення стану філологічної думки в 
Україні та в Харківському національному університеті ім. В.Н. Каразіна; підготовку студентів до 
проведення досліджень та написання кваліфікаційних робіт в рамках НДРС; підготовку студентів 
до публічних виступів на конференціях та до захисту дипломних та курсових робіт. 
 
Тип: дисципліна професійної та практичної підготовки. 
Термін вивчення: 5-й семестр (денна форма навчання) 
Кількість кредитів: 2 

Мета навчальної дисципліни: підготовка філологів високої кваліфікації, здатних 
здійснювати науково-дослідну діяльність у рамках філології, публікувати результати своїх 
наукових досліджень, писати кваліфікаційні роботи у рамках науково-дослідної роботи, виступати 
на конференціях та захищати свої кваліфікаційні роботи. 
Результати навчання: 
У результаті вивчення курсу студент повинен 

знати: поняття, зміст, мету та завдання, структурні елементи науки; класифікацію наук; 
теорію щодо диференціації та інтеграції у науці; структуру філологічних наук; парадигми 
лінгвістики – порівняльно-історичну, структурну, генеративну, функціональну, когнітивно-
комунікативну; поняття методології, методу і методики; філософські (діалектичний, метафізичний 
та герменевтичний), загальнонаукові (аксіоматичний, гіпотетико-дедуктивний, історичний, 
системний), логічні (аналіз, синтез, індукція, дедукція, аналогія), емпіричні (спостереження, опис, 
підрахунок, вимірювання, порівняння, експеримент, моделювання), лінгвістичні (порівняльно-
історичний, контрастивний, дистрибутивний, дистрибутивно-статистичний, валентнісний,  
конструктивний, контекстологічний, компонентний, мовленнєвоактовий, концептуального 
аналізу) методи дослідження; систему підготовки наукових кадрів в Україні та в Європі; види 
наукових праць; вимоги до написання наукових робіт; поняття про спадкоємність та етику у науці; 
види та джерела наукової інформації; засади цитування; теорію щодо кореляції теоретичних та 
емпіричних досліджень; джерела та критерії відбору метеріалу; критерії класифіцікації; поняття 
метамови, термінології, критерії вибору терміна; стиль наукової прози; основи мистецтва 
публічного наукового мовлення; 

вміти: класифікувати лінгвістичне дослідження відповідно до парадигм лінгвістики; 
планувати наукове дослідження; оцінювати та обирати наукову тему дослідження; обирати об’єкт 
і предмет дослідження; формулювати мету й завдання наукового дослідження; визначати 
теоретичну та практичну значущість роботи; обирати матеріал дослідження; застосовувати методи 
й процедури лінгвістичного аналізу; опрацьовувати і аналізувати теоретичну наукову літературу; 
створювати конспект першоджерел; цитувати першоджерела; укладати бібліографію до наукового 
дослідження; готувати наукові матеріали до опублікування; готуватися до публічного захисту 
наукової роботи. 
Спосіб навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота 
Методи викладання: лекційні заняття,  
Методи оцінювання: оцінюється за рейтинговою системою після написання тесту з 
множинним вибором за 100-бальною шкалою та закінчується іспитом. 
Мова викладання: українська.  


