
Основи наукових досліджень  

 

5 семестр 

 

Загальна кількість годин: 36 

Лектор: проф. Л.М. Черноватий, проф. А.П. Мартинюк 

Статус: нормативний 

Кількість кредитів: 1 

 

Мета: набуття студентами практичних навичок планування, організації, проведення, 

контролю наукових досліджень та презентації їх результатів.  

 

Зміст: Місце, цілі та завдання НДРС у навчальному процесі, основні етапи проведення 

наукового дослідження: планування, організація, виконання, контроль, презентація 

результатів дослідження. Алгоритм проведення наукового дослідження: визначення 

проблеми; розробка концепції дослідження; організація та проведення дослідження; аналіз 

результатів дослідження; презентація результатів дослідження. Визначення проблеми: 

опис проблеми; структурування проблеми та побудова моделі; визначення цілі 

дослідження; формулювання гіпотез. Розробка концепції дослідження: проектування 

концептуального плану дослідження; визначення об’єкту дослідження; визначення 

методів дослідження; розробка детального плану дослідження. Організація та проведення 

дослідження: виконання; контроль виконання; корекція форм та методів дослідження; 

документування результатів дослідження. Аналіз результатів дослідження: попередня 

перевірка результатів дослідження; підготовка результатів дослідження для аналізу; 

обробка інформації; інтерпретація результатів дослідження. Презентація результатів 

дослідження. Прикладні аспекти визначення проблеми та цілі наукових досліджень. Вибір 

методів проведення наукових досліджень. Інформація як основа наукових досліджень. 

Визначення типу необхідної інформації та джерел її отримання. Проблема релевантності 

інформації. Методи оцінки надійності та вірогідності інформації. Якісні та кількісні 

методи аналізу інформації. Можливості та межі використання прикладних методів 

статистики та соціології. Сутність та особливості форм презентації результатів наукових 

досліджень: семінари; конференції; симпозіуми; публічний захист; наукові публікації. 

Оформлення та презентація результатів наукових досліджень: наукові доповіді та наукові 

повідомлення; реферати (синопсиси) та реферативні повідомлення; звіти про науково-

дослідницьку роботу та їх подання; курсові, бакалаврські, дипломні, магістерські роботи 

та їх захист; наукові публікації. Нормативні вимоги та стандарти оформлення результатів 

наукових досліджень.  

 

Структура: Лекції – 18 год, самостійна робота – 18 год. 

Форма контролю: залік 

Мова викладання: українська. 

 

Методичне забезпечення: 

1.ГОСТ 7.1-84. Библиографическое описание документа. Общие требования и правила 

составления = System of standards on information, librariaship and publishing. Bibliographic 

description of document. General requirenments and rules. – переизд. июнь 1987. – Взамен 

ГОСТ 7.1-76; Введ. 01.01.86. – М.: Изд-во стандартов, 1987. – 72 с. 2. ГОСТ 7.12-93. 

Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. 

Общие требования и правила. – Взамен ГОСТ 7.12-77; Введ. 01.01.96. – Киев: Изд-во 

УкрНИИССИ, 1995. –17 с. 3. Готтсданкер Дж. Основы психологического эксперимента. – 

М.: Наука, 1978. 



Research Methods in Linguistics and Teaching Foreign Languages 

 

Semester 5 

 

Program Requirements: 28 hours 

Lecturer: Leonid Chernovaty, Full Professor; Alla Martynyuk, Full Professor 

Status: Obligatory 

Credits: 1 

 

Aim: To provide students with the basic knowledge concerning the general principles of the 

organization, management and presentation of research in Linguistics and Teaching Foreign 

Languages. 

 

Content: Aims and objectives of students’ research in the teaching process. The basic stages of 

research: planning, organization, conduct, evaluation and presentation of results. The algorithm 

of research: problem identification, defining the concept of research, organization and conduct of 

the research, the results analysis and their presentation. The problem identification: problem 

description and structuring, model creation, aims, objectives and hypothesis formulation. The 

research concept development: planning, defining objectives and methods. Conducting the 

research: implementation, control, methods correction and results recording. Results analysis: 

preliminary checkout, preparation for the analysis, information processing and interpretation. 

Research results presentation. Applied aspects of defining the problem and the objectives of 

research. Methods selection. Information as the basis of research. Identification of the type and 

source of required information. Information relevancy problem. Reliability and probability 

evaluation methods. The essence and peculiarities of research results presentation: seminars, 

conferences, symposia, viva, and scientific papers. Other types of research results presentation: 

synopsis, research projects reports, university degree research projects (undergraduate and 

graduate levels) and viva, scientific papers. Standards for scientific publications.   

 

Structure: Lectures – 18 hours, independent work – 18  hours   

 

Form of Control: credit/no credit examination 

 

Language of Instruction: Ukrainian  

 

Basic Literature: 

1. ГОСТ 7.1-84. Библиографическое описание документа. Общие требования и правила 

составления = System of standards on information, librariaship and publishing. Bibliographic 

description of document. General requirenments and rules. – переизд. июнь 1987. – Взамен 

ГОСТ 7.1-76; Введ. 01.01.86. – М.: Изд-во стандартов, 1987. – 72 с. 2. ГОСТ 7.12-93. 

Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. 

Общие требования и правила. – Взамен ГОСТ 7.12-77; Введ. 01.01.96. – Киев: Изд-во 

УкрНИИССИ, 1995. – 17 с. 3. Готтсданкер Дж. Основы психологического эксперимента. – 

М.: Наука, 1978. 

 

 

 

 

 


