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ВСТУП 

Програма навчальної дисципліни “ Основи наукових досліджень” складена відповідно до 
освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів наук з філології за освітньо-
кваліфікаційним рівнем бакалавра 

 
спеціальності 
035 Філологія 
 
спеціалізації 
германські мови і літератури (переклад включно) 
 

1. Опис навчальної дисципліни 
1.1. Мета викладання навчальної дисципліни 
Мета полягає у створенні теоретичної бази для формування і подальшого розвитку 

знань, навичок та умінь, необхідних для планування, організації і проведення наукових 
досліджень у галузях германської філології, перекладознавства, методики і психології 
навчання іноземних мов та перекладу. В курсі викладаються головні положення 
методології наукового дослідження. Курс тісно пов’язаний із циклом відповідних 
теоретичних дисциплін (теорія  перекладу, психологія, порівняльні стилістика, 
лексикологія і граматика, лінгвокраїнознавство, методика навчання іноземних мов і 
перекладу). 

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни  
Основними завданнями вивчення дисципліни є ознайомити студентів з історією 

розвитку, сучасним станом та перспективами розвитку методології наукового 
дослідження; забезпечити засвоєння студентами необхідної термінології; сприяти 
усвідомленню студентами необхідності ґрунтовної і всебічної підготовки для проведення 
майбутніх досліджень.  

 
1.3. Кількість кредитів: 
Денна форма навчання: 
6-й семестр: 1,5 

 
1.4. Загальна кількість годин: 
Денна форма навчання: 
6-й семестр: 54 
 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 
Нормативна 

Денна форма навчання 
Рік підготовки 

3-й 
Семестр 

6-й 
Лекції 
16 год. 

Практичні, семінарські заняття 
не передбачаються 

Лабораторні заняття 
не передбачаються 
Самостійна робота 

54 
Індивідуальні завдання  



не передбачаються 
 
1.6. Заплановані результати навчання 
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати: основні етапи формування, напрямки та перспективи розвитку методології 

наукового дослідження; науково-методологічну базу та термінологію сучасної методології 
наукового дослідження.  

вміти: планувати, організовувати й проводити теоретичні та експериментальні 
дослідження у галузях германської філології, перекладознавства, методики і психології 
навчання іноземних мов та перекладу; використовувати набуті знання у практиці 
проведення наукових досліджень 
 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 
6 семестр 

Тема 1. Сутність, цілі та форми наукових досліджень. Місце, цілі та задачі 
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; її 
структурування та побудова моделі; визначення мети дослідження; незалежна, залежна та 
побічна змінні; формулювання гіпотез. Розробка концепції дослідження: складання плану 
дослідження; визначення його об’єкту, предмету, завдань і методів.  

Тема 2. Організація та проведення дослідження наукових досліджень. 
Виконання плану дослідження та його контроль; корекція форм та методів дослідження; 
документування результатів дослідження. Аналіз його результатів: попередня перевірка 
результатів дослідження; підготовка результатів дослідження для аналізу; обробка 
інформації; інтерпретація результатів дослідження. Презентація результатів дослідження: 
визначення стандарту та формату оформлення результатів дослідження; підготовка 
кінцевої форми надання результатів дослідження; презентація результатів дослідження. 

Тема 3. Техніка проведення, інструментарій, прикладні аспекти проведення 
наукових досліджень. Прикладні аспекти визначення проблеми та цілі наукових 
досліджень. Джерела новаторських досліджень. Методи логіко-смислового моделювання 
проблеми. Методи колективної генерації ідей. Методи експертних оцінок. Вибір методів 
проведення наукових досліджень. Розвідувальні дослідження. Описові дослідження. 
Казуальні дослідження. Інформація як основа наукових досліджень. Визначення типу 
необхідної інформації та джерел її отримання. Носії інформації та бази даних. 
Особливості електронних носіїв інформації та баз даних. Можливості та межі 
використання ресурсів INTERNET. Автоматизовані бібліографічні бази даних. Проблема 
релевантності інформації. Методи оцінки надійності та вірогідності інформації. Помилки 
збору даних. Помилки аналізу даних. Якісні та кількісні методи аналізу інформації. 
Можливості та межі використання прикладних методів статистики та соціології в 
лінгвістиці. Текст як об’єкт аналізу, методи аналізу тексту: суцільне спостереження та 
вибіркові дослідження; визначення генеральної сукупності; визначення методу та обсягу 
вибірки; контент-аналіз. 

Тема 4. Сутність та особливості форм презентації результатів наукових 
досліджень: семінари; конференції; симпозіуми; захист дисертації; наукові публікації. 
Оформлення та презентація результатів наукових досліджень: наукові доповіді та наукові 
повідомлення; реферати 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.  



3. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви розділів і тем Кількість годин 

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

1 2 3 4 5 6 7 
6 семестр 

Тема 1. 14 4    10 
Тема 2. 14 4    10 
Тема 3. 13 4    9 
Тема 4. 13 4    9 
Усього годин за 7-й 
семестр 

54 16    38 

Усього годин за 
навчальний рік  

54 16    38 

 
4. Теми лекцій 

 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Місце, цілі та задачі НДРС у навчальному процесі. 2 
2 Алгоритм проведення наукового дослідження  2 
3 Організація та проведення дослідження 2 
4  Аналіз результатів дослідження 2 
5 Прикладні аспекти визначення проблеми та цілей наукових 

досліджень 
2 

6 Методи оцінки надійності та вірогідності інформації 2 
7 Сутність та особливості форм презентації результатів наукових 

досліджень 
2 

8 Нормативні вимоги та стандарти оформлення результатів 
наукових досліджень 

2 

 
5. Завдання для самостійної роботи 

 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

Форма 
контролю 

6 семестр 
Теми 1-8 Підготовка до лекцій, робота з конспектом та 

теоретичною літературою 
38 Винесено на 

підсумковий 
контроль 

 
6. Індивідуальні завдання 

Програмою не передбачаються. 
7. Методи контролю 

 
• опитування  
• спостереження 
• співбесіда 
• тестування 
• залік 



8. Схема нарахування балів 
 
Бали за 

звіт 
Бали за підсумкову 

роботу 
Відвідування 

занять 
Сума балів 

40 40 20 100 
 

Форми контролю: 
 звіт про проведене наукове дослідження 
 формалізований тест за принципом множинного вибору 

 
9. Критерії оцінювання: 

 
Оцінювання складається з трьох компонентів: (1) звіт про проведене наукове дослідження 
(40 балів); (2) модульна контрольна робота (40 балів); (3) відвідування занять (20 балів). 
 
Критерії оцінювання та бали:  
Звіт про проведене наукове дослідження. 
 
36 – 40 б: дослідження проведене і описано з додержанням усіх необхідних вимог. 
32 – 35 б: дослідження проведене з додержанням усіх необхідних вимог, однак його опис 
містить незначні відхилення від встановлених стандартів.  
28 – 31 б: дослідження проведене з додержанням усіх необхідних вимог, однак його опис 
містить суттєві відхилення від встановлених стандартів. 
24 – 27 б: дослідження проведене з неповним додержанням необхідних вимог, а  його опис 
містить несуттєві відхилення від встановлених стандартів. 
20 – 23 б: дослідження проведене з неповним додержанням необхідних вимог, а  його опис 
містить суттєві відхилення від встановлених стандартів. 
Менше 20 б: дослідження проведене із суттєвими порушеннями встановлених вимог, а  
його опис містить значні відхилення від встановлених стандартів. 
 
Формалізований тест за принципом множинного вибору 
Критерії оцінювання та бали: 
36 – 40 б: 90 – 100% 
32 – 35 б: 80% – 89% 
28 – 31 б: 70% – 79% 
24 – 27 б: 60% – 69% 
20 – 23 б: 50% – 59 % 
 
Бали за відвідування занять: 
0 – 1 необґрунтований пропуск: 20 балів 
2  необґрунтовані пропуски: 15 балів 
3 необґрунтовані пропуски: 10 балів 
4 необґрунтовані пропуски: 5 балів 
 
У випадку коли студент необґрунтовано пропустив більше 50% лекцій, бали за цей 
компонент не нараховуються. 
 

 
 

 
 



Шкала оцінювання 
 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

протягом семестру 
Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 А 

зараховано 
80-89 В 
70-79 С 
60-69 D 
50-59 Е  
1-49 FX не зараховано 

 
9. Рекомендована література 

 
Базова 

1. 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. 

2. ДСТУ 3008-95. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила 
оформлення. – Введ. 23.02.95. – K.: Держстандарт України, 1995. – 38 с. 

3. Готтсданкер Р. Основы психологического эксперимента. – М.: МГУ, 1987. 360 с. 
4. Агасси Дж. Наука в движении / Структура и развитие науки. – М.: Прогресс, 1978. – 

С. 121-160. 
5. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология, практика. – М.: 

Изд-во «Финпресс», 1998. – 416 с. 
6. Кацура А.В. Научное познание и системные закономерности / Системные 

исследования. Методол. пробл.: [Ежегодник 1985]. – М.: Наука, 1986. – С. 305-323. 
7. Пуанкаре А. О науке: Пер. с фр. – М: Наука, 1983. – 560 с. 
8. Семенова Г.Г. Библиографическое обеспечение экономики на современном этапе; 

Учеб. пособие / Моск. гос. ун-т культуры. – М., 1997. – 147 с. 
9. Филиппова Л.Я. Автоматизированные библиографические базы данных: 

пользовательский подход: Кн. для работников электронных б-к и информ. служб, 
имеющих гуманит. образование. – К.: Интеграл Кин, 1998. – 192 с. 

 
Допоміжна 

 
1. Брунер Дж. Психология познания: Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1977. – 412 с. 
2. Мирский Э.М. Междисциплинарные исследования и дисциплинарная организация 

науки. – М.: Наука, 1980. – 391 с. 
3. Системные исследования. Методологические проблемы: [Ежегодник 1985] / Ред. кол.: 

Д.М. Гвишиани /гл. ред./. – М.: Наука, 1986. – 360 с. 
4. Холтон Дж. Тематический анализ науки: Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1981. – 383 с. 
5. Freund В., Kenig H., Roth N. Impact of Information Technologies on Manufacturing // 

Intern. J. of Technology Managment. – Geneva, 1997. – Vol. 13. – № 3. – P. 215-228. 
6. Petrella R. Science and Technology in the Interest of Eight Billion People: Is it Possible? // 

Science, Technology, and Innovation. – L., 1995. – Vol. 8. – № 1. – P. 21-28. 
7. Powell T.C., Dent-Micallef A. Information Technology as Competitive Advantage: The Role 

of Human, Business, and Technology Resources // Strategic Management J. – Chichester, 
1997. – Vol. 18. – № 5. – P. 375-405. 
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