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ВСТУП 

 

Мета – дати майбутнім фахівцям систематизоване уявлення про 

теоретичне і практичне підґрунтя для ефективного проведення наукових 

досліджень, ознайомити студентів із методологією і методами дослідження, 

інформаційним забезпеченням науково-дослідної роботи, основними 

вимогами щодо оформлення наукових результатів, ввести елементи наукової 

творчості у професійно орієнтовані дисципліни, сформувати наукову 

культуру студентів.  

Завдання – навчити майбутніх мовознавців обґрунтовувати актуальність 

обраної теми дослідження, обирати оптимальні шляхи досягнення мети і 

розв’язання поставлених у роботі завдань, визначати об’єкт і предмет 

дослідження, аналізувати науково-методичну літературу, літературно і 

технічно оформлювати наукові результати, визначати їх практичну 

значущість і наукову новизну.   

 

Студент повинен знати:  

- теорію наукових досліджень, зокрема критерії науковості знань, види 

наукових досліджень; 

- організаційну структуру науки; 

- особливості організації науково-дослідницької діяльності студентів; 

- структуру і логіку наукового дослідження;  

- загальну методологію наукової творчості; 

- методи пошуку і обробки наукової інформації; 

- загальні вимоги щодо підготовки, оформлення і захисту (дипломних) 

робіт; 

- форми наукової комунікації. 

 вміти: 

- формувати власний науковий світогляд; 

- критично мислити та аналізувати зміст наукових досліджень; 

- організувати науково-дослідницьку діяльность; 

- перевести наукові знання у площину практичного використання. 

Пререквізити: вивчення даної навчальної дисципліни студент розпочинає, 

прослухавши такі навчальні дисципліни, як вступ до мовознавства, 

філософія. 
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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування 

показників  

Освітньо-професійна 

програма, рівень вищої 

освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  
– 3 

Галузь знань 

03 «Гуманітарні науки» 

Спеціальність 035 

«Філологія (англійська 

мова-переклад» 
Перший рівень вищої освіти 

(бакалавр) 

 

Нормативна 

 

 

Кількість модулів – 2  
Рік підготовки: 

4-й 4-й 
Загальна кількість 

годин 90 Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 3 год.; 

самостійної роботи – 

3  

18 год. 6 год. 

Семінарські 

18 год. 2 год. 

Самостійна робота 

24 год. 82 

Вид контролю: 

екзамен –7-й сем.  

 

Примітка: 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи 

становить:  

для денної форми навчання – 1/2,5 

для заочної форми навчання – 1/8 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Поточне оцінювання студентів на семінарських заняттях здійснюється за 

чотирьох бальною шкалою, де «2» - незадовільно; «3» - задовільно; «4» - 

добре;  «5» - відмінно. 

Підсумковий контроль у вигляді екзамену проводиться у тестовій формі і 

оцінюється відповідно до шкали оцінювання знань студентів за ЄКТС. 

 

Шкала в балах Національна шкала Шкала ЄКТС 

90-100 балів 5 «відмінно» А 

80-89 балів 4 «дуже добре» В 

65-79 балів 4 «добре» С 

55-64 бали 3 «задовільно» D 

50-54 бали 3 «достатньо» Е 

35-49 балів 2 «незадовільно» FX 

1-34 бали 2 «неприйнятно» F 

 

 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ 

НАВЧАННЯ 

Лекції із застосуванням мультимедійного проектора, робота в 

Інтернеті, складання  схем, таблиць. 

Проблемні лекції спрямовані на розвиток логічного мислення сту- 

дентів. Коло питань теми лекції обмежується двома-трьома ключовими 

моментами, увага студентів концентрується на матеріалі, що не знайшов 

відображення в підручниках, використовується досвід закордонних нав- 

чальних закладів з роздаванням студентам під час лекцій друкованого 

матеріалу та виділенням головних висновків з питань, що розглядаються. 

При викладанні лекційного матеріалу студентам пропонуються питання для 

самостійного розмірковування. При цьому лектор задає запитання, які 

спонукають студента шукати розв'язання проблемної ситуації. Така система 

примушує студентів сконцентруватися і почати активно мислити в пошуках 

правильної відповіді.  

Міні-лекції передбачають викладення навчального матеріалу за 

короткий проміжок часу й характеризуються значною ємністю, складністю 

логічних побудов, образів, доказів та узагальнень. Міні-лекції проводяться, 

як правило, як частина заняття-дослідження. Лекційне заняття, проведене у 

такий спосіб, пробуджує у студента активність та увагу при сприйнятті 

матеріалу, а також спрямовує його на використання системного підходу при 

відтворенні інформації, яку він одержав від викладача. 

 Робота в малих групах дає змогу структурувати лекційні або 

семінарські заняття за формою і змістом, створює можливості для участі 

кожного студента в роботі за темою заняття, забезпечує формування 

особистісних якостей та досвіду соціального спілкування. Після висвітлення 
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проблеми (при використанні проблемних лекцій) або стислого викладання 

матеріалу (при використанні міні-лекцій) студентам пропонується 

об'єднуватися у групи по 5 – 6 осіб та презентувати наприкінці заняття своє 

бачення та сприйняття матеріалу. Презентації-виступи перед аудиторією, що 

використовуються для подання певних досягнень, результатів роботи групи, 

звіту про виконання індивідуальних завдань, інструктажу, для демонстрації 

нових товарів і послуг. Однією з позитивних рис презентації та її переваг при 

використанні в навчальному процесі є обмін досвідом, який здобули сту- 

денти при роботі у певній малій групі.  

Семінари-дискусії – передбачають обмін думками і поглядами 

учасників з приводу даної теми, а також розвивають мислення, допомагають 

формувати погляди і переконання, виробляють вміння формулювати думки й 

висловлювати їх, вчать оцінювати пропозиції інших людей, критично 

підходити до власних поглядів.  

Мозкові атаки – це метод розв'язання невідкладних завдань за дуже 

обмежений час. Сутність його полягає в тому, щоб висловити якнайбільшу 

кількість ідей за невеликий проміжок часу, обговорити і здійснити їх 

селекцію.  

Кейс-метод (метод аналізу конкретних ситуацій) – дає змогу наблизити 

процес навчання до реальної практичної діяльності спеціалістів і передбачає 

розгляд виробничих, управлінських та інших ситуацій, складних 

конфліктних випадків, проблемних ситуацій, інцидентів у процесі вивчення 

навчального матеріалу.  

Презентації – виступи перед аудиторією – використовуються для 

представлення певних досягнень, результатів роботи групи, звіту про 

виконання індивідуальних завдань, інструктажу. 

Діагностика (моніторинг і перевірка) результатів навчання 

здійснюється шляхом виконання студентами: 

1) тестових завдань: 

2) презентацій і виступів на наукових заходах; 

3) підсумкового екзамену у тестовій формі. 
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Змістовний модуль 1. Специфіка науково-дослідницької діяльності 

Тема 1. Наука як сфера людської діяльності  

Предмет і завдання курсу. Наукові дослідження як вид творчої 

діяльності. Фундаментальні та прикладні наукові дослідження. Основи 

наукознавства. Предмет, завдання і структура наукознавства. Критерії 

науковості знань. Основні поняття науки: наукова ідея, гіпотеза, наукова 

теорія, поняття, термін. Класифікація наук. Результати наукових досліджень. 

 

Тема 2. Організаційна структура науки. Науково-дослідницька 

діяльність студентів  
Система науково-дослідницьких закладів України. Академічна, галузева 

наука та наука вищих навчальних закладів. Підготовка наукових і науково-

педагогічних кадрів. Нормативно-правова база. Вища атестаційна комісія 

України як провідна державна структура, що здійснює атестацію наукових 

кадрів. Аспірантура. Докторантура. Здобувачі наукового ступеня. Наукова 

школа як головна неформальна структура науки. Її ідентифікація.  

Організація і форми науково-дослідної роботи студентів; навчально-

наукові семінари, НДР під час проходження виробничої практики, участь у 

наукових гуртках, конференціях студентського наукового товариства, 

конкурсах на кращу студентську роботу.  

 

Тема 3. Основні етапи проведення наукових досліджень  
Загальна схема наукового дослідження. Вибір теми наукової роботи. 

Актуальність. Формулювання мети і завдання. Визначення об’єкта і предмета 

дослідження. Методи дослідження. Галузі застосування результатів. 

Вивчення науково-теоретичної літератури. Хронологічне і проблемно-

тематичне обмеження рамок дослідження. Визначення кола проблем, що 

підлягають розв’язанню, їх систематизація. Завершення наукових студій, 

формулювання висновків, вибір жанрової форми та складання плану-

проспекту наукової праці.  

 

Тема 4. Методологія та методи наукового дослідження  

Загальні проблеми методології наукового дослідження. Розмежування 

методології та методів дослідження. Фундаментальні (філософські), 

загальнонаукові, конкретнонаукові методологічні принципи. Історичний 

підхід (історико-генетичний, порівняльно-історичний, історико-типологічний 

методи). Термінологічний підхід (методи термінологічного аналізу і 

операціоналізації понять). Системний підхід (структурно-функціональний, 

системно-діяльнісний, системно-генетичний аналізи). Інформаційний підхід 

(метод соціальної інформаціології). Культурологічний, соціокультурний, 

аксіологічний підходи.  
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Тема 5. Методи лінгвістичних досліджень 

Два рівні наукового дослідження: емпіричний і теоретичний, їх основні 

методи. Аналіз документальної інформації. Трансформаційний аналіз. 

Лінгвостилістична абстракція. Метод мовностилістичної абстракції. 

Пояснювальний опис. Формалізація лінгвістичних описів. Верифікація, доказ 

і аргументація в лінгвістиці.  

 

Змістовний модуль 2. Інформаційне забезпечення науково-дослідної 

роботи 

Тема 6. Пошук, накопичення і обробка наукової інформації 

Первинна і вторинна інформація. Методи доказу достовірності: 

аналітичні, експериментальні, підтвердження практикою. Типологія 

письмових, образотворчих, архівних та інших джерел, методика їх пошуку та 

опрацювання. Інтернет-ресурси, специфіка їх використання. Наукові 

бібліотеки, їх організація і документальні ресурси. Бібліографічні видання. 

Архівні джерела дослідження. Бази даних сучасних інформаційних мереж.  

Принципи роботи з науковою літературою. Форми запису опрацьованого 

матеріалу (анотація, план, тези, конспект, цитування). Записи в зошитах, на 

окремих аркушах і на картках: особливості й переваги. Систематизація 

наукової літератури. Ведення досьє, організація картотек. Вирізки з 

періодики та ксерокопії, техніка їх зберігання і використання. Ведення 

робочого щоденника наукового дослідження. Фіксування робочих гіпотез, 

уточнення предмету дослідження, напрямків збирання матеріалів із 

урахуванням наявної інформації. Деталізація попереднього плану 

дослідження.  

 

Тема 7. Підготовка, оформлення і захист (дипломних) робіт  

Специфіка курсової (дипломної) роботи. Методичні прийоми викладу 

наукових матеріалів: послідовний, цілісний, вибірковий. Визначення 

загального обсягу роботи. Логічна послідовність викладу матеріалу. 

Літературне й технічне оформлення результатів дослідження. Мова і стиль 

наукової праці. Загальні вимоги до технічного оформлення. Бібліографічний 

опис: загальні вимоги та правила складання. Посилання. Додатки. Підготовка 

до захисту та захист курсової (дипломної) роботи. Керівництво курсовою 

(дипломною) роботою, її рецензування. Особливості магістерського 

кваліфікаційного дослідження.  

 

Тема 8. Наукова комунікація. Робота над публікаціями, рефератами і 

доповідями  

Місце наукових комунікацій у сучасних масово-інформаційних 

процесах. Популяризація результатів наукових досліджень. Система фахової 

періодики для публікації результатів дослідження. Спеціалізована 

комунікація через Інтернет. Наукові семінари, конференції, конгреси: форми 
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участі й обміну результатами наукових досліджень. Зв’язки науковців із 

громадськістю.  

Функції та різновиди наукових публікацій. Підготовка тез доповіді: 

рекомендований обсяг, структура. Форми усного оприлюднення наукових 

результатів: доповідь і повідомлення. Структура тексту доповіді. Методика 

написання доповіді. Повідомлення. Вимоги до усного виступу. Реферат як 

наукова робота. Різновиди рефератів.   

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

Назви розділів  і тем Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 
усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п с  с.р. л п с с.р. 

11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Змістовий модуль 1. Специфіка науково-дослідницької діяльності 

 

ТЕМА 1. Наука як 

сфера людської 

діяльності 

 

8 2  2 2     10 

ТЕМА 2. 

Організаційна 

структура науки. 

Науково-

дослідницька 

діяльність студентів 

 

10 2  2 2  2   10 

ТЕМА 3. Основні 

етапи проведення 

наукових досліджень  

12 2  2 

 

4     10 

ТЕМА 4. Методологія 

та методи наукового 

дослідження 

12 2  2 2    2 10 

ТЕМА 5. Методи 

лінгвістичних 

досліджень 

12 2  2 4     10 

 

Змістовий модуль 2. Інформаційне забезпечення науково-дослідної роботи 

 

ТЕМА 6. Пошук, 

накопичення і 

обробка наукової 

12 2  2 2 2 2   10 
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інформації 

 

ТЕМА 7. Підготовка, 

оформлення і захист 

курсових 

(дипломних) робіт 

 

12 4  4 4  2   12 

ТЕМА 8 Наукова 

комунікація. Робота 

над публікаціями, 

рефератами і 

доповідями 

 

12 2  2 4     10 

Усього годин  
90 18  18 24  6  2 82 
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