
Повна назва: Основи наукових досліджень. 
Статус: Вибіркова. 

Мета: передбачає формування у студентів теоретичних знань і практичних навичок 

наукової роботи з урахуванням їх фахової спеціалізації. 

В курсі розглянуто зміст науки та її методологію, методи науки та їх застосування у 

наукових дослідженнях, класифікацію наук в Україні, зміст і напрямки науково-дослідної 

роботи студентів. Особлива увага приділяється вивченню питань вибору й обґрунтування 

теми, висування гіпотез та складання плану дослідження, інформаційного забезпечення, 

бібліографічного пошуку, використання різноманітних джерел дослідником. 
Обсяг, методики, і технології викладання дисципліни: 

Курс «Основи наукових досліджень» (4 кредити ECTS – 120 год.) розроблений за 

модульно-рейтинговою системою та включає в себе лекції (28 годин), групові заняття (28 

годин), самостійну роботу (64 години), систему контролю та обліку знань. Передбачає 

написання і захист одного реферату, тестування і підсумкової контрольної роботи за 

модулями й складання заліку. 

З метою надання реальної допомоги студентам в написанні передбачених 

навчальними планами курсових, дипломних та магістерських робіт ці питання вивчаються 

на окремих лекціях та семінарських заняттях. Значна увага приділяється методичним 

рекомендаціям з питань дослідницької роботи та оформлення наукового апарату, 

раціональної організації дослідницького процесу в цілому. 

Структура навчальної дисципліни: 

Змістовний модуль 1. Особливості навчання та наукової роботи у вузі. Наукознавство. 

1. Організація науково-дослідної роботи студентів. 

2. Система навчання та контролю знань студентів. 

3. Наука і наукознавство. 

4. Наукова організація дослідного процесу. 

5. Інформаційне забезпечення наукових досліджень. 

6. Бібліотечно-бібліографічні джерела інформації. Самостійна робота з книгою. 

7. Систематизація та апробування результатів наукового дослідження. 

Змістовний модуль 2. Науково-дослідна робота. 

8. Науково-дослідницькі роботи студентів у вищій школі. 

9. Наукові публікації. 

10. Написання і оформлення дисертації. 

Вихідні компетенції студента 

Студенти повинні знати: 

 В загальних рисах основи наукознавства в світі та в Україні. 

 Особливості організації науково-дослідного процесу. 

 Методику написання науково-дослідницьких студентських робіт. 

 Систему організації навчального процесу та підготовки наукових кадрів в Україні. 

Студенти зобов’язані вміти: 

 Займатися науково-дослідницькою діяльністю у вузі. 

 Правильно писати і оформляти реферати, курсові, дипломні роботи. 

 Працювати з книгами та історичними джерелами. 

 Аргументовано відстоювати свою позицію в дискусіях. 

 

Викладач: Котляр Юрій Вадимович – доктор історичних наук, професор. 

 

 


