
Назва дисципліни  
ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА 

ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ 

Інформація про факультети 

(навчально-наукові 

інститути) і курси навчання, 

студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

Дисципліна може викладатися на факультеті міжнародних 

економічних відносин і туристичного бізнесу, перший 

рівень вищої освіти (бакалаврат). 

Контактні дані розробників 

робочої програми 

навчальної дисципліни,  

науково-педагогічних 

працівників, залучених до 

викладання 

Ханова Олена В’ячеславівна,  

к.геогр.н., доцент кафедри міжнародних економічних 

відносин імені Артура Голікова 

 (61022, Харків, майдан Свободи, 6, північний корпус, 3 

поверх, каб. 378; тел. (057) 705-51-60. Електронна адреса 

кафедри: meo@karazin.ua). 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 
Базова середня освіта  

Опис 

Мета дисципліни.  
підвищення рівня підготовки фахівців відповідно до 

міжнародних стандартів та набуття студентами 

теоретичних знань і практичних навичок щодо висвітлення 

теоретичних основ, питань методики, технології та 

організації науково-дослідницької діяльності, теоретичного 

й практичного підґрунтя для ефективного проведення 

наукових досліджень.  

Очікувані результати навчання.  

– методичні: оволодіння методикою, методами та 

прийомами організації наукового пошуку; 

– пізнавальні: ознайомлення студентів з основними 

положеннями та місцем науки у розвитку суспільства, 

закономірностями організації, постановки, проведення і 

узагальнення результатів дослідження; 

– практичні: забезпечення міцних знань, умінь і навичок 

наукової діяльності студентів, оволодіння методами 

наукового пізнання, необхідними у бурхливому потоці 

наукової інформації. Уміння написати, оформити і 

захистити курсову та випускну роботу. 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи 

1. Заплановано 6 (шість) лекційних тем:  

Тема 1. Наука та її роль у розвитку суспільства 

Тема 2. Наукове дослідження 

Тема 3. Методологічні основи наукового знання 

Тема 4. Наукова інформація: пошук, накопичення і обробка 

Тема 5. Вибір напрямку і планування науково-дослідної 

роботи 

Тема 6. Загальні вимоги до наукових текстів 

2. Заплановано 6 (шість) тем практичних занять. 

Тема 1. Особливості наукової анотації   

Тема 2. Особливості створення презентацій 

Тема 3. SWOT-аналіз – один з наукових методів 

дослідження 

Тема 4. Список використаних джерел – особливості 

оформлення  

Тема 5. Рецензія: структура та особливості написання  

https://mail.ukr.net/desktop#sendmsg/f=to=9u85mpeMJW1UEu-w0uS


Тема 6. Тези доповіді: структура та вимоги до написання 

Методи контролю результатів навчання 

поточний контроль у формі опитування, перевірки 

практичних та самостійних робіт, підсумкового контролю у 

формі заліку.  

Мова викладання: українська 

 


