
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ  УКРАЇНИ  

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В.Н. 

КАРАЗІНА  
  

Кафедра міжнародної електронної комерції та 

готельно-ресторанної справи 

  
  
  
  
  

 

 
  
  
  

КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
  
  

з дисципліни   
ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ 

  
  

 

 

рівень вищої освіти перший (бакалаврський) 

галузь знань 29 «Міжнародні відносини»  

          спеціальність  292 «Міжнародні економічні відносини» 

          освітня програма  «Міжнародна електронна комерція»            

          вид дисципліни вибіркова  

факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу  

 

   

  
   

  
  
  
  

 Укладач:  ст. викл. Походенко Б.О.  



1. Навчальний контент:   

1.1. Розширений план лекцій: 

Тема 1. Загальні відомості про науку та інформаційну культуру 

Категорія «наука». Етапи розвитку науки. Визначення науки в сучасному її 

вигляді. Мета, об’єкт, предмет науки. Функції науки. Наука як пізнання 

дійсності. «Витік мізків». Наукова школа і її ознаки. 

Категорія «світогляд». Типи світогляду. Складові наукової картини світу: 

загальнонаукова, природничо-наукова, суспільно-наукова картини світу. 

Організація наукової діяльності в Україні. 

Тема 2. Наука і технічний прогрес 

Поняття «науково-технічний прогрес» (НТП) і «науково-технічна революція» 

(НТР). Критерії проведення грані між НТП і НТР. Періодизація НТП. Хвилі 

НТР. Зміни у взаємостосунках науки і виробництва. Науково- виробниче 

об’єднання. Міжгалузевий науково-технічний комплекс. Інженерні центри. 

Міждержавне державне об'єднання 

Тема 3. Класифікація наук 

Історія класифікації наук. Принципи класифікації наук. Фундаментальні і 

прикладні науки. Загальна класифікація сучасних наук. Групи наук згідно з 

класифікацією ВАК України. 

Тема 4. Інформація та її оцінка 

Поняття «інформація» і засоби її передачі. Інформатика і напрями її розвитку. 

Інформаційна потреба. Кількісна оцінка інформації. Критерій цінності 

інформації. 

Типологія інформації і основні види видань. Інформаційні джерела. Первинна 

інформація. Вторинна інформація. Види інформації. Схема збору і аналізу 

наукової інформації. 



Пошук інформації. Прямі і непрямі методи вивчення інформаційних потреб. 

Старіння інформації. Загальнодержавна служба науково-технічної інформації 

в Україні. Носії інформації. Види пошуку інформації. Довідково- 

інформаційний фонд. Основний і довідковий фонди. Алфавітний, 

систематичний і наочний каталоги. Види видань: бібліографічний, 

реферативний, оглядовий. Використовування Інтернету. Буквена і цифрова 

ідентифікація країн. Інформаційно-пошукова мова. Універсальна десяткова 

класифікація. Бібліотечно-бібліографічна класифікація. 

Тема 5. Наукове дослідження – основна форма наукової роботи 

Правила наукового вивчення. Мета наукового дослідження. Об'єкт наукового 

дослідження. Принципи наукового пізнання. Схема виконання науково-

дослідної роботи. Ознаки класифікації наукових досліджень. 

Тема 6. Елементи системи знань і наукової діяльності 

Навчання, теорія, концепція, ідея, принцип, аспект, методологія, методика, 

метод дослідження, науковий закон,  гіпотеза, мислення, поняття, думка, 

висновок, категорія, термін, визначення, науковий факт, проблема, ключове 

слово. 

Тема 7. Рівні методології та методи дослідження 

Три рівні в методології наукового пізнання. 

Стадії наукового дослідження. 

Методи емпіричного дослідження (спостереження, порівняння, вимірювання, 

експеримент). Методи, використовувані як на емпіричному, так і на 

теоретичному рівні дослідження (абстрагування, аналіз і синтез, індукція і 

дедукція, моделювання та ін.). Методи теоретичного дослідження (сходження 

від абстрактного до конкретного та ін.). 

Тема 8. Оформлення наукових робіт 



Загальні положення. Реферування тексту. Курсова робота. Бакалаврська 

робота. Магістерська робота. Дисертаційна робота. 

Загальні вимоги. Ілюстрації. Таблиці. Формули. Список літератури. 

Посилання до джерел. Додатки. Апробація наукових результатів. 

 

Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень 

та інформаційної культури» Режим доступу: 

https://dist.karazin.ua/moodle/course/view.php?id=1958   

1.1. Плани практичних (семінарських) занять, завдання для лабораторних 

робіт, самостійної роботи:  

https://dist.karazin.ua/moodle/course/view.php?id=1958  та   

1.2. Питання, задачі, завдання або кейси для поточного та підсумкового 

контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти, для контрольних робіт, 

передбачених навчальним планом, післяатестаційного моніторингу 

набутих знань і вмінь з навчальної дисципліни: 

https://dist.karazin.ua/moodle/course/view.php?id=1958  

1.3. Завдання семестрових екзаменів (письмових залікових робіт): 

https://dist.karazin.ua/moodle/course/view.php?id=1958  

https://dist.karazin.ua/moodle/course/view.php?id=1958
https://dist.karazin.ua/moodle/course/view.php?id=1958
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/13441
https://dist.karazin.ua/moodle/course/view.php?id=1958
https://dist.karazin.ua/moodle/course/view.php?id=1958
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