
Назва дисципліни Основи наукових досліджень 

Інформація про 

факультети (навчально-

наукові інститути) і курси 

навчання, студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

Дисципліна пропонується для викладання на факультеті 

міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу 

студентам 1 курсу, спеціальність 291 «Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні студії» 

Контактні дані 

розробників робочої 

програми навчальної 

дисципліни,  науково-

педагогічних працівників, 

залучених до викладання 

Філатова Ольга Євгеніївна, кандидат історичних наук, 

доцент кафедри кафедри  міжнародних відносин, міжнародної 

інформації та безпеки факультету міжнародних економічних 

відносини і туристичного бізнесу ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 

olga.e.filatova@karazin.ua, т. 0997846453 

м. Харків, майдан Свободи, 6, ауд. 264 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 
- 

Опис 

Метою дисципліни є: формування у здобувачів вищої 

освіти теоретичних знань та практичних навичок з 

організації та проведення наукового дослідження на 

першому (бакалаврському) рівні для вирішення 

складних задач та проблем в процесі здійснення 

майбутньої професійної діяльності у сфері 

міжнародних відносин, міжнародного 

співробітництва та зовнішньої політики. 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає 

формування та розвиток у здобувачів вищої освіти 

компетентностей та програмних результатів 

навчання відповідно до ОПП. 

 1.2. Основним завданням вивчення дисципліни 

“Основи наукових досліджень” є:  

 формування наступних загальних 

компетентностей 

ЗК2. Здатність зберігати та примножувати 

моральні, культурні, наукові цінності і досягнення 

суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її місця 

у загальній системі і знань про природу і суспільство, 

та у розвитку суспільства, техніки і технологій, 

використовувати різні види та форми рухової 

активності для активного відпочинку та ведення 

здорового образу життя. 

ЗК3. Здатність вчитися і оволодівати сучасними 

знаннями. 

ЗК4. Знання та розуміння предметної області та 

розуміння професійної діяльності.  
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ЗК6. Здатність спілкуватися державною мовою 

як усно, так і письмово. 

ЗК7. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

ЗК8. Здатність до абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу. 

ЗК12. Здатність до пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з різних джерел.  

ЗК13. Здатність бути критичним і 

самокритичним. 

ЗК14 Здатність працювати в команді. 

ЗК16. Здатність проводити дослідження на 

відповідному рівні. 

 формування наступних фахових 

компетентностей 

СК3. Здатність оцінювати стан та напрями 

досліджень міжнародних відносин та світової 

політики у політичній, економічній, юридичній 

науках, у міждисциплінарних дослідженнях. 

СК12. Здатність до здійснення комунікації та 

інформаційно-аналітичної діяльності у сфері 

міжнародних відносин (українською та іноземними 

мовами). 

У результаті вивчення навчальної дисципліни 

студенти (слухачі) знатимуть основи організації та 

проведення дослідження з метою отримання 

практичних висновків та результатів, що можуть бути 

застосовані у сфері міжнародних відносин. 

Тематичний план навчальної дисципліни 

Розділ 1. Теоретичні засади наукових досліджень 

Тема 1. Наука, наукові знання, наукове дослідження 

Тема 2. Оpгaнiзація наукової діяльності в Україні 

Тема 3.  Поняття наукового дослідження та науково-дослідної 

роботи 

Тема 4. Особливості наукової мови 

Тема 5. Інформаційне забезпечення наукових досліджень 

Тема 6. Академічна доброчесність та етика в наукових 

дослідженнях 

Тема 7. Методологія наукових досліджень 

Розділ 2. Організація проведення наукових досліджень 

Тема 8. Систематизація та основи пошуку інформації в 

традиційних, електронних та Інтернет-бібліотеках при 

проведенні наукових досліджень 

Тема 9. Вибір напрямку наукового дослідження та етапи його 

проведення  

Тема 10.  Оформлення результатів наукових досліджень 



Тема 11.  Загальні вимоги щодо підготовки, оформлення та 

захисту курсової та кваліфікаційної роботи бакалавра 

Методи контролю результатів навчання: поточний 

контроль у формі опитування на семінарських заняттях, 

виконання творчих завдань. 

підсумковий контроль у формі заліку.   

 

Мова викладання – українська. 

Кількість кредитів 4. 

Загальна кількість годин 120 год. 

 


