
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», освітня програма 

«Міжнародна інформація та міжнародні комунікації». 

Контактні дані розробників 

робочої програми 

навчальної дисципліни,  

науково-педагогічних 

працівників, залучених до 

викладання 

 

Доценко Олена Михайлівна, кандидат юридичних наук, доцент 

кафедри міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки 
ХНУ ім. В.Н. Каразіна, тел.: 0939026266 

 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння кредитів з 
дисципліни «Вступ до спеціальності». 

Опис 

Мета викладання навчальної дисципліни: формування у 
здобувачів  базових знань з теоретичних засад наукових досліджень, 

а також готовності до проведення самостійних наукових досліджень 

та вироблення практичних умінь та навичок організації проведення 

наукових досліджень у галузі міжнародних відносин, необхідних для 
розв’язання складних теоретичних та практичних задач і проблем під 

час їх майбутньої професійної діяльності  у сфері міжнародних 

відносин, міжнародного співробітництва та зовнішньої політики з 
фаховим акцентом на міжнародну інформацію та міжнародні 

комунікації. 

 

Заплановані результати навчання: 
РН5. Розуміти процес опису та оцінювання міжнародної ситуації, 

використання різних джерел інформації про міжнародні та 

зовнішньополітичні події та процеси. 
РН6. Розуміти принципи використання теоретичних знань з 

міжнародних відносин, зовнішньої політики, 9 міжнародної безпеки 

та конфліктів, міжнародної регіоналістики при вирішенні 
практичних завдань. 

РН10. Збирати, обробляти й упорядковувати великий обсяг 

інформації про стан міжнародних відносин, зовнішньої політики 

України та інших держав. 
РН12. Проводити самостійні дослідження проблем міжнародних 

відносин із використанням наукових теорій та концепцій, наукових 

методів та міждисциплінарних підходів. 
РН13. Аналізувати та оцінювати концептуальні підходи до 

вирішення проблем міжнародних відносин та зовнішньої політики. 

РН18. Здійснювати самостійні індивідуальні та групові дослідження 
в сфері міжнародних відносин, зовнішньої політики, регіонознавства 

та міжнародних комунікацій, готувати та оприлюднювати звіти про 

результати досліджень. 

 

Теми семінарських та практичних занять і самостійної роботи. 

Протягом вивчення навчальної дисципліни у рамках семінарських та 

практичних занять і самостійної роботи здобувачі повинні засвоїти 
матеріал за наступними темами: 



1) Поняття про науку. 

2) Організація наукової діяльності в Україні. 

3) Поняття наукового дослідження та науково-дослідної роботи.  
4) Особливості наукової мови. 

5) Інформаційне забезпечення наукових досліджень. 

6) Обмеження використання авторської інформації при 

проведенні наукових досліджень. 
7) Методологія наукових досліджень. 

8) Систематизація та основи пошуку інформації в традиційних, 

електронних та Інтернет-бібліотеках при проведенні наукових 
досліджень. 

9) Вибір напрямку наукового дослідження та етапи його 

проведення.  

10) Оформлення результатів наукових досліджень. 
11) Правила складання бібліографічних посилань та оформлення 

списку використаних джерел. 

12) Загальні вимоги щодо підготовки та оформлення курсової та 
кваліфікаційної роботи. 

Методи контролю результатів навчання. 

Поточний контроль знань здобувачів проводиться у наступних 
формах: підготовка відповідей за навчальними питаннями теми та 

усне опитування та навчальної дискусії; виконання тестових 

завдань; підготовка та  захист презентацій доповідей; підготовка 

логіко-структурних схем;  виправлення помилок у реченнях та 
словосполученнях слів; визначення стилю мови текстів; аналіз та 

визначення методів наукової статті та навчальна дискусія за 

науковою статтею; групова робота з розробки програми гуртка та її 
захист; підготовка та захист есе; виправлення помилок у списку 

джерел, їх перевірка та обговорення; розроблення, презентація та 

обговорення розроблених плану та вступу кваліфікаційної роботи 
бакалавра. 

Сума балів за результатами роботи на практичних заняттях та 

самостійної роботи здобувачів може сягати 60 балів. Підсумковий 

семестровий контроль проводиться у формі заліку (вміст залікового 
білету – 60 тестових завдань, максимальна кількість балів – 40). 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 години / 4 

кредити ECTS. 
Мова викладання – українська. 

 


