
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», освітні програми 
«Міжнародна інформація та міжнародні комунікації», 
«Міжнародні відносини». 

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 
української мови, кредитів зі вступу до спеціальності. 

Опис 

Мета викладання навчальної дисципліни: формування у 
студенів  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, суспільних комунікацій та 
регіональних студій. 
 
Очікувані результати навчання. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент 
повинен:  
знати: поняття про науку та її розвиток, класифікації наук, 
загальні положення наукознавства; організаційну структуру 
науки в Україні, систему вищої освіти, поняття міжнародного 
співробітництва вчених; поняття наукового дослідження, а 
також поняття, мету, завдання та форми науково-дослідної 
роботи студентів; особливості наукової мови та мовного 
етикету в науковій діяльності; особливості інформаційного 
забезпечення наукових досліджень, поняття про плагіат;  
поняття методології, методики та методів наукових 
досліджень, систему методів наукових досліджень; порядок 
вибору напрямку наукового дослідження та етапи його 
проведення; основи систематизації та пошуку інформації в 
традиційних, електронних та Інтернет-бібліотеках при 
проведенні наукових досліджень; правила складання 
бібліографічних посилань та оформлення списку 
використаних джерел, міжнародні стилі цитування та 
посилання в наукових дослідженнях; загальні вимоги щодо 
оформлення результатів наукових досліджень (реферату, 
курсової та дипломної роботи, наукової статті, тез наукової 
доповіді та ін.), особливості усної передачі інформації про 
результати наукової діяльності. 
 
вміти: проводити науково-дослідну роботу, що включається в 
навчальний процес та що виконується студентами в 
позанавчальний час; визначати тексти наукового стилю,  
визначати їх лексичні, фразеологічні, морфологічні та 
синтаксичні особливості; працювати з інформаційними 
ресурсами науково-технічної інформації; використовувати 



загальнонаукові та конкретнонаукові методи наукових 
досліджень; обирати та формулювати тему наукового 
дослідження, обґрунтовувати її актуальність; визначати та 
формулювати мету та завдання наукового дослідження та 
обирати оптимальні шляхи їх досягнення і розв’язання;  
визначати та формулювати об’єкт та предмет наукового 
дослідження; працювати із джерелами наукової інформації, 
здійснювати пошук інформації в традиційних, електронних та 
Інтернет-бібліотеках; підводити підсумки наукового 
дослідження, формулювати висновки і науково обґрунтовані 
рекомендації, прогнози, проекти змін за результатами 
проведення наукового дослідження; правильно складати 
бібліографічні посилання та оформлювати список 
використаних джерел відповідно до чинних вимог; правильно 
змістовно, стилістично та структурно оформлювати 
результати проведення наукових досліджень, визначати їх 
практичну значущість та новизну; вести наукову дискусію, 
будувати аргументацію, усно передавати інформацію про 
результати наукової діяльності. 
 
Теми аудиторних занять та самостійної роботи. 
Протягом вивчення навчальної дисципліни у межах 
аудиторної та самостійної роботи студенти 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) Методологія наукових досліджень;    
7) Вибір напрямку наукового дослідження та етапи його 
проведення; 8) Систематизація та основи пошуку інформації в 
традиційних, електронних та Інтернет-бібліотеках при 
проведенні наукових досліджень; 9) Правила складання 
бібліографічних посилань та оформлення списку 
використаних джерел; 10) Оформлення результатів наукових 
досліджень; 11) Загальні вимоги щодо підготовки та 
оформлення курсової та дипломної роботи. 
 
Методи контролю результатів навчання. 
Поточний контроль знань проводиться на кожному 
практичному (семінарському) аудиторному занятті у формі 
усного опитування доповідей і повідомлень студентів, 
тестування, розв’язання проблемних та тестових завдань, 
навчальних дискусій, а також для освітньої програми 
«Міжнародні відносини» – виконання письмового 
індивідуального завдання. Семестровий підсумковий 
контроль проводиться у формі заліку. 
 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 години /  
4 кредити ECTS. 
 
Мова викладання – українська. 

 
 


