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1. Мета опанування дисципліни: формування загальних 

дослідницьких компетентностей та умінь, академічної культури і навичок 

наукового мовлення, що сприятиме підвищенню якості подальшої навчально-

наукової діяльності, допоможе реалізації творчого потенціалу студентської 

молоді. 

2. Завдання: сформувати загальні дослідницькі компетентності та 

уміння, у т.ч. вибір теми дослідження, формування гіпотези, визначення 

обʼєкту та предмету дослідження, методів дослідження та ін., сприяти 

дотриманню принципів академічної доброчесності у студентському 

середовищі, прищеплювати відчуття відповідальності та взаємоповаги, 

навчити працювати з науковими джерелами.  

3. Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування 

дисципліни:  
знання і розуміння:  

теоретико-методичних засад наукового дослідження; 

принципів академічної доброчесності; 

методів та прийомів наукового дослідження; 

застосування знань і розумінь: 

уміння вибирати теми роботи; 

уміння визначати об’єкт, предмет дослідження; 

уміння працювати із бібліографічними та статистичними базами, 

даними; 

уміння застосовувати універсальні та специфічні методи наукового 

дослідження; 

уміння дотримуватися вимог академічної доброчесності. 

4. Зміст дисципліни розкривається в темах: 

Змістовий модуль 1. Принципи академічної культури. Наука та 

наукове дослідження 

Тема 1. Предмет і завдання навчальної дисципліни «Основи наукових 

досліджень та академічне письмо». Стандарти освітнього процесу.  

Тема 2. Академічна доброчесність як запорука якісної вищої освіти. 

Тема 3. Інтелектуальна власність та авторське право. 

Тема 4. Плагіат: виявлення та запобігання. Форми покарання за 

привласнення чужих наукових здобутків. 

Тема 5. Поняття науки та класифікація наук 

Тема 6. Наукове дослідження: сутність, види, структура 



Тема 7. Методологія наукового дослідження 

Тема 8. Методи наукового дослідження 

Тема 9. Пертинентність та релевантність інформаційних ресурсів, 

інформаційна база дослідження 

Змістовий модуль 2. Академічний текст: організація та технології 

роботи 

Тема 10. Технології генерація ідей. Психологічний аспект науково-

дослідної роботи студентів. 

Тема 11. Особливості роботи з інформаційними джерелами різних 

типів. Цитування та покликання в науковому тексті. 

Тема 12. Наукове мовлення. Специфіка та форми наукового стилю. 

Організація наукового тексту 

Тема 13. Укладання бібліографії. Бібліографічний пошук. Загальне 

оформлення результатів наукового дослідження. 
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