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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Навчальна програма навчальної дисципліни «Основи наукової
діяльності» розроблена на основі «Методичних вказівок до розроблення та
оформлення навчальної та робочої навчальної програм дисциплін», введених в
дію розпорядженням від 16.06.2015р. №37/роз.
Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою
сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в галузі філології.
Метою викладання дисципліни є підготовка студентів до здійснення
наукових досліджень у царині лінгвістики, вироблення в них умінь і навичок
добирати матеріал, обробляти його, доходити висновків і представляти їх у
такій формі, що є прийнятою у науці, зрозумілою для інших науковців.
Завданнями вивчення навчальної дисципліни є:
 розширення лінгвістичних уявлень студентів;
 оволодіння ними найважливішими процедурами сучасних лінгвістичних
досліджень;
 вивчення можливих підходів до збирання та обробки фактичного
матеріалу і застосування уже досягнутого в науці;
 ознайомлення з вимогами, що висуваються до наукового викладу
матеріалу;
 усвідомлення студентами етичного значення науки і обов’язку науковця.
У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен:
Знати:
 основні напрями і методи у сучасному мовознавстві;
 методики і процедури лінгвістичного аналізу;
 вимоги, що висуваються до наукового дослідження;
 метамову дослідження;
 графічну метамову (символіку, схеми, графіки, діаграми);
 вимоги до стилю викладу матеріалу;
 методику накопичення теоретичної інформації.
Вміти:
 знаходити необхідну для здійснення дослідження наукову літературу;
 грамотно оформлювати бібліографічний апарат;
 обґрунтовувати тему і визначати об’єкт дослідження;
 добирати джерела фактичного матеріалу;
 здійснювати графічне оформлення дослідження;
 викладати одержані дані у відповідному функціональному стилі.
Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним
принципом і складається з одного навчального модуля, а саме:
 навчального модуля №1 «Організація та методика науково-дослідної
діяльності», який є логічно завершеною, відносно самостійною, цілісною
частиною навчального плану, засвоєння якої передбачає проведення модульної
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контрольної роботи та аналіз результатів її виконання.
Навчальна дисципліна «Основи наукової діяльності» базується на знаннях
дисципліни «Вступ до мовознавства», доповнює дисципліну «Філософія», та є
базою для вивчення таких дисциплін, як: «Вступ до перекладознавства», «Теорія
перекладу», «Практика перекладу галузевої літератури» та інших.
2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
2.1. Модуль №1 «Організація та методика науково-дослідної
діяльності»
Тема 2.1.1. Специфіка науково-дослідницької діяльності
Наука як сфера людської діяльності. Поняття про науку. Наукова
комунікація. Наукова школа. Науково-дослідницька діяльність студентів.
Тема 2.1.2. Основи наукознавства
Поняття, зміст і функції науки. Наукознавство та його розвиток. Структура
і класифікація науки. Організація наукової діяльності в Україні і підготовка
наукових кадрів.
Тема 2.1.3. Психологія і технологія наукової творчості
Організація творчої діяльності. Психологія наукової творчості. Робочий
день науковця. Робоче місце науковця. Технічні засоби наукової діяльності. Ділове
спілкування. Ділове листування. Ділова розмова по телефону. Особиста бібліотека
здобувача.
Тема 2.1.4. Загальна методологія наукової творчості
Методологія та методи наукового дослідження. Методологія
дослідження. Фундаментальна, або філософська, методологія. Загальнонаукова методологія. Конкретнонаукова методологія.
Тема 2.1.5. Методи і техніка дослідження
Використовування методів наукового пізнання. Методи, що
застосовуються на емпіричному та теоретичному рівнях досліджень. Методи
теоретичних досліджень. Застосування логічних законів і правил.
Тема 2.1.6. Наукове дослідження і методика його виконання в лінгвістиці
Процес наукового дослідження та його характеристика. Конкретно-наукові
методичні прийоми та їхні процедури у лінгвістичних дослідженнях. Методика
дослідження, її зміст і принципи розробки.
Тема 2.1.7. Основні напрямки наукових досліджень з лінгвістики
Основні напрямки наукових досліджень з лінгвістики. Наукова проблема
і обґрунтування теми дослідження.
Тема 2.1.8. Курсова, дипломна, магістерська роботи: написання,
оформлення, захист
Курсова (дипломна), магістерська робота як кваліфікаційне
дослідження. Курсова (дипломна) робота: загальна характеристика.
Послідовність виконання курсової (дипломної) роботи. Підготовчий етап
роботи над курсовою (дипломною) роботою. Робота над текстом курсової
(дипломної) роботи. Заключний етап роботи над курсовою (дипломною)
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роботою. Підготовка до захисту та захист курсової (дипломної) роботи.
Керівництво курсовою (дипломною) роботою та її рецензування. Магістерська
дисертація як кваліфікаційне дослідження.
Тема 2.1.9. Підготовка до написання наукової роботи
Наукова робота: визначення, поняття, основні види. Загальна
характеристика наукової роботи. Загальна схема наукового дослідження. Вибір і
затвердження теми. Формулювання назви наукової роботи. Складання
індивідуального і робочого планів.
Тема 2.1.10. Пошук, накопичення та обробка наукової інформації
Підсистема інформації як об'єкт дослідження. Пошук вторинної
документної інформації з теми. Аналіз наукової літератури з теми. Отримання
та аналіз первинної інформації.
Тема 2.1.11. Бібліотечно-бібліографічні джерела інформації у
наукових джерелах
Бібліотека – інтелектуальний центр наукових досягнень. Бібліографічні
джерела економічної інформації. Інформаційно-пошукові мови бібліографічних фондів. Глобальна мережа Internet. Бібліографічний опис джерел,
використаних у наукових дослідженнях.
Тема 2.1.12. Вимоги до змісту і структури курсової, дипломної
роботи
Загальні вимоги до роботи. Структура та зміст роботи. Вступ, його
композиція. Актуальність дослідження. Мета й завдання дослідження. Об'єкт і
предмет дослідження. Наукова новизна одержаних результатів. Практичне
значення одержаних результатів. Особистий внесок. Апробація. Публікації.
Основна частина роботи. Висновки. Список використаних джерел. Додатки.
Тема 2.1.13. Оформлення курсової, дипломної роботи
Мова і стиль наукової роботи. Загальні вимоги до оформлення.
Нумерація. Подання текстового матеріалу. Ілюстрації. Таблиці. Формули.
Посилання. Список використаних джерел. Додатки.
Тема 2.1.14. Робота над публікаціями, рефератами та доповідями
Наукова публікація. Поняття, функції, основні види наукових видань.
Наукова монографія. Наукова стаття. Тези наукової доповіді (повідомлення).
Методика підготовки та оформлення публікації. Техніка написання тексту.
Реферат. Доповідь (повідомлення).
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