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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Розвиток дослідницьких навичок — одне із важливих завдань вищої освіти. Як у нашій повсякденній, так і професійній
діяльності постійно відчувається потреба у вирішенні різноманітних науково-практичних проблем, які можуть розглядатися
як дослідницькі завдання, що вимагають для їх вирішення певних навичок. Проте, як показує досвід, випускники вищих навчальних закладів, незважаючи на те, що саме вони є основною
рушійною силою науково-технічного і соціального прогресу,
нерідко неадекватно сприймають структуру наукового пошуку,
його філософію та методологію. Як наслідок, студенти не одержують спеціальних знань, необхідних для проведення наукових
досліджень, не набувають дослідницьких навичок і досвіду для
практики. Виходячи з цього, студенти повинні вивчати методологію наукових досліджень.
Мета курсу “Основи наукових досліджень” — підготувати
студентів до проведення самостійних наукових досліджень, а
саме:
• ознайомити з основними поняттями і принципами наукового дослідження;
• навчити оцінювати науковий потенціал певного наукового
дослідження та самостійно запроваджувати його етапи на
практиці.
Навчальна дисципліна “Основи наукових досліджень” вивчається на лекціях і практичних заняттях.
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НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
вивчення дисципліни
“ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ”
№
пор.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Назва теми
Вступ. Поняття гранту. Джерела фінансування наукових досліджень.
Компоненти наукового дослідження. Критерії його оцінки
Поняття наукової гіпотези. Поняття цілі та завдань наукового
дослідження
Поняття обґрунтування і значення наукового дослідження. Попередні
дослідження
Поняття дизайну і методів наукового дослідження
Аналіз даних наукового дослідження. Поняття абстракту
Основні етапи наукового дослідження. Поняття бази даних. Види баз
даних. Основні електронні бази даних
Основні правила користування електронними базами даних
Пошук літератури за темою наукового дослідження з використанням
електронних баз даних
Написання наукової статті
Поняття бібліографії

ПРОГРАМНИЙ МАТЕРІАЛ
до вивчення дисципліни
“ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ”
Тема 1.

Вступ. Поняття гранту. Джерела фінансування
наукових досліджень. Компоненти наукового
дослідження. Критерії його оцінки

Поняття гранту. Джерела фінансування наукових досліджень
(внутрішні, зовнішні). Принципи пошуку агенції, яка фінансує
наукові дослідження. Компоненти наукового дослідження (наукова гіпотеза, ціль, завдання, обґрунтування, значення, дизайн,
методи, аналіз даних наукового дослідження, абстракт). Критерії оцінки наукового дослідження (значення, науковий підхід,
новизна, дослідник, наукове оточення).
Література [1–4; 6; 7; 10]
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Тема 2.

Поняття наукової гіпотези. Поняття цілі та завдань
наукового дослідження

Поняття наукової гіпотези. Поняття цілі та завдань наукового дослідження. Приклади.
Література [1; 3; 10]
Тема 3.

Поняття обґрунтування і значення наукового
дослідження. Попередні дослідження

Поняття обґрунтування та значення наукового дослідження.
Попередні дослідження. Приклади.
Література [4; 8–10]
Тема 4.

Поняття дизайну і методів наукового дослідження

Поняття дизайну і методів наукового дослідження. Приклади.
Література [5; 10]
Тема 5.

Аналіз даних наукового дослідження. Поняття
абстракту

Поняття статистичних даних. Тип даних (правильно і неправильно розподілені). Статистичні тести (параметричні та непараметричні). Значення даних у термінах гіпотези наукового дослідження. Комп’ютерні програми, призначені для статистичного аналізу даних наукового дослідження. Програма InStat. Поняття абстракту.
Література [6; 10]
Тема 6.

Основні етапи наукового дослідження. Поняття бази
даних. Види баз даних. Основні електронні бази даних

Поняття бази даних. Види баз даних (друковані, електронні).
Принципи пошуку електронних баз даних. Основні електронні
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бази даних (EBSCO, ScienceDirect). Електронні версії друкованих академічних видань.
Література [1; 5–7]
Тема 7.

Основні правила користування електронними базами
даних

Вхід до електронної бази даних (платний, безплатний). Структура вікна пошуку (ім’я автора, назва журналу, рік видання,
ключові слова).
Література [5; 6]
Тема 8.

Пошук літератури за темою наукового дослідження
з використанням електронних баз даних

Електронні словники. Пошук наукової літератури за ключовими словами, автором, роком видання.
Література [1–4; 6; 8; 9]
Тема 9.

Написання наукової статті

Види наукових видань (що рецензуються і що не рецензуються). Структура наукової статті (назва, автори, абстракт, ключові
слова, вступ, матеріали та методи, експериментальний протокол,
результати, обговорення результатів, висновки). Надсилання наукової статті до видання. Інформація для авторів. Структура рецензії (загальні зауваження, головні зауваження, другорядні зауваження). Перегляд статті. Відповідь рецензентам.
Література [4; 6; 7]
Тема 10. Поняття бібліографії

Поняття бібліографії. Принципи складання бібліографії.
Комп’ютерні програми, призначені для складання бібліографії.
Програма EndNote.
Література [3; 6]
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КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Поняття гранту.
Внутрішні джерела фінансування наукових досліджень.
Зовнішні джерела фінансування наукових досліджень.
Компоненти наукового дослідження.
Критерії оцінки наукового дослідження.
Принципи пошуку агенції, яка фінансує наукові дослідження.
Поняття наукової гіпотези. Приклади.
Поняття цілі наукового дослідження. Приклади.
Поняття завдань наукового дослідження. Приклади.
Поняття обґрунтування наукового дослідження.
Поняття значення наукового дослідження. Приклади.
Попередні дослідження.
Поняття дизайну і методів наукового дослідження. Приклади.
Поняття абстракту.
Поняття статистичних даних.
Тип статистичних даних. Правильно розподілені дані.
Тип статистичних даних. Неправильно розподілені дані.
Параметричні статистичні тести.
Парний Student’s t-тест.
Непарний Student’s t-тест.
ANOVA-тест.
Непараметричні статистичні тести.
Значення даних у термінах гіпотези наукового дослідження.
Комп’ютерні програми, призначені для статистичного аналізу даних наукового дослідження.
Основні риси програми InStat.
Види наукових видань.
Структура наукової статті. Назва.
Структура наукової статті. Автори.
Структура наукової статті. Абстракт.
Структура наукової статті. Ключові слова.
Структура наукової статті. Вступ.
Структура наукової статті. Матеріали та методи.
Структура наукової статті. Експериментальний протокол.
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34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

Структура наукової статті. Результати.
Структура наукової статті. Обговорення результатів.
Структура наукової статті. Висновки.
Надсилання наукової статті до видання. Інформація для
авторів.
Структура рецензії. Загальні зауваження.
Структура рецензії. Головні зауваження.
Структура рецензії. Другорядні зауваження.
Перегляд статті.
Відповідь рецензентам.
Поняття бібліографії.
Принципи складання бібліографії.
Комп’ютерні програми, призначені для складання бібліографії.
Основні риси програми EndNote. Online пошук.
Основні риси програми EndNote. Тип посилання.
Основні риси програми EndNote. Стиль посилання.
Основні етапи наукового дослідження.
Поняття бази даних.
Друковані бази даних.
Електронні бази даних.
Принципи пошуку електронних баз даних.
Електронні версії друкованих академічних видань.
Вхід до електронної бази даних.
Структура вікна пошуку.
Електронні словники.
Пошук наукової літератури за ключовими словами.
Пошук наукової літератури за автором.
Пошук наукової літератури за роком видання.
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