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ВСТУП
Програма  вивчення  нормативної  навчальної  дисципліни  «Основи  науково-

дослідної роботи»  складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки
бакалаврів зі спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».

Мета  навчальної  дисципліни:  формування  знань  у  студента  із  методології
організації  наукового дослідження  та  науково-дослідної  діяльності у  вищій школі  є
формування  у  студентів  умінь  аналізувати  науково-педагогічну  літературу,
висвітлювати  результати  науково-теоретичних  і  дослідницьких  пошуків  у  курсовій,
дипломній, магістерській роботах, наукових розвідках тощо.

Завдання  навчальної  дисципліни:  сприяти  формуванню  критеріїв  для
оцінювання  досягнень  світової  науки  за  основними  типами  і  формами.  А  також
підготовка фахівця-дослідника, тобто формування у нього вмінь різнобічно сприймати
й усвідомлювати факти та явища економіки, формувати цілісний погляд на сучасність,
синтезувати отримані знання.
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

1. Теоретичні основи наукового дослідження.
2. Практичні основи науково-дослідної роботи.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:
- методологію та методику наукового дослідження;
- категоріальний апарат наукового дослідження;
- основні види наукових досліджень у вищій школі;
- структуру та зміст етапів дослідницької роботи.

уміти:

- підготувати наукову статтю, доповідь, рецензію;
- застосовувати реферативний виклад матеріалу;
- знаходити наукову інформацію та працювати з джерелами;
- користуватися різними формами викладу матеріалів наукового дослідження. 

-

На  вивчення  навчальної  дисципліни  відводиться  __180_____  години  /___6_____
кредити ECTS.

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи наукового дослідження.

Тема 1. Загальні відомості про наукове дослідження.
Наука як система знань. Наукова теорія і науковий пошук. Наукове дослідження.

Науково-технічна інформація.
Тема 2. Категоріальний апарат наукового дослідження.
Концепція  наукового  дослідження.  Тема,  об’єкт,  предмет,  мета  наукового

дослідження. Наукова новизна ідеї, теоретична і практична значущість дослідження.
Тема 3. Методологія і методи наукових досліджень.
Методологія,  методика і  метод наукового дослідження.  Специфіка і  принципи

науково-дослідної  роботи.  Основні  методи  наукових  досліджень  у  вищій  школі.
Поняття факту та наукового факту.
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Тема 4. Основні види наукових досліджень у вищій школі.
Форми  викладу  матеріалів  наукового  дослідження.  Різновиди  науково-

педагогічних  досліджень,  що  виконуються  студентом  упродовж  навчання.  Основні
характеристики наукових публікацій.

Тема 5. Структура та зміст етапів дослідницької роботи студента. 
Пошук наукової інформації та робота з джерелами. Підготовка тексту рукопису

науково-педагогічного  дослідження,  його  оформлення  та  захист.  Інтелектуальна
власність та її захист в Україні.

Тема 6. Методика оформлення результатів наукового дослідження. 
Структурні частини наукової роботи. Основні вимоги до оформлення науково-

дослідної  роботи.  Формування  списку  використаної  літератури.  Принципи
класифікації науково-технічної інформації.

Тема 7. Основні характеристики науковця: ділові та творчі якості.
Особливості  творчої  праці  дослідника.  Організація  праці  в  дослідницькій

діяльності. Етика науковця.

Змістовий модуль 2. Практичні основи науково-дослідної роботи.
Тема 8. Загальні відомості щодо виконання бакалаврської роботи. 
Бакалаврська  робота як  вид  наукового  дослідження.  Мета  і  завдання

бакалаврського дослідження. Процедура призначення наукового керівника.
Тема 9. Організація виконання бакалаврського дослідження.
Основні  етапи  виконання  бакалаврської  роботи.  Вибір  тематики  роботи.

Визначення  об’єкта  дослідження.  Робота  з  літературними  джерелами.  Професійне
оформлення тексту роботи. Часові рамки виконання бакалаврського дослідження.

Тема 10. Структура змістової частини бакалаврського дослідження.
Змістові особливості вступу, основної частини, загальних висновків. Зауваження

з приводу логічних зв’язків у бакалаврській роботі.
Тема 11. Розташування структурних елементів у бакалаврській роботі.
Обсяг частин дипломної роботи. Розташування елементів на титульному аркуші,

у змісті, у списку скорочень. Правила оформлення анотації до роботи.
Тема 12. Технічні вимоги щодо оформлення бакалаврського дослідження.
Загальні положення при оформленні роботи. Упорядкування відступів. Правила

нумерації.  Використання  ілюстрацій,  таблиць  та  формул.  Систематизація  списку
використаних джерел та посилань в тексті. Робота з додатками.

Тема 13. Підготовка до захисту та захист роботи. 
Попередній захист. Документи, які необхідні для захисту бакалаврської роботи.

Рекомендації щодо захисту бакалаврського дослідження перед ЕК.
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