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ВСТУП 

 

Навчальна дисципліна «Основи наукових досліджень» призначена для 

студентів IIІ курсу зі спеціальності 035 Філологія. 

Навчальний  курс  вивчається  у  V  семестрі  і  складається з 90 годин: 

14 годин лекцій, 16 годин практичних занять; 60 годин відводиться на 

індивідуальну та самостійну роботу. Вивчення навчального курсу 

завершується диференційованим заліком. 

Навчальний курс основ наукових досліджень є частиною підготовки 

бакалаврів з філології.  

Метою начального курсу «Основи наукових досліджень» є формування 

у студентів системи знань про сутність, характер, структуру, закономірності 

й методологію наукових досліджень у галузі іноземної філології та вмінь 

організувати, провадити та представляти наукові дослідження. 

Завданнями навчального курсу є оволодіння знанням про науку як 

систему уявлень про світ; засвоєння теоретичних засад наукового 

дослідження; вивчення методів і методології наукового дослідження; 

засвоєння елементарної логіки філологічного наукового дослідження, етапів, 

порядку оформлення результатів та форм його представлення. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  

– сутність, характер, структуру й закономірності проведення 

наукових досліджень; 

– методологію наукових досліджень у галузі лінгвістики. 

уміти:  

– орієнтуватися в тематиці сучасних наукових досліджень; 

– провести підбір фактичного мовного матеріалу за вибраною 

темою; 

– зробити бібліографічний пошук джерел теоретичного наукового 

матеріалу за вибраною темою; 
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– оформити дослідження мовою наукового стилю; 

– організувати, провадити та представити наукове дослідження. 

До кожної теми подається список літератури, яку необхідно 

доопрацювати або доповнити розглянутий матеріал. Навчальний курс 

забезпечений конспектом лекцій викладача та методичними вказівками щодо 

самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни. 

Матеріали навчальної дисципліни можуть бути використані під час 

написаня рефератів, курсових, кваліфікаційних робіт, тез доповідей, статей. 



 8 

1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

№ 

пор. 

Тема Кільк. год. 

(практ.) 

 

1 

Модуль 1 

Наука як система уявлень про світ 

 

2 

2 Теоретичні засади наукових досліджень 2 

3 Історія та сучасний стан досліджень у галузі іноземної 

філології 

2 

4 Методологія та методи наукових досліджень. Логіка 

наукового дослідження 

2 

 

5 

Модуль 2 

Самостійна робота студента в системі навчального 

процесу та науково-дослідної роботи 

 

2 

6 Технологія наукових досліджень 2 

7 Робота над написанням наукових статей і доповідей. 

Реферати, курсові та кваліфікаційні роботи 

4 

 Усього за семестр: 16 
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2 ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Модуль 1 

Практичне заняття № 1 

Тема Наука як система уявлень про світ 

Мета: розглянути науку як систему уявлень про світ 

Короткі теоретичні відомості 

Наука – сфера людської діяльності, функцією якої є вироблення й 

систематизація об’єктивних знань про дійсність; одна з форм суспільної 

свідомості.  

Будь-яка галузь знань долає три послідовні стани: теоретичний (стан 

вимислу), метафізичний (абстрактний), науковий (позитивний). 

Найвідомішими класифікаціями наук і наукових досліджень є їх 

розмежування за критеріями: 

– об’єкта і предмета дослідження (механіка, фізика, біологія, 

фізіологія, географія тощо, а також науки, що утворилися внаслідок їх 

синтезу – біофізика, біохімія, фізична хімія та ін.); 

– сфери дослідження (природничі, суспільні та технічні); 

– способу та методів одержання нового знання (теоретичні й емпіричні 

науки); 

– зв’язків із предметною діяльністю (теоретичні й практичні науки). 

Завдання до теми 

1. Проаналізуйте джерела рекомендованої літератури з теми. 

Підготуйте відповіді на контрольні запитання. 

Контрольні питання 

1. Світогляд і його історичні типи: 

− міфологічний; 

− мистецький; 

− релігійний; 

− філософський; 
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− науковий. 

2. Особливості наукового пізнання. 

3. Концепція наукових парадигм і революцій Томаса Куна. 

4. Основні форми наукового пізнання: факти → проблема → 

гіпотеза → теорія (закон) → наукова картина світу. 

5. Синергетика як нова стратегія наукового пошуку. 

Література: [1, c. 3–33; 2, с. 6–17; 5, с. 150–156; 6, c. 5–65; 7, с. 97–105; 

12; 13, с. 64–77; 14, с. 6–28; 16, c. 5–22]. 

 

Практичне заняття № 2 

Тема Теоретичні засади наукових досліджень 

Мета: засвоїти теоретичні засади наукових досліджень 

Короткі теоретичні відомості 

Теорія (грец. theoria – розгляд, міркування, вчення) – це система 

достовірних знань про дійсність, яка описує, пояснює, передбачає явища 

конкретної предметної галузі. 

У сучасній філософії та методології науки виокремлюють п’ять 

основних елементів теорії: 1) вихідні засади (фундаментальні поняття, 

принципи, закони, рівняння, аксіоми тощо); 2) ідеалізований об’єкт 

(абстрактна модель суттєвих властивостей і зв’язків досліджуваних 

предметів, наприклад, «ідеальний газ», «інфінітивна конструкція» тощо); 

3) логіка теорії (сукупність певних правил і способів доведення, спрямованих 

на пояснення структури і зміну знання); 4) філософські установки і ціннісні 

чинники; 5) сукупність законів і тверджень, що випливають як наслідки із 

засад конкретної теорії відповідно до її принципів. 

Наукові теорії: • специфічні – діють тільки у певній сфері дійсності та 

відображають істотні зв’язки окремих аспектів матеріального чи духовного 

світу; • загальні – їх дія поширюється або на всю природу, або на всі 

суспільні явища, або на все людське мислення; • всезагальні – поширюються 

на всі явища природи, людського співтовариства і мислення. 
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Лінгвістика пов’язана як із суспільними, так і з природничими науками. 

Ці зв’язки є обопільними: результати лінгвістичних досліджень 

використовуються іншими науками і навпаки. 

Завдання до теми 

1. Проаналізуйте джерела рекомендованої літератури з теми. 

Підготуйте відповіді на контрольні запитання. 

Контрольні питання 

1. Визначте складові наукової теорії. 

2. Які функції реалізує наукова теорія? 

3. Проаналізуйте роль принципу в науковій теорії. 

4. Назвіть основні критерії сучасної класифікації наукових теорій. 

5. Визначте місце філологічної науки в системі гуманітарного знання. 

6. Пригадайте основні перекладознавчі теорії та дайте їх стислу 

характеристику, користуючись принципами класифікації наукових теорій. 

Література: [1, c. 17–32; 2, с. 17–22; 10, c. 184–206; 11, c. 39–57]. 

 

Практичне заняття № 3 

Тема Історія та сучасний стан досліджень у галузі іноземної 

філології 

Мета: дослідити історію лінгвістичних учень та коло проблем 

сучасного мовознавства 

Короткі теоретичні відомості 

Датою народження науки про мову вважають першу чверть ХІХ ст., 

коли мовознавство відокремилось як самостійна наука. Його витоками були 

три наукові традиції: давньогрецька, греко-римська й арабська. Відкриття 

порівняльно-історичного методу. 

Структурна лінгвістика ХХ ст.: Ф. де Соссюр у Швейцарії, Трубецькой 

у Чехії (Празький лінгвістичний гурток), Л. Єльмслев у Копенгагені, Сепір, 

Блумфілд, Харріс у США.  

60-і роки ХХ ст. – генеративна граматика Хомського.  
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70-ті роки – соціолінгвістика (А. Швейцер), психолінгвістика 

(Леонтьєв), теорія мовленнєвих актів (Остін, Грайс, Вежбицька). Суттєвим 

внеском у теорію мовленнєвих актів були й роботи слов’янських лінгвістів 

І. Сусова, Г. Почепцова, В. Богданова – засновників Калінінської, Київської і 

Ленінградської шкіл лінгвістичної прагматики.  

80-ті роки – семіотика (Ч. Морріс). 

Коло  проблем  сучасного  мовознавства: теорія мовленнєвих жанрів 

(М.  М.  Бахтін),  теорія дискурсу  (Т. А.  ван  Дейк),  когнітивістика,  у  

межах якої створено   теорію   фреймів   (М.   Мінський),  мовна  картина   

світу   (Є.  С.  Кубрякова, Ю. М. Лотман, А. Ф. Лосєв, Б. А. Серебренніков, 

Ю. С. Стєпанов, Р. Якобсон) та ін. 

Завдання до теми 

1. Проаналізуйте джерела рекомендованої літератури з теми. 

Підготуйте відповіді на контрольні запитання. 

Контрольні питання 

1. Виникнення науки про мову. Уявлення стародавніх єгиптян про 

мовні явища. Вавілонська філологія. Розвиток мовознавства в Індії. Історія 

мовознавства в Китаї. Грецькі мислителі. Платон. Аристотель. 

2. Мовознавство в XIX ст. Порівняльно-історичний метод. Історія мов 

та історія народів у концепії Ф. Ф. Фортунатова. Молодограматики.  

3. Філософсько-лінгвістична концепція В. Гумбольдта та її значення 

для розвитку мовознавства. 

4. Психологізм (Г. Штейнталь, В. Вундт). Натуралізм (Шлейхер). 

Логіцизм (К. Беккер).  

5. Харківська лінгвістична школа: мова і мислення у вченні 

О. О. Потебні та його роль у розвитку вітчизняного мовознавства.  

6. Передвісники структурного і системного принципів вивчення мови 

(І. О. Бодуен де Куртене, М. В. Грушевський та інші). 

7. Структуралізм у мовознавстві. Лінгвістична концепція 

Ф. Де Сосюра. Сосюріанство і постсосюріанство. Г. Гійом. Основні напрями і 
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школи структуралізму: глосематика, празький лінгвістичний гурток, 

лондонська школа, дескриптивізм. 

8. Соціолінгвістика і психолінгвістика ХХ ст. (А. Мейе, Ж. Вандрієс, 

А. Сеше, С. Карцевський) Етнографічна лінгвістика (Е. Сепір, Б. Л. Уорф, 

Л. Вайсбергер). Соціолінгвістика ХХ ст.: Є. Поліванов, М. Марр). 

9. Основні напрями розвитку мовознавства першої половини ХХ ст. 

10. Коло проблем сучасного мовознавства: прагмалінгвістика, теорія 

мовленнєвих жанрів, теорія дискурсу, когнітивістика, мовна картина світу. 

Література: [1, c. 3–33; 2, с. 17–22; 3; 4; 6, c. 56–79; 10, c. 5–35; 11, 

c. 7–38; 15; 16, c. 23–48]. 

 

Практичне заняття № 4 

Тема Методологія та методи наукових досліджень. Логіка 

наукового дослідження 

Мета: засвоїти методологію та методи, а також логіку наукових 

досліджень 

Короткі теоретичні відомості 

Метод – це підхід до матеріалу, що вивчається, його систематизація і 

теоретична інтерпретація. 

Методологія – вчення про способи організації та побудови 

теоретичної й практичної діяльності людини. Це застосування у процесі 

пізнання принципів світогляду, тобто співвіднесення отриманих даних з 

іншими фундаментальними науками і в першу чергу з філософією. 

Методи наукових досліджень: загальнонаукові методи;  методи 

лінгвістичних досліджень. 

Загальна схема наукового дослідження: вибір теми; вибір об’єкта, 

предмета, окреслення мети і завдань дослідження; здобуття інформації; вибір 

напрямів дослідження; відпрацювання гіпотези; вибір методів дослідження; 

здобуття фактичного матеріалу; аналіз результатів експериментального 

дослідження; написання тексту роботи; підготовка до захисту і захист.  
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Завдання до теми 

1. Проаналізуйте джерела рекомендованої літератури з теми. 

Підготуйте відповіді на контрольні запитання. 

Контрольні питання 

1. З’ясуйте сутність методології та її роль у процесі наукового 

пізнання. 

2. Назвіть традиційні завдання наукової методології. 

3. Охарактеризуйте сутнісні ознаки наукової парадигми. 

4. Які відмінності існують між загальними і спеціальними методами 

наукових досліджень? 

5. Охарактеризуйте пізнавальні особливості загальних методів 

наукових досліджень. 

6. Чим зумовлене застосування спеціальних методів наукових 

досліджень? У чому полягає їх специфіка? 

7. Дайте поняття епістемологічного фільтра. 

8. У чому полягає сутність гіпотетико-дедуктивного методу? Як він 

використовується в лінгвістиці? 

9. Охарактеризуйте основні риси системного методу як 

загальнонаукового і як спеціального лінгвістичного. 

10. Дайте визначення описового, порівняльно-історичного і зіставного 

методів лінгвістичних досліджень. 

11. Дайте стислу характеристику методів опозицій, дистрибутивного і 

валентнісного аналізу. 

12. У чому полягає методика безпосередніх складників? 

13. Дайте характеристику методів трансформаційного і компонентного 

аналізу. 

14. Охарактеризуйте місце соціолінгвінгвістичних і психолінгвістичних 

методів у сучасній лінгвістичній науці. 

15. Визначте роль математичних методів у розвитку перекладознавчої 

науки. Як ви розумієте термін «прикладна лінгвістика»? 
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16. «Лезо Оккама» і принцип простоти пояснення. 

17. Прокоментуйте загальну схему наукового дослідження. 

18. Якими параметрами характеризується зміст процесу наукового 

дослідження? 

19. Проаналізуйте особливості формування гіпотези в науковому 

дослідженні. 

20. Які завдання доводиться вирішувати студентам при виконанні 

курсових і дипломних робіт? 

21. Визначте спільне і відмінне у написанні й захисті курсової та 

дипломної роботи. 

22. Охарактеризуйте методику вивчення наукової літератури. 

Література: [1, c. 33–95; 2, с. 35–61; 10, c. 207–256; 11, c. 11–18; 

16, c. 49–138]. 

 

Модуль 2 

Практичне заняття № 5 

Тема Самостійна робота студента в системі навчального процесу 

та науково-дослідної роботи 

Мета: дослідити самостійну роботу студента в системі навчального 

процесу та науково-дослідної роботи 

Короткі теоретичні відомості 

Самостійна робота – навчальна діяльність студента, спрямована на 

вивчення і оволодіння матеріалом навчального предмета без безпосередньої 

участі викладача. 

Самостійна робота є окремим видом навчальних занять поряд з 

лекцією, семінаром, практичним заняттям та ін.; активна розумова діяльність 

студентів у навчальному процесі, внутрішня основа зв’язку різних видів і 

форм занять між собою. 

Самостійна робота з виконання навчального завдання охоплює три 

етапи: 
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1. Підготовка до виконання завдання, теоретичне, психологічне, 

організаційно-методичне і матеріально-технічне забезпечення самостійної 

роботи. 

2. Безпосереднє виконання навчального завдання. Оскільки навчальне 

завдання найчастіше постає у навчально-пізнавальній формі, то в процесі 

його виконання беруть участь усі психічні процеси, які забезпечують 

пізнавальну активність: відчуття, сприйняття, уява, пам’ять, мислення, увага 

тощо. 

3. Аналіз використаного завдання, під час якого студент оцінює якість і 

час виконання завдання, ефективність використаних у процесі самостійної 

роботи методів і засобів. 

Завдання до теми 

1. Проаналізуйте джерела рекомендованої літератури з теми. 

Підготуйте відповіді на контрольні запитання. 

Контрольні питання 

1. Розкрийте суть самостійної роботи студента. 

2. У чому полягають особливості самостійної роботи з літературними 

джерелами? 

3. Охарактеризуйте методи вивчення наукової, навчальної та 

навчально-методичної літератури. 

Література: [1, c. 63–95; 2, с. 61–67; 16, c. 95–200]. 

 

Практичне заняття № 6 

Тема Технологія наукових досліджень 

Мета: засвоїти технологію наукових досліджень. 

Короткі теоретичні відомості 

Технологія наукового дослідження – це спосіб досягнення його мети 

за умов фіксованого поділу функцій між технічними засобами і природними 

інформаційними органами людини, що відповідають можливостям перших та 

останніх, а також встановленій логіці дослідження. 
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Технологія наукового дослідження передбачає здійснення таких 

технологічних циклів: 

− формулювання теми наукового дослідження та розробка робочої 

гіпотези; 

− визначення мети, завдань, об’єкта й предмета дослідження; 

− виконання теоретичних та прикладних наукових досліджень; 

− оформлення звіту про виконану науково-дослідну роботу. 

Завдання до теми 

1. Проаналізуйте джерела рекомендованої літератури з теми. 

Підготуйте відповіді на контрольні запитання. 

Контрольні питання 

1. Процеси наукового дослідження. 

2. Виявлення і ознайомлення з основними літературними та архівними 

джерелами. 

3. Методологія теоретичних досліджень. 

4. Бібліографічний апарат наукових досліджень. 

5. Наукова інформація та способи її пошуку. Пошук інформації за 

ключовим словом. 

6. Джерела первинної та вторинної інформації. 

7. Електронні засоби пошуку інформації. 

Література: [2, с. 68–84; 8, с. 42–55; 9, с. 42–104]. 

 

Практичне заняття № 7 

Тема Робота над написанням наукових статей і доповідей. 

Реферати, курсові та кваліфікаційні роботи 

Мета: засвоїти принципи написання наукових статей і доповідей, 

засвоїти принципи написання й захисту студентських рефератів, курсових і 

кваліфікаційних робіт. 
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Короткі теоретичні відомості 

Результати наукових досліджень оприлюднюються у вигляді різних 

видів публікацій.  

Монографія – науково-книжкове видання певного дослідження однієї 

проблеми або теми, що належить одному чи кільком авторам. Стаття – це 

вміщені в науковому журналі чи збірнику результати дослідження 

конкретного питання, що мають певне наукове й практичне значення. 

Автореферат дисертації – це наукове видання у вигляді брошури 

авторського реферату проведеного дослідження, яке подається на здобуття 

наукового ступеня. Препринт – наукове видання з матеріалами 

попереднього характеру, які публікуються до виходу у світ видання, в якому 

вони мають бути розміщені. Тези доповідей, матеріали наукової 

конференції – це неперіодичні збірники підсумків наукових конференцій, 

доповідей, рекомендацій та рішень. Збірники наукових праць – це збірники 

матеріалів досліджень, які виконано в наукових установах, навчальних 

закладах та наукових товариствах. 

У професійній підготовці фахівців значну роль відіграють реферати, 

курсові, кваліфікаційні роботи.  

Реферат (лат. refere – доповідати, повідомляти) – короткий виклад 

змісту одного або кількох документів, наприклад, наукових статей з певної 

теми. Курсова робота – самостійне навчально-наукове дослідження 

студента, яке виконується з певного курсу або з окремих його розділів. 

Кваліфікаційна робота – кваліфікаційне навчально-наукове дослідження 

студента, яке виконується на завершальному етапі навчання студентів у 

вищому навчальному закладі. Магістерська робота (дисертація) – 

самостійна НДР, що готується з метою прилюдного захисту й здобуття 

академічного звання магістра. Основне завдання її автора – 

продемонструвати рівень своєї наукової кваліфікації, вміння самостійно 

вести науковий пошук і вирішувати конкретні наукові завдання. 
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Завдання до теми 

1. Проаналізуйте джерела рекомендованої літератури з теми. 

Підготуйте відповіді на контрольні запитання. 

Контрольні питання 

1. Наукова публікація. Поняття. Функції, основні види. 

2. Наукова монографія. 

3. Наукова стаття та її структурні елементи. 

4. Тези наукової доповіді. Правила їх написання. 

5. Правила оформлення публікацій. 

6. Використання програми Microsoft Word для оформлення наукових 

робіт. 

7. Оформлення таблиць і малюнків у Microsoft Word. 

8. Реферат як форма навчальної й науково-дослідної роботи. 

9. Етапи роботи над курсовою (кваліфікаційною) роботою. 

10. Робота над текстом курсової (кваліфікаційної) роботи. 

11. Оформлення курсової й кваліфікаційної робіт. 

12. Підготовка до захисту й захист курсових і кваліфікаційних робіт. 

13. Магістерська робота як кваліфікаційне дослідження. 

14. Структура магістерської роботи. 

15. Процедура підготовки і захисту магістерської роботи. 

Література: [2, с. 85–109; 8, с. 78–81; 9, с. 105–160]. 
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3 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

Розподіл балів, що отримують студенти 

 

Відвідування лекцій 7 

Відвідування практичних занять 8 

Робота на практичних заняттях 24 

Самостійний проект 21 

Контрольна робота, модуль 1 

Контрольна робота, модуль 2 

Підсумкова контрольна робота 

10 

10 

20 

Усього: 100 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82 – 89 В 

добре  
74 – 81 С 

64 – 73 D 
задовільно  

60 – 63 Е  

35 – 59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0 – 34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 
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4 ПИТАННЯ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

 

1. Сутність науки. 

2. Етапи розвитку науки. Перша наукова революція (XVII - XVІII ст.). 

3. Етапи розвитку науки. Друга наукова революція (кінець XIХ – 

початок ХХ ст.). 

4. Етапи розвитку науки. Третя наукова революція (середина XX ст. - 

сьогодення). 

5. Класифікація наук. 

6. Історія досліджень з іноземної філології в Україні. 

7. Сучасний стан філології в Україні. 

8. Структура наукової теорії. 

9. Функції наукової теорії. 

10.  Класифікація наукових теорій. 

11.  Філологічна наука в системі гуманітарного знання. 

12.  Методологічна культура науки. 

13.  Наукова парадигма. 

14.  Методологія лінгвістичної науки. 

15.  Методи наукових досліджень: загальнонаукові методи. 

16. Методи емпіричного рівня: спостереження, вимірювання, 

порівняння, експеримент. 

17.  Методи емпіричного і теоретичного рівня дослідження: 

абстрагування, аналіз, синтез, індукція, дедукція, аналогія, моделювання. 

18.  Методи теоретичного дослідження: сходження від абстрактного до 

конкретного, гіпотетико-дедуктивний метод, системний метод. 

19.  Методи лінгвістичних досліджень: описовий, зіставний та 

порівняльно-історичний. 

20.  Методи лінгвістичних досліджень: структурний метод. Метод 

опозицій. 
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21.  Методи лінгвістичних досліджень: структурний метод. 

Дистрибутивний аналіз. 

22.  Методи лінгвістичних досліджень: валентнісний аналіз. 

23.  Методи лінгвістичних досліджень: структурний метод. Метод 

безпосередніх складників. 

24.  Методи лінгвістичних досліджень: структурний метод. 

Трансформаційний аналіз. 

25.  Методи лінгвістичних досліджень: структурний метод. 

Компонентний аналіз. 

26.  Метод контекстологічного аналізу.  

27.  Соціолінгвістичні і психолінгвістичні методи досліджень. 

28.  Математичні методи в мовознавстві. 

29.  Загальна схема наукового дослідження. 

30.  Організація і планування наукового дослідження. 

31.  Види навчально-дослідницьких робіт. 

32.  Сутність і структура самостійної роботи. 

33.  Методика вивчення наукової, навчальної, навчально-методичної 

літератури. 

34. Процеси наукового дослідження. 

35. Бібліографічний апарат наукових досліджень. 

36. Наукова інформація та способи її пошуку. Пошук інформації за 

ключовим словом. Джерела первинної та вторинної інформації. Електронні 

засоби пошуку інформації. 

37. Наукова публікація. Поняття. Функції основні види. 

38. Наукова стаття та її структурні елементи. 

39. Тези наукової доповіді. Правила їх написання. 

40. Правила оформлення публікацій. Використання програми Microsoft 

Word для оформлення наукових робіт. 

41. Реферат як форма навчальної й науково-дослідної роботи. 

42. Курсові й кваліфікаційні роботи: написання й захист. 
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Методичні вказівки щодо практичних занять із навчальної дисципліни 

«Основи наукових досліджень» для студентів денної форми навчання зі 

спеціальності 035 Філологія за освітньо-професійною програмою 

«Германські мови та літератури (переклад включно)» освітнього ступеня 

«Бакалавр» 

 

 

 

Укладач  старш. викл. Ю. О. Артеменко 

Відповідальний за випуск  в.о. зав. кафедри перекладу доц. Т. В. Чрділелі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підп. до др._________.Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друк ризографія. 

Ум. друк. арк._________. Наклад____прим. Зам. № __________. 

Безкоштовно. 

 

 

 

 

Видавничий відділ 

Кременчуцького національного університету 

імені Михайла Остроградського 

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600 
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Витяг  з  протоколу  № 2 

 

Засідання  кафедри  перекладу 

 

від 25.09.2018 р. 

Присутні: викладачі кафедри 

 

 

СЛУХАЛИ:старшого викладача кафедри перекладу Ю. О. Артеменко 

про підготовку методичних вказівок щодо практичних занять із навчальної 

дисципліни «Основи наукових досліджень» для студентів денної форми 

навчання зі спеціальності 035 «Філологія» за освітньо-професійною 

програмою «Філологія» освітнього ступеня «Бакалавр» 

УХВАЛИЛИ:  рекомендувати до друку методичні вказівки щодо 

практичних занять із навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» 

для студентів денної форми навчання зі спеціальності 035 «Філологія» за 

освітньо-професійною програмою «Філологія» освітнього ступеня 

«Бакалавр», укладені старшим викладачем кафедри перекладу Ю. О. 

Артеменко. 

 

 

 

 

 

В.о. зав. кафедри перекладу     Т. В. Чрділелі 

 

Секретар кафедри      Ю. М. Шульженко  
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ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ № __ 

науково-методичної ради факультету права, гуманітарних і соціальних наук   

 

від «__» _________ 2018 року 

Присутні: всі члени науково-методичної ради 

 

 

Про рекомендації до видання методичних вказівок щодо 

практичних занять з навчальної дисципліни «Основи наукових 

досліджень» для студентів денної форми навчання зі спеціальності 035 

«Філологія» за освітньо-професійною програмою «Філологія» освітнього 

ступеня «Бакалавр» 

СЛУХАЛИ: секретаря науково-методичної ради факультету права, 

гуманітарних і соціальних наук Тур О.М. про підготовку  до видання 

методичних вказівок щодо практичних занять з навчальної дисципліни 

«Основи наукових досліджень» для студентів денної форми навчання зі 

спеціальності 035  «Філологія»  за  освітньо-професійною  програмою  

«Філологія» освітнього ступеня «Бакалавр», укладених старшим викладачем 

кафедри перекладу Артеменко Ю. О. 

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати до видання у видавничому відділі КрНУ 

методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни 

«Основи наукових досліджень» для студентів денної форми навчання зі 

спеціальності 035 «Філологія» за освітньо-професійною програмою 

«Філологія» освітнього ступеня «Бакалавр», укладені старшим викладачем 

кафедри перекладу Артеменко Ю. О. 

 

Голова науково-методичної ради ФПГіСН, професор               Т.Б. Поясок 

 

Секретар науково-методичної ради  ФПГіСН, доцент       О.М. Тур 
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РЕЦЕНЗІЯ 

 

на методичні вказівки щодо практичних занять 

з навчальної дисципліни 

«Основи наукових досліджень» 

для студентів денної форми навчання зі спеціальності 035 «Філологія» 

за освітньо-професійною програмою «Філологія» освітнього ступеня 

«Бакалавр» 

 

Практичні заняттястудентів з навчальної дисципліни «Основи наукових 

досліджень»передбачаютьналежне опрацювання навчальних матеріалів, що 

стосуються структури та поняттєвого апарату наукових досліджень у 

загальнонауковому та лінгвістичному аспектах. 

Практичні заняття мають на метівідпрацювання та закріплення 

основних понять, логіки, структури та послідовності ведення наукового 

дослідження. Практичні заняття з дисципліни присвячені науці, як системі 

уявлень про світ; історії та сучасному стану досліджень з лінгвістики; 

теоретичним основам наукового дослідження; методології та методам 

наукових досліджень; послідовності ведення будь-якого студентського 

наукового дослідження – від курсової роботи до дипломного проекту; видам 

наукових досліджень.  

Усі завдання у методичних вказівках для практичних занять підібрані 

таким чином, аби не тільки розвивати професійні навички студентів, а й 

розширювати їх світогляд, стимулювати пізнавальну діяльністьта самоосвіту. 

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни 

«Основи наукових досліджень» укладено на належному науково-

методичному рівні. 

 

 

Рецензент       Ю. М. Шульженко 
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