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ВСТУП 
Програма вивчення навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» 

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів 
спеціальності 061 «Журналістика» 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є тематика та основні методи 
досліджень у галузі журналістики. 

Міждисциплінарні зв’язки: передує вивченню таких дисциплін, як: 
«Редакторсько-видавничий фах». 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Напрями та методика наукових досліджень. 
2. Оформлення та апробація наукових досліджень. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» є 

формування системних знань про методологію наукових досліджень у галузі 
видавничої справи та редагування, втілення результатів наукових досліджень у 

практику, ознайомлення з сучасними вимогами до оформлення наукових 
матеріалів. 

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи наукових досліджень» є 
сформувати навички проведення наукового дослідження, навчити правильно 

оформлювати результати наукового дослідження. 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати : 

основні напрямки наукових досліджень у галузі видавничої справи та 
редагування, проблематику сучасних наукових досліджень, методи і методики 

наукових досліджень, види оформлення результатів наукових досліджень, сучасні 
вимоги до оформлення наукових робіт, види апробації результатів наукових 

досліджень.  
вміти : 

застосовувати на практиці методи і методики ведення наукового дослідження, 
аналізувати наукові тексти з фаху, дотримуватися національних стандартів щодо 

оформлення результатів наукового дослідження. 
 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 години / 4 кредити ECTS. 
 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
 
Змістовий модуль 1. 

Тема 1. Основні напрямки наукових досліджень у галузі видавничої справи та 
редагування. 

Тема 2. Проблематика сучасних наукових досліджень.  
Тема 3. Методи і методики наукових досліджень.  

 
Змістовий модуль 2. 

Тема 1. Види оформлення результатів наукових досліджень. 
Тема 2. Жанрологія наукових текстів. 

Тема 3. Сучасні вимоги до оформлення наукових робіт. 
Тема 4.Апробація результатів наукових досліджень. 
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3. Рекомендована література 

1. Ботвина Н. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови: Навч. 
посіб.  –  К.: АртЕк, 1998.  –  190 с. 

2. Валгина Н. Теория текста : учебное пособие. – М. : Логос, 2004. – 280 с.  
3. Зелінська Н. Наукове книговидання в Україні: історія та сучасний стан: Навч. 

посіб. для студ. вищ. навч. закл. –  Львів: Світ, 2002. –  268 с. 
4. Зелінська Н. «Риторика науки» як нова модель наукової комунікації // 
Наукові записки УАД. – 2001. – Вип. 3. – С. 60–63. 

5. Зелінська Н. Сучасна наукова періодика: пошуки «нової мови» // Актуальні 
проблеми журналістики: Зб. наук. праць. – Ужгород, 2001. – С. 444–448. 

6. Зелінська Н.  Який він, науковий стиль? // Культура слова. – 1990. – Вип. 38. – 
С. 13–17. 

7. Коваль А. Науковий стиль сучасної української мови. – К.: Вид-во КДУ, 1970. 
– 151 с.  

8. Колесникова Н. От конспекта к диссертации: Учебное пособие. – М.: Флинта; 
Наука, 2003. – 220 с. 

9. Непийвода Н. Мова української науково-технічної літератури 
(функціонально-стилістичний аспект). – К.: ТОВ «Міжнародна фінансова 

агенція», 1997. – 303 с. 
10. Онуфрієнко Г. Науковий стиль української мови: Навч. посіб. – К.: Центр 
навчальної літератури, 2006. – 312 с. 

11. Стеченко Д., Чмир О. Методологія наукових досліджень: Підручник. – К.: 
Знання, 2005. – 309 с. 

12. Сурмін Ю. Наукові тексти: специфіка, підготовка та презентація. – К.: НАДУ, 
2008. – 345 с. 

13. Шевченко В. Вимоги до оформлення наукових і науково-популярних видань 
//  Вісник Київського міжнародного університету. Журналістика. 

Медіалінгвистика. Кінотелемистецтво. – 2003. – Вип. 2. – С. 81– 114. 
14. Шейко В., Кушнаренко Н. Організація та методика науково-дослідницької 

діяльності: Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання-Прес, 2002. – 302 с.  
15. Шурыгина И. Жанры научной литературы: Учебное пособие. – М.: 

Московский полиграфический институт, 1986. – 32 с. 
16. Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня. 

Методичні поради / Автор-упорядник Л. А. Пономаренко, доктор технічних наук, 
професор. – К.: Редакція «Бюлетеня ВАК України»: видавництво «Толока», 2001. 
– 80 с. 

17. Довідник офіційного опонента. Збірник нормативних документів та 
інформаційних матеріалів з питань дисертаційних досліджень / Упорядник Ю. І. 

Цеков; за редакцією Р. В. Бойка. – 2-е вид., випр.. і доповн. – К.: Редакція 
«Бюлетеня ВАК України», видавництво «Толока», 2008. – 64 с. 

 
4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: іспит 

 Засоби діагностики успішності навчання: домашні, індивідуальні завдання, 
письмові роботи, усне опитування. 


