
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

1. Код. ОК12ПП014.030703 
2. Назва  Основи наукових досліджень 
3. Тип  Обов’язковий. 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський). 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 2. 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 2. 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3. 

8. Прізвище,   ініціали лектора/лекторів,   науковий ступінь, посада: Кочубей А.В., к.пед.н., 

доцент 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 
- розуміти загальні закономірності наукового дослідження у галузі історії, проблеми пізнання;  
- мати цілісне уявлення про поняття та феномен «наука», її філософські та методологічні засади;  
- вміти відрізняти достовірне наукове знання від недостовірного;  
- розуміти логічну послідовність процесів наукового дослідження;  
- засвоїти норми академічної доброчесності та принципи наукового етосу;  
- мати уявлення про співвідношення історичного та логічного в динаміці розвитку наукового 

пізнання, знати основні етапи становлення та зміни типів наукової раціональності. 
10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

контрольні заходи. 
11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: дисципліни, що формують 

відповідні професійні компетентності даного рівня вищої освіти. 
12. Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): 

«Філософія», «Українська мова (за професійним спрямуванням)». 
  13.Зміст курсу: Поняття нaукового дослідження та вимоги до нього. Поняття методології нaукових 

досліджень та її види. Емпіричні методи нaукового дослідження. Спостереження як емпіричний метод 
нaукового дослідження. Теоретичні методи наукового дослідження. Зміст та складові науково-
дослідного процесу. Суть та складові планування наукової діяльності. Організація науково-дослідних 
робіт. Форми відображення результатів наукових досліджень. Наукові видання. Форми висвітлення 
наукових досліджень. 
14.Рекомендовані навчальні видання (зазначити до 5 джерел): 

1. Сисоєвa С. О., Кристопчук Т. Є. Методологія науково-педагогічних досліджень : підручник. Рівне : 
Волинські обереги, 2013. 360 с. 
2. Хриков Є. М. Методологія педагогічного дослідження : монографія. Харків : ФОП Панов А. М., 2017. 

237 с. 
3. Основи наукових досліджень: навч. посіб. / за заг. ред. Т. В. Гончарук. Тернопіль, 2014.  272 с. 
4.  Основи наукових досліджень : навчальний посібник / Марта Мальська, Наталія Паньків. Львів : 

Видавництво ЛНУ імені Івана Франка, 2020. 226 с. 
5. Сардак С. Е. Основи наукових досліджень : навч. посібник / С. Е. Сардак.  Д. : ДГУ, 2018.  103 с. 
15.Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
30 год. практичних робіт, 60 год. самостійної роботи. Разом – 90 год. 
16. Методи: робота в групах, презентації, тренінги, семінар-обговорення (дискусія), ситуативні задачі 

та навчальні ігри, метод кейсів, моделювання професійної діяльності, проблемно-пошукові методи; 
метод проектного навчання і колективної розумової діяльності; метод застосування новітніх 
інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні та ін. 
17. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль (40 балів): залік в кінці ІЇ семестру. 
Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування, творчі наукові роботи. 

18. Мова викладання: українська. 
Завідувач кафедри, д. пед. наук, професор Ю. П. Олексін 

Розробник, к.п.н., доцент                                                                                               А.В. Кочубей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
 

1. 1. Code. ОК12РР014.030703 
2. Title Fundamentals of Research 
3. Type Required. 
4. Level of higher education: I (bachelor's degree). 
5. Year of study when the discipline is offered: 2. 
6. Semester, when the discipline is studied: 2. 
7. Number of established ECTS credits: 3. 
8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Kochubey AV, Candidate 
of Pedagogical Sciences, Associate Pr 
9. Learning outcomes: after studying the discipline the student must be able to: 
- understand the general patterns of scientific research in the field of history, the problems of cognition; 
- have a holistic view of the concept and phenomenon of "science", its philosophical and methodological 
principles; 

- be able to distinguish reliable scientific knowledge from unreliable; 
- understand the logical sequence of research processes; 
- master the norms of academic integrity and the principles of scientific ethos; 
- have an idea of the relationship between historical and logical in the dynamics of scientific knowledge, know 
the main stages of formation and change of types of scientific rationality. 

10. Forms of organization of classes: training, independent work, practical training, control measures. 
11. Disciplines that precede the study of this discipline: disciplines that form the relevant professional 
competencies of this level of higher education. 

12. Disciplines studied in conjunction with the specified discipline (if necessary): "Philosophy", "Ukrainian 
language (for professional purposes)". 

  13. Course content: The concept of scientific research and requirements for it. The concept of research 
methodology and its types. Empirical methods of scientific research. Observation as an empirical method of 
scientific research. Theoretical methods of scientific research. Content and components of the research process. 
The essence and components of planning scientific activities. Organization of research work. Forms of 
reflection of research results. Scientific publications. Forms of coverage of scientific research. 

14. Recommended educational publications (specify up to 5 sources): 
1. Sysoeva SO, Krystopchuk TE Methodology of scientific and pedagogical research: textbook. Rivne: 
Volyn charms, 2013. 360 p. 

2. Hrykov EM Methodology of pedagogical research: monograph. Kharkiv: FOP Panov AM, 2017. 237 p. 
3. Fundamentals of scientific research: textbook. way. / за заг. ed. TV Goncharuk. Ternopil, 2014. 272 p. 
4. Fundamentals of scientific research: a textbook / Marta Malska, Natalia Pankiv. Lviv: Ivan Franko Lviv 
National University Publishing House, 2020. 226 p. 

5. Sardak SE Fundamentals of scientific research: textbook. manual / SE Sardak. D.: DGU, 2018. 103 p. 
15. Planned types of educational activities and teaching methods: 
30 years practical work, 60 hours independent work. Together - 90 years. 
16. Methods: group work, presentations, trainings, seminar-discussion (discussion), situational tasks and 
educational games, case method, professional modeling, problem-solving methods; method of project learning 
and collective mental activity; method of application of the newest information and communication 
technologies in training, etc. 

17. Forms and criteria of evaluation: 
The evaluation is carried out on a 100-point scale. Final control (40 points): credit at the end of the second 
semester. 

Current control (60 points): testing, surveys, creative research. 
      18. Language of instruction: Ukrainian. 
 

Head of Department, doctor of pedagogical sciences, рrofessor                                            Oleksin Y.P. 
Developer of the discipline description: candidate of pedagogy, fssociate professor            Kochubey AV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


