
ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Викладач: д.п.н., професор кафедри професійної освіти, трудового навчання та 

технологій Лісова С.В. 

 

Кількість кредитів – 3. 

Семестр – 5. 

 

Анотація дисципліни. 

Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни “Основи наукових 

досліджень” складена відповідно освітньо-професійної програми підготовки 

бакалаврів спеціальності 015 Професійна освіта (Сфера обслуговування). 

 

Метою викладання навчальної дисципліни є: 

надання знань у галузі організації наукових досліджень в освіті і вихованні, 

підготовка студентів до самостійного виконання наукової роботи, ознайомлення з 

формами звітів, методикою підготовки доповідей, наукових статей, курсових, 

дипломних та дисертаційних робіт. 

 

Основними завданнями вивчення дисципліни є: 

➢ визначення змісту та особливостей емпіричного, методичного та 

методологічного рівнів наукового дослідження; 

➢ формування концептуального уявлення щодо змісту наукових методів 

дослідження; 

➢ опанування студентами правил обрання предметної галузі дослідження, 

формулювання теми, об'єкта, предмета, мети, завдань дослідження; 

➢ опанування студентами системного уявлення щодо структурних елементів 

наукової проблеми та наукових завдань; 

➢ опанування студентами правил роботи з інформаційними ресурсами та 

композиціями наукових звітів; 

➢ визначення змісту понять "науковий результат" і "новий науковий результат"; 

➢ опанування студентами форми, порядку, документального забезпечення 

впровадження наукових результатів. 

 

Очікувані результати навчання: 

• визначати зміст та особливості емпіричного, методичного та методологічного 

рівнів наукового дослідження; 

• формулювати тему, проблему, гіпотезу наукового дослідження на рівні 

дипломної роботи; 

• обирати предметну область дослідження і формулювати тему дослідження; 

• обирати комплекс методів дослідження за темою роботи та кваліфіковано 

реалізовувати їх; 

• виокремлювати структурні елементи наукової проблеми та наукових завдань; 

• збирати та узагальнювати теоретичну та емпіричну інформацію для наукового 

дослідження; 

• оформлювати текстову частину дослідження з використанням правил логіки; 



• оформлювати довідки та акти провадження результатів дослідження в 

практику; 

• розробляти консультаційні проекти з актуальних проблем практики, які 

потребують розроблення чи оновлення методичного забезпечення. 

 

Вид контролю – залік. 

 

З робочою програмою навчальної дисципліни можна ознайомитись на 

кафедрі професійної освіти, трудового навчання та технологій. 

 

Очні консультації: за попередньою домовленістю з викладачем –  

вівторок 14.20 – 15.20. 

четвер 14.20 – 15.20. 

Онлайн консультації: за попередньою домовленістю з викладачем –  

вівторок 18.00 – 20.00. 

E–mail викладача: lisovasvval@gmal.com 


