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Обсяг в Тема та стислий зміст заняття
годинах
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1. Науковий напрямок та вибір теми
дослідження.
Актуальність теми дослідження, її
наукова
новизна,
практичність,
перспективність,
ефективність,
відповідність тематичній спрямованості
наукової роботи установи. Обгрунтування
теми, її структуризація. Структурнологічна схема методики та програми
дослідження.
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2. Актуальні напрями досліджень у
певній галузі наукових знань.
Співвідношення «напряму» й «теми»
наукового
дослідження.
Особливості
структурно-семантичної організації назви
в науковому дослідженні. Редагування
назв наукових досліджень.

Мета заняття
Формування теоретичних знань
про
критерії
вибору
теми
дослідження, її структуризацію.
Практичні навички складання
програми дослідження.

Формування теоретичних знань
про особливості організації та
напрями наукових досліджень;
перспективні
сучасні
дослідження.

3. Методи наукового дослідження.
Класифікація
методів
наукового
дослідження:
загальнонаукові
методи,
методи теоретичних досліджень, наукові
методи емпіричних досліджень.
4. Збір фактичного матеріалу і методика
його опрацювання.
Вибір оптимальних джерел фактичного
матеріалу відповідно до теми наукового
дослідження.
Методика
роботи
з
питальниками та анкетами.

Формування знань про методи
наукового
дослідження
та
типологію загально теоретичних
методів дослідження.
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5.
Систематизація
фактичного
матеріалу.
Систематизація фактичного матеріалу й
способи його подачі в науковому
дослідженні. Методика інтерв’ювання та
спостереження. Різновиди карткування
фактичного матеріалу.

Формування знань та навичок
попереднього діагнозу проблеми,
збір
та
аналіз
інформації,
відповідно, джерела інформації та
систематизація даних. Навички
застосування спостереження та
інтерв’ю.
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6. Бібліографічні джерела.
Бібліографічні джерела у певній науковій
галузі. Структура бібліографічного опису.
Загальноприйняті
скорочення
в
бібліографічних описах. Способи подання

Формування знань про способи
подання бібліографічного опису,
різновиди
посилань
та
їх
оформлення.

2

2

Формування знань про методику
опрацювання
фактичного
матеріалу
та
роботу
з
опитувальниками та анкетами.

бібліографії у науковому дослідженні.
Різновиди посилань та способи їх
оформлення.
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7. Структурно-семантична організація Формування знань та навичок
структурно-семантичної
науково-дослідної роботи.
Особливості
композиції
наукових організації наукової роботи.
досліджень.
Структурно-семантична
організація основної частини наукової
роботи.
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8.
Оформлення
науково-дослідних
робіт.
Вимоги до оформлення композиційнологічної структури наукової роботи.
Типові помилки оформлення наукових
робіт.

Формування
знань
про
композиційно-логічну структуру
наукової роботи та вимоги до її
оформлення.

