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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Основи наукових досліджень 1 

Викладач (-і) Кандидат філол.наук,  

доцент Пелехата Олена Миколаївна 

Контактний телефон викладача +380-342-59-60-63 

E-mail викладача olena.pelekhata@pnu.edu.ua 

Формат дисципліни очна 

Обсяг дисципліни 1,5 1,5 ЄКТС (45 годин) 

Посилання на сайт дистанційного 
навчання 

www.d-learn. pnu.edu.ua 

Консультації Обговорення індивідуально вибраних студентом 

питань з тематики курсу. Консультації проводяться 

згідно узгодженого графіка на навчальний семестр. 

Також консультації можливі в день проведення 

лекцій чи практичних занять. Консультації можуть 

проводитися через онлайн ресурси за попередньою 

домовленістю 
2. Анотація до курсу 

Курс «Основи наукових досліджень 1» дає студентам змогу ознайомитися з основами 

наукових досліджень у галузі мовознавства, вимогами до написання наукових робіт з 

мови, допомагає окреслити спрямування, план та методологію наукових пошуків 

студентів, майбутніх висококваліфікованих вчителів, скеровує молодих дослідників на 

опрацювання відповідної до обраних тем наукової літератури, допомагає зрозуміти 

мовознавчі теорії та проблеми і використати їх при опрацюванні зібраного фактичного 

матеріалу, не порушуючи принципів академічної доброчесності. 

3. Мета та цілі курсу  
Метою викладання навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень 1» є: 

опанування знаннями та уміннями щодо застосування закономірностей наукового 

пізнання, логічних законів та форм, рівнів методології, принципів і методів наукового 

пошуку, а також оформлення та представлення на захист результатів проведеного 

наукового дослідження у формі реферату, усного виступу, написання курсового 

дослідження з мови, бакалаврської роботи, керуючись принципами академічної 

доброчесності. 

4. Результати навчання (компетентності) 
Здатність планувати, організовувати, здійснювати і презентувати наукове, теоретичне і 

прикладне самостійне дослідження у галузі мовознавства (тези, наукова стаття, курсова 

робота, бакалаврське дослідження) з польської мови та української мови в порівняльному 

аспекті.  

Здатність орієнтуватися у сучасних тенденціях функціонування методологічної сфери 

сучасної науки про мову і вибудовувати мовознавчу науково-дослідну діяльність 

відповідно до параметрів системомиследіяльнісної методології висококваліфікованого 

майбутнього вчителя. 

Здатність працювати в команді наукової спільноти, презентуючи самостійне наукове 

дослідження.  

Здатність до необхідності застосування принципів академічної доброчесності при 

написанні самостійного наукового дослідження. 

Здатність до належного наукового цитування й оформлення покликань в науковому 

http://www.d-learn/


тексті, що є основною умовою уникнення плагіату. 

 

5. Організація навчання курсу 

Обсяг курсу 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції 6 

семінарські заняття / практичні / лабораторні 10 

самостійна робота 29 

Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 

Нормативний / 

вибірковий 

2 014 Середня 

освіта  

1 вибірковий 

Тематика курсу 

Тема, план Форма 

заняття 

Література Завдання, 

год 

Вага 

оцінки 

Термін 

виконання 

1. Наука  і наукові 

дослідження в 

сучасному світі. План 

лекції: 1.Теоретичні та 

методологічні 

принципи науки. 

2.Види та ознаки 

наукового 

дослідження.3 

Організація наукової 

діяльності в Україні. 

лекція 1-9 опрацювати  

відповідні 

наукові 

джерела  

2 год. 

 Протягом 

семестру, 

згідно з 

розкладом 

2. Технологія 

наукових досліджень. 

План лекції: 1. 

Формулювання теми 

наукового 

дослідження та 

визначення робочої 

гіпотези.2. Визначення 

мети, завдань, об’єкта 

й предмета 

науковихдосліджень.3. 

Основні методи 

дослідження мови. 

4.Бібліографічний 

апарат наукових 

досліджень.  

Організація і методика 

роботи з джерелами. 

Укладання 

бібліографії 

лекція 1-9 опрацювати  

відповідні 

наукові 

джерела  

2 год. 

 Протягом 

семестру, 

згідно з 

розкладом 

3.  Поняття 

академічної 

доброчесності, її 

ознаки та 

характеристики; 

лекція 1-9 опрацювати  

відповідні 

наукові 

джерела  

2 год. 

 Протягом 

семестру, 

згідно з 

розкладом 



особливості 

формування 

академічної культури 

студента ЗВО.  

План лекції.1. Кодекс 

честі ПНУ імені 

Василя Стефаника як 

інструмент 

дотримання 

академічної чесності 

науковця і освітянина. 

2. Плагіат, як спосіб 

порушення 

авторського права та 

крадіжки 

1.Теоретичні та 

методологічні 

принципи 

науки.2.Види та 

ознаки наукового 

дослідження.3 

Організація наукової 

діяльності в Україні. 

практичне 1-9 опрацювати  

відповідні 

наукові 

джерела  

2 год. 

5+5 Протягом 

семестру, 

згідно з 

розкладом 

2. Формулювання 

теми наукового 

дослідження та 

визначення робочої 

гіпотези.2. Визначення 

мети, завдань, об’єкта 

й предмета 

науковихдосліджень.3. 

Основні методи 

дослідження мови. 

4.Бібліографічний 

апарат наукових 

досліджень.  

Організація і методика 

роботи з джерелами. 

Укладаннябібліографії 

практичне 1-9 опрацювати  

відповідні 

наукові 

джерела  

2 год. 

5+5 Протягом 

семестру, 

згідно з 

розкладом 

3.Плагіат, як спосіб 

порушення 

авторського права та 

крадіжки. Цитування. 

практичне 1-9 опрацювати  

відповідні 

наукові 

джерела  

2 год. 

5+5 Протягом 

семестру, 

згідно з 

розкладом 

4. Приклад презентації 

наукового 

самостійного 

дослідження  

практичне  4 30 Протягом 

семестру, 

згідно з 

розкладом 
1.Підготовка 

презентації  
Самостійн
а робота 

 9   

2.Аналіз наукової Самостійн https://ijp.pa 5 10  



діяльності Інституту 

польської мови ПАН 
а робота n.pl/nauka-i-

badania/ 

3.Аналіз наукової 

діяльності Інституту 

славістики ПАН 

Самостійн
а робота 

https://ispan.

waw.pl/ 
5 10  

4.Аналіз наукової 

діяльності Інституту 

мовознавства АНУ 

Самостійн
а робота 

http://www.i

nmo.org.ua/ 

5 10  

5.Аналіз наукової 

діяльності Інституту 

української мови АНУ 

Самостійн
а робота 

http://www.

nas.gov.ua/

UA/Org/Me

ssages/Pages

/NASMass

Media.aspx?

OrgID=0000

324 

5 10  

6. Система оцінювання курсу 
Загальна система оцінювання курсу Оцінювання здійснюється за національною 

(п’ятибальною) та університетською (100-бальною) 

системами оцінювання. (Див.: пункт „9.3. Види 

контролю” 

Положення про організацію освітнього процесу та 

розробку основних 

документів з організації освітнього процесу в ДВНЗ 

«Прикарпатський 

національний університет імені Василя 

Стефаника»). 

Практичні заняття – 30 балів, 

30 балів -презентація 

Колоквіум -40 балів (по самостійній роботі) 

 

Вимоги до письмової роботи Концептуально конкретне й емпірично 

верифіковане висвітлення питань, що пропонуються 

до відповіді з проблем курсу 

Практичні заняття Оцінюються по п’ятибальній системі 

Умови допуску до підсумкового 

контролю 

Виконання усіх, запланованих програмою 

дисципліни форм навчальної роботи, які підлягають 

контрольному оцінюванню. Мінімальна кількість 

балів для позитивного зарахування курсу – 50 балів 

7. Політика курсу 
Згідно зі статтею 58 Закону України «Про вищу освіту», науково-педагогічні працівники 

ЗВО зобов’язані: забезпечувати викладання на високому науково-теоретичному і 

методичному рівні; дотримуватися норм педагогічної етики, моралі, поважати гідність 

осіб, які навчаються у ЗВО, дотримуватися в освітньому процесі академічної 

доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами вищої освіти; розвивати в осіб, 

які навчаються у ЗВО, самостійність, ініціативу, творчі здібності; дотримуватися законів 

України, статуту та Кодексу честі ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника» ( https://pnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/10/положення-про-

запобігання-плагіату-у-ДВНЗ-Прикарпатський-національний-університет-імені-Василя-

Стефаника.pdf) 

8. Рекомендована література 
1.Академічна доброчесність: проблеми дотримання та пріоритети поширення серед 

молодих вчених : кол. моногр. / за заг. ред. Н. Г. Сорокіної, А. Є. Артюхова, І. О. 

Дегтярьової. Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2017. 169 с 

https://pnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/10/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%B0%D1%82%D1%83-%D1%83-%D0%94%D0%92%D0%9D%D0%97-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82-%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96-%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8F-
https://pnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/10/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%B0%D1%82%D1%83-%D1%83-%D0%94%D0%92%D0%9D%D0%97-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82-%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96-%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8F-


2.Академічна чесність як основа сталого розвитку університету / Міжнарод. благод. Фонд 

“Міжнарод. фонд. дослідж. освіт. політики”; за заг. ред. Т.В.Фінікова, А.Є.Артюхова. 

Київ; Таксон, 2016. 234 с. 

3.Бойко Р.В. Без компіляцій і плагіату! Бюлетень ВАК України. Київ, 2008. No 12. С. 11–

13.  

4.Гальченко С.І., Силка О.З. Основи наукових досліджень: навч.-метод. посіб. / С.І. 

Гальченко, О.З.Силка. Черкаси: АММО, 2015. 93 с.  

5.Гончаренко С. Етичний кодекс ученого. Естетика і етика педагогічної дії: зб. наук. пр. 

Київ-Полтава: ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2011. Вип. 1. С. 25–34. 

6.Плагіат у студентських роботах: методи виявлення та запобігання: метод. посіб. 

Дніпропетровськ: ДНУ імені ОлесяГончара, 2013. 44 с. 7.Право інтелектуальної власності: 

акад. курс: підруч. для студ. вищих навч. закладів. Київ: Вид. дім «Ін Юре», 2007. 696 с.  

8.Ястремська О.О. Інтелектуальна власність: навч. посіб. Харків: Вид. ХНЕУ, 2013. 124 с. 

9.Положення про запобігання академічному плагіату у ДВНЗ “Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника” 

https://pnu.edu.ua/положення-про-запобігання-плагіату/ 

 

 

Викладач                      кандидат філологічних наук, доцент О.М.Пелехата 
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