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Силабус навчальної дисципліни 

«ОСНОВИ ФІЛОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ» 

 

Спеціальність: 035 Філологія 

Галузь знань: 03 Гуманітарні науки 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента із фахового 

переліку 

Семестр Осінній семестр 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

3 кредити/90 годин 

Мова викладання Українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Учасники лекційного курсу отримають можливість зрозуміти: 

- як писати наукові роботи, аби не залишилося «гіркого присмаку»; 

- як швидко сформувати тему та план наукової роботи; 

- як оптимізувати ресурси, щоб пришвидшити процес написання 

наукової роботи; 

- як переконати браузер шукати інформаційні ресурси відповідно 

вашим запитам; 

- як виміряти та оцінити якість наукової роботи через «смаколики» 

нового українського правопису; 

- як підготуватися до захисту наукової роботи. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Навчальна дисциплін зацікавить тих, хто: 

- визнає роль науки у власному житті; 

- знає ціну народній мудрості: «готуй сани влітку, а воза взимку»; 

- прагне логічно формувати і грамотно писати наукові тексти. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

У результаті вивчення навчальної дисципліни ви матимете:  
- здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації; 

- уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми;  

- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

- здатність проведення досліджень на належному рівні;  

- здатність бути критичним і самокритичним; 

- здатність до збирання й аналізу, систематизації та інтерпретації 

мовних, літературних фактів, філологічного аналізу. 
 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

Набудете таких компетентностей – вмінь і навичок: 

- вести наукову дискусію у професійному середовищі; 

- проводити якісні дослідження в сфері обраної наукової галузі; 

- вільно орієнтуватися в масиві інформаційних ресурсів. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: 

Організація наукової діяльності. Методи і техніки філологічного 

дослідження. Мовностилістичні особливості викладу та 

оформлення результатів наукового дослідження. Оформлення 

курсової та дипломної робіт. Способи цитування. Боротьба із 

плагіатом. Типові помилки при написанні й оформленні науково-

дослідної роботи. Техніка написання публікації. Методика пошуку 

наукової інформації. Ключові правила ефективної презентації. 

Усне представлення наукової інформації. 

Види занять: лекції 

Методи навчання: навчальна дискусія, творчо-пошуковий та 

аналітичний методи 



 

Форми навчання: очна, заочна 

Пререквізити Знання з філософії, загальні та фахові знання, отримані на 

першому (бакалаврському) рівні вищої освіти 

Пореквізити Знання з цієї дисципліни можуть бути використані під час 

написання курсових проектів та кваліфікаційної роботи. 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ:  
1. Зацерковний В.І. Методологія наукових досліджень. – Ніжин : 

НДУ ім. М. Гоголя, 2017. – 236 с. 

2. Колоїз Ж. В. Науковий стиль української мови. – Кривий Ріг : 

КДПУ, 2017. – 114 с. 

3. Струк І.В. Основи наукової діяльності. –  К.: НАУ, 2019. – 32 с.  

 

Репозитарій НАУ: 

http://bit.do/fmLhe 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, проектор, схеми, таблиці тощо 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Залік, тестування, творчі завдання 

Кафедра англійської філології і перекладу 

Факультет лінгвістики та соціальних комунікацій 

Викладач(і)  

СТРУК ІРИНА ВАСИЛІВНА 

Посада: доцент 

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук 

Профайл викладача: https://cutt.ly/uyKdFtE 

Тел.: 406 70 92  

E-mail: iryna.struk@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: 8.801 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну Google Classroom G Suite: a3ttunm 

 

Розробник          І.В. Струк 

 

Завідувач кафедри        С.І. Сидоренко 


