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1. Мета опанування дисципліни: вивчення дисципліни полягає у поглиблені і 

розширені теоретичних знань щодо основ наукових досліджень та академічного 

письма. 

 

2. Завдання дисципліни полягає у забезпечення теоретичної і практичної 

підготовки здобувачів ВО у сфері основ наукових досліджень та академічного 

письма: формуванні вмінь та навичок: використання та дотримання теоретичних 

засад проведення наукових досліджень, методів наукового дослідження, 

культури наукового мовлення, ідентифікації стандартів та вимог до оформлення 

результатів наукового дослідження, застосування принципів та рекомендацій 

організації наукового тексту, аналізу інформаційної бази дослідження, 

стандартів бібліографічного опису, оцінювання результатів наукового 

дослідження, академічної доброчесності, культури та етики науковця,  

дослідження специфіки і форм наукового стилю. 

 

3. Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування дисципліни:  

знання і розуміння:  

 сутності, різновидів та функцій науки; 

 сутності, структури, форм, видів, етапів, основ наукових досліджень та 

академічного письма; 

 сутності, основних принципів, вимог та інструментів академічної 

доброчесності, заходи щодо попередження й виявлення плагіату; 

 знання нормативно-правових актів, положень ДонНУЕТ, якими 

регламентуються питання академічної доброчесності; 

 сутності, відмінностей понять «основ наукового дослідження та 

академічного письма»; 

 методів теоретичного дослідження; 

 методів емпіричного дослідження; 

 спеціальних методів наукового дослідження; 

 сутності поняття «інформаційна база дослідження», переліку інформаційно-

пошукових систем, технологій інформаційного пошуку, укладання 



бібліографії, цитування та покликання в науковому тексті, вимог до 

інформаційної бази дослідження; 

 сутності, функцій та різновидів наукових публікацій, їх структури. 

застосування знань і розумінь:  

 вміння та навички проводити наукові дослідження, презентувати його 

результати; 

 застосовувати та обґрунтовувати доцільність використання різних методів 

наукових досліджень; 

 формувати інформаційну базу дослідження; 

 застосовувати різні технології інформаційного пошуку, ефективно 

користуватися інформаційно-пошуковими системами; 

 оперувати поняттями «науковий стиль», «науковий текст», «академічна 

комунікація», «академічне письмо», знати їхні інтегральні та диференційні 

характеристики. 

 

4. Зміст дисципліни розкривається в темах:  

Тема 1. Теоретичні засади проведення наукових досліджень.  

Тема 2. Методи наукового дослідження. 

Тема 3. Інформаційна база дослідження. Тема 4. Результати наукового 

дослідження. 

Тема 5. Наукове мовлення. Специфіка та форми наукового стилю. Організація 

наукового тексту. 

Тема 6. Стандарти та вимоги до оформлення результатів наукового 

дослідження. 

Тема 7. Укладання бібліографії. Цитування та покликання в науковому тексті. 

Тема 8. Академічна доброчесність та плагіат. 
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