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Програмові вимоги до курсу 

ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

1. Поняття, зміст і функції науки. 

2. Структура науки. 

3. Наукова діяльність і наукові дослідження. 

4. Завдання, структура і зміст науково-дослідної роботи студентів-магістрів. 

5. Види і форми студентських наукових досліджень: загальна характеристика 

(курсова, дипломна, магістерська роботи; реферат; наукова стаття; наукова 

доповідь). 

6. Вимоги до змісту і структури магістерської роботи: 

а) титульний аркуш; 

б) перелік умовних скорочень; 

в) вступ, його композиція; 

г) актуальність, об’єкт, предмет дослідження; 

ґ) мета і завдання роботи; 

д) методи дослідження; 

е) матеріал дослідження; 

є) наукова новизна одержаних результатів; 

ж) практичне значення роботи; 

з) основна частина дослідження; 

и) висновки; 

і) список використаних джерел; 

ї) додатки. 

7. Алгоритм написання дослідження. 

8. Вибір теми, обґрунтування актуальності роботи. 

9. Визначення об’єкта і предмета дослідження. 

10. Формулювання мети й завдань роботи. 

11. Методологія та методи наукового дослідження. 

12. Предмет, місце і роль лінгвістики в системі наукових знань. 

13. Проблематика сучасних наукових досліджень в українській лінгвістиці. 

14. Організація дослідницької роботи з мовознавства. 

15. Методи дослідження мови. 

16. Особливості творчої праці у дослідницькій діяльності. 

17. Основні психологічні риси діяльності вчених. 

18. Раціональний трудовий режим дослідника. 

19. Робоче місце науковця. Технічні засоби наукової діяльності. 

20. Науковий етикет. 

21. Добір наукової літератури з теми роботи. 

22. Бібліотека. Інтернет. 

23. Культура читання наукового тексту. Аналіз наукової літератури. 

24. План. Тези. Конспект. 

25. Анотування і реферування наукових текстів. 

26. Збирання й опрацювання фактичного матеріалу. 

27. Науковий стиль української мови: загальна характеристика і специфічні ознаки. 

28. Мовні одиниці різних рівнів у магістерській роботі. 



29. Мовне оформлення основних композиційних компонентів наукового 

дослідження. 

30. Метамова наукової роботи та мовні огріхи у дослідженні. 

31. Робота над написанням наукової статті: мовні стандарти-кліше. 

32. Вимоги до структури, змісту, вступу, основної частини, висновків, додатків 

дослідження.. 

33. Правила технічного оформлення роботи: загальні вимоги, нумерація, ілюстрації, 

таблиці. 

34. Загальні правила цитування та посилання на використані джерела. 

35. Особливості бібліографічного опису. ДСТУ 8302:2015. 

36. Композиційно-логічна побудова усного наукового виступу. 

37. Аналіз змісту й композиції наукового виступу крізь призму спілкування з 

аудиторією, її сприйняття адресатом. Функції і поведінка оратора. 

38. Процедура прилюдного захисту магістерської роботи. 

39. Наукова дискусія. Правила коректного ведення дискусій. 

40. Науковий відгук і наукова рецензія. 


