
 

Дисципліна Основи наукових досліджень. 

Рівень ВО Перший (бакалаврський). 

Мова викладання Українська. 

Вимоги до початку 

вивчення 

До початку вивчення дисципліни «Основи наукових досліджень» є 

забезпечення достатнього рівня теоретичних знань і практичних навичок 

у здобувачів вищої освіти з: вступу до фаху, філософії, інформаційних 

технологій, хімії, вищої математики, фізики (механіка, властивості рідин і 

газів), основ екології, теоретичної механіки, механіки матеріалів і 

конструкцій. 

Що буде вивчатися 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти 

повинен знати: структуру наукового дослідження та понятійний апарат 

науки; технологію проведення наукового дослідження; правила 

оформлення та представлення результатів наукового дослідження. Уміти 

проводити наукові дослідження; оформляти та представляти результати 

наукових досліджень у вигляді звітів, тез, статей у наукових фахових  

виданнях та наукової роботи в цілому для публічного захисту. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Навчальна дисципліна “Основи наукових досліджень” дає можливість 

майбутньому педагогу професійної школи бути обізнаним з питань історії 

розвитку, сучасного стану та перспектив розвитку методології наукового 

дослідження; забезпечує засвоєння необхідної термінології; сприяє 

усвідомленню необхідності ґрунтовної і всебічної підготовки для 

проведення майбутніх досліджень.  

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

ПР 1. Уміти використовувати інструменти демократичної правової 

держави в професійній та громадській діяльності, приймати рішення на 

підставі релевантних даних та сформованих ціннісних орієнтирів. 

ПР 2. Володіти інформацією чинних нормативно-правових документів, 

законодавства, галузевих стандартів професійної діяльності в установах, 

на виробництвах, організаціях галузі/сфери (відповідно до спеціалізації). 

ПР 4. Розуміти особливості комунікації, взаємодії та співпраці в 

міжнародному культурному та професійному контекстах. 

ПР 6. Доносити зрозуміло і недвозначно професійні знання, 

обґрунтування і висновки до фахівців і широкого загалу державною та 

іноземною мовами. 

ПР 9. Відшуковувати, обробляти, аналізувати та оцінювати інформацію, 

що стосується професійної діяльності, користуватися спеціалізованим 

програмним забезпеченням та сучасними засобами зберігання та обробки 

інформації. 

ПР 12. Уміти проектувати і реалізувати навчальні/розвивальні проекти. 

ПР 18. Розв’язувати типові спеціалізовані задачі, пов’язані з вибором 

матеріалів, виконанням необхідних розрахунків, конструюванням, 

проектуванням технічних об’єктів у предметній галузі (відповідно до 

спеціалізації). 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Згідно з вимогами освітньої програми здобувачі вищої освіти мають 

здобути компетентності: 

ЗК 2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі 

знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 

технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для 

активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

ЗК 5. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК 6. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК 7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК 10. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 

СК 1. Здатність застосовувати освітні теорії та методології у педагогічній 



діяльності. 

СК 3. Здатність керувати навчальними/ розвивальними проектами. 

СК 4. Здатність спрямовувати здобувачів освіти на прогрес і досягнення. 

СК 7. Здатність аналізувати ефективність проектних рішень, пов’язаних з 

підбором, експлуатацією, удосконаленням, модернізацією технологічного 

обладнання та устаткування галузі/сфери відповідно до спеціалізації. 

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, навчальні 

посібники, методичні рекомендації. 

Форма проведення 

занять 

Лекції, практичні заняття, самостійна робота, індивідуальні завдання. 

Семестровий 

контроль 
Залік. 

 


