
Основи наукових досліджень  

 

Тип дисципліни:  

вибіркова (за вибором спеціальності). 

Семестр:  

шостий. 

Обсяг дисципліни:  

загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3), аудиторні години: лекції – 24, 

семінарські заняття – 8. 

Лектор:  

канд. істор. наук, професор Тимошенко Л. В. 

Результати навчання:  
Знання:  предмету і завдань курсу, навчальної та наукової літератури, специфіки 

організації та проведення наукових досліджень у вищій школі та в системі Академії наук 

України; основних видів та засад організації студентської наукової роботи, 

методологічних основ історичних досліджень, вибору теми істориком-початківцем, 

початкового етапу досліджень, бібліографічного пошуку, масштабності історичних 

досліджень, специфіки збору та опрацювання матеріалу, підходів до структурування 

праці, специфіки написання праці істориком, видів апробації робіт. 

Уміння:  
- визначати мету і завдання наукової проблеми; 

- адекватно формулювати об’єкт і предмет дослідження; 

- робити історіографічний огляд проблеми; 

- робити огляд джерельної бази дослідження; 

- формулювати наукову новизну проблеми; 

- вільно володіти поняттями, категоріями, засадами, які відносяться до методики 

історичних досліджень; 

- правильно формулювати висновки праці; 

- правильно робити поклики на цитовані джерела та літературу; 

- правильно оформлювати список використаних джерел та літератури;  

- логічно будувати структуру наукового дослідження, застосовувати відповідні 

методи його реалізації, здійснювати кількісно-якісну інтерпретацію отриманих 

результатів. 

Здатності:  

 здійснювати студентську науково-дослідницьку діяльності, пошукову роботу в 

бібліотеках та архівах; 

 написання курсових та кваліфікаційних робіт з історії; 

 написання статей, брошур, рецензій, науково-популярних праць; 

 проводити самостійне наукове дослідження та презентувати його результати. 

 

Спосіб навчання:  

аудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  

- Вступ до історії; 

- Джерела з історії України; 

- Архівознавство. 

 

Зміст навчальної дисципліни:  

Студентська наукова робота. Методологічні основи історичних досліджень. Початковий 

етап історичного дослідження. Масштабність історичного дослідження. Збір і 

опрацювання матеріалу. План і структура наукової праці з історичної проблематики. 

Написання праці істориком. 



Рекомендована література:   

1. Історична наука: термінологічний і понятійний довідник. Навч. посіб. / В.М. 

Литвин, В.І. Гусєв, А.Г. Слюсаренко та ін. - К.: Вища школа, 2002. – 202 с. 

2. П’ятницька-Позднякова І.С. Основи наукових досліджень у вищій школі. – К., 

2003. – 116 с. 

3. Чернець М.В., Цекот Д.Д. Організація наукових досліджень та їх статистичний 

аналіз. - Дрогобич: ДДПУ, 2006. - 214 с. 

4. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької 

діяльності: Підручник. - 5-те вид., стер. - К.: Знання, 2006. - 307 с. 

5. Стецик Ю. Методичні рекомендації до написання та захисту магістерських  робіт з 

історії. Навчальний посібник для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного 

рівня «Магістр» за спеціальністю «ПМСО. Історія». - Дрогобич: редакційно-

видавничий відділ ДДПУ, 2008. – 19 с.  

6. Тимошенко Л.В. Методичні рекомендації до написання та захисту дипломних робіт 

з історії. Навчальний посібник для студентів. – Дрогобич, 2005. – 26 с.  

7. Тимошенко Л.В., Стецик Ю.О. Методичні рекомендації до написання та захисту 

курсових  робіт з історії для студентів другого курсу. – Дрогобич: Редакційно-

видавничий відділ ДДПУ, 2005. – 23 с.  

 

Форми та методи навчання:  

лекції, семінарські заняття, самостійна робота. 

Методи і критерії оцінювання:  

– поточний контроль: усні відповіді на семінарських заняттях, виконання індивідуального 

завдання, співбесіда з лектором. 

– підсумковий контроль: залік. 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання:  

українська. 

Кафедра: 

давньої історії України та спеціальних історичних дисциплін. 

 

 

 


