
ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
 

Мета курсу – засвоєння основних теоретичних основ, питань методики, технології та 
організації науково-дослідної діяльності, тобто теоретичного і практичного підґрунтя для 
ефективного проведення студентами наукових досліджень і підготовки курсових та 
випускних кваліфікаційних робіт. 

Міжпредметні зв’язки. Дисципліна «Основи наукових досліджень» в структурно-
логічній схемі базується на набутих знаннях з наступних ОК: «Історія України», «Вступ до 
спеціальності», «Історія міжнародних відносин», «Історія та теорія міжнародних суспільних 
комунікацій», «Міжнародні відносини та світова політика», «Регіональні підсистеми 
міжнародних відносин», «Міжнародні організації», «Зовнішня політика України», вона 
інтегрується з вивченням наступних ОК: «Міжнародна інформація», «Зовнішня політика 
країн Західної Європи». 

 Вивчення дисципліни формує засади для подальшого опанування студентом 
наступних ОК: «Інформаційно-аналітичне забезпечення зовнішньої політики», «Аналіз 
зовнішньої політики». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність аналізувати структуру та динаміку міжнародних суспільних 
комунікацій, виявляти їх вплив на міжнародну систему, державні та суспільні інститути; 
здатність аналізувати природу та еволюцію міжнародних організацій, їх місця у системі 
міжнародних відносин, основних форм та перспектив співпраці України з ними; здатність 
аналізувати діяльність міжнародних недержавних акторів та транснаціональні відносини; 
знання основних вимог щодо організації і проведення наукового дослідження, підготовки та 
оформлення курсової та випускної кваліфікаційної роботи, оприлюднення їхніх результатів у 
наукових виданнях; знання сутності джерел наукової та фактографічної інформації з 
міжнародних відносин і зовнішньої політики, принципи їхньої оцінки та класифікації; знання 
особливостей законодавчих та нормативно-правових актів (документів договірного 
характеру; інструктивно-регламентуючих документів), інших важливих матеріалів, носіїв 
інформації з міжнародних відносин і зовнішньої політики; знання порядку, правил і методик 
роботи з джерелами інформації та науковою літературою з міжнародних відносин і 
зовнішньої політики; знання вимог до підготовки та процедури захисту курсових та 
випускних кваліфікаційних робіт. 

Програмні результати навчання: 
знати: організаційну структуру науки в Україні, систему вищої освіти, поняття 

міжнародного співробітництва вчених; поняття методології, методики та методів наукових 
досліджень, систему методів наукових досліджень;  поняття наукового дослідження, а також  
мету, завдання та форми науково-дослідної роботи студентів; особливості наукової мови та 
мовного етикету в науковій діяльності; порядок вибору напрямку наукового дослідження та 
етапи його проведення; основи систематизації та пошуку інформації в традиційних, 
електронних та Інтернет-бібліотеках при проведенні наукових досліджень; загальні вимоги 
щодо оформлення результатів наукових досліджень (курсової та випускної кваліфікаційної  
роботи,  наукової статті, тез наукової доповіді та ін.), особливості усної передачі інформації 
про результати наукової діяльності. 

уміти: здійснювати опис та аналіз міжнародної ситуації, збирати з різних джерел 
необхідну для цього інформацію про міжнародні та зовнішньополітичні події та процеси; 
збирати, обробляти та аналізувати великі обсяги інформації про стан міжнародних відносин, 
зовнішньої політики України та інших держав, регіональних систем, міжнародних 
комунікацій; досліджувати проблеми міжнародних відносин, регіонального розвитку, 
зовнішньої політики, міжнародних комунікацій, із використанням сучасних політичних, 
економічних і правових теорій та концепцій, наукових методів та міждисциплінарних 
підходів, презентувати результати досліджень, надавати відповідні рекомендації; 
здійснювати прикладний аналіз міжнародних відносин, зовнішньої політики України та 
інших держав, міжнародних процесів та міжнародної ситуації відповідно до поставлених 
цілей, готувати інформаційні та аналітичні; вести фахову дискусію із проблем міжнародних 
відносин, міжнародних комунікацій, регіональних студій, зовнішньої політичної діяльності, 
аргументувати свою позицію, поважати опонентів і їхню точки зору; розуміти та 
застосовувати для розв’язання складних спеціалізованих задач міжнародних відносин, 
суспільних комунікацій та регіональних студій чинне законодавство, міжнародні нормативні 
документи і угоди, довідкові матеріали, чинні стандарти і технічні умови тощо; мати 
навички самостійного визначення освітніх цілей та навчання, пошуку необхідних для їх 
досягнення освітніх ресурсів; працювати з джерелами фактографічної інформації та 
науковою літературою, відбирати необхідний матеріал, ефективно використовувати його в 
дослідницькій роботі; класифікувати джерела та наукову літературу з міжнародних проблем і 



зовнішньої політики;  визначати рівень  достовірності джерел, їх повноти та важливості для 
наукового дослідження; здійснювати бібліографічний пошук джерел інформації, оформляти 
в роботі бібліографічні посилання згідно з державним стандартом. 

Зміст навчальної дисципліни: 
Теоретичні засади наукових досліджень. Зміст організації наукового 

дослідження. Науково-дослідна діяльність як особливий вид організації навчального 
процесу. Поняття і зміст організації наукового дослідження. Методологія і методи 
дослідження. Науково-дослідна діяльність як особливий вид організації навчального 
процесу.  

Організація проведення наукових досліджень. Вибір теми курсової та 
кваліфікаційної роботи, її затвердження та робота з науковим  керівником. Курсова та 
кваліфікаційна робота: основні етапи підготовки та виконання. Правила складання 
бібліографічних посилань та оформлення списку використаних джерел. Оформлення 
результатів наукових досліджень та апробація результатів наукової роботи. Обмеження 
використання авторської інформації при проведенні наукових досліджень. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний обсяг 105 
годин, у тому числі 36 годин аудиторних навчальних занять і 69 годин самостійної та 
індивідуальної роботи. 

Форма семестрового контролю: залік. 
Викладач – Мохнатюк Ігор Олексійович, канд.іст.наук,  доцент кафедри 

міжнародних відносин та туризму. 
 


