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Короткий опис 

Вимоги до початку вивчення Студенти мають ґрунтовні знання з нормативних і вибіркових 

мовознавчих дисциплін (зокрема з історії української мови та 

окремих розділів сучасної української мови, лінгвостилістики, 

української діалектології тощо), практичні вміння з основ 

наукових досліджень. 

Що буде вивчатися Дисципліна передбачає опрацювання основних тем з організації 

та методики виконання науково-дослідницької діяльності, а саме 

таких, як: основні етапи виконання курсової (магістерської) 

роботи та їх послідовність; добір та аналіз наукової літератури з 

обраної теми; добір фактичного мовного матеріалу та вибір 

методик його дослідження; особливості цитування в науковому 

тексті; правила оформлення покликань різних видів; структура 

роботи (титульна сторінка, зміст, основні компоненти вступу, 

основна частина, висновки, список використаних джерел, 

додатки) та культура її оформлення; ознайомлення з правилами 

наукової етики й доброчесності та дотримання їх під час 

написання наукової роботи; підготовка регламентованого виступу 

про зміст та основні результати дослідження, а також особливість 

його виголошення на захисті.  

Чому це цікаво/треба вивчати Студенти глибше вивчають конкретну наукову проблему, 

формують уміння працювати самостійно, творчо, розвивають 

логічне мислення й наукове спостереження, опановують 

майстерність ведення наукового пошуку, виявляють здібності у 

грамотному написанні та оформленні результатів власного 

дослідження. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Як результат навчання – не лише створення досконалого 

наукового тексту, а й формування індивідуально-авторського 

бачення проблеми та майстерності щодо її дослідження й опису.  

 

Як можна користуватися Набуті знання й уміння можна використати для правильної та 



набутими знаннями й 

уміннями (компетентності) 

успішної організації самостійної науково-дослідницької роботи та 

оформленні її результатів. А також застосувати в науково-

пошуковій творчості учнів під час роботи в школі. 
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