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Основи наукових досліджень
м. Львів, вул. Валова, 18
Факультет культури і мистецтв, кафедра бібліотекознавства та
бібліографії
02 Культура і мистецтво
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Крохмальний Роман Олексійович, кандидат філологічних наук,
доцент кафедри бібліотекознавства та бібліографії
roman.krokhmalnyi@lnu.edu.ua,
http://kultart.lnu.edu.ua/employee/krohmalnyj-roman-oleksijovych,
м.
Львів
 щосереди, 10.10-11.50 год. (вул. Валова, 18, ауд. 18)
для онлайн-консультації. треба попередньо звернутися дов
икладача з листом на електронну пошту.
https://kultart.lnu.edu.ua/course/osnovy-naukovyh-doslidzhen
Курс передбачає вивчення науки як особливого виду людської
життєдіяльності,
олзгляд еволюції «науки
про
науку»,
особливостей творення наукового знання, погляд на особистість
вченого, його роль у суспільному житті, підходи і методи,
методику і методологію, презентацію результатів наукового
дослідження, етику наукового дослідження, наукометрію,
науковий текст, академічні моральні цінності і плагіат у науці.
Специфіка дисципліни зумовлена її загальнонауковим і
конкретно-предметним характером, її ж мета - дати уявлення про
форми й розуміння певних закономірностей розгортання наукових
явищ.
Дисципліна «Основи наукових досліджень» належить до
дисциплін вільного вибору студента циклу професійної і
практичної підготовки зі спеціальності 029 Інформаційна,
бібліотечна та архівна справа для освітньої програми 029
Інформаційна,
бібліотечна та архівна справа, першого
(бакалаврського) рівня освіти, яка викладається в І семестрі в
обсязі 3 кредити (за Європейською Кредитно-Трансферною
Системою ECTS).
Мета курсу зумовлена потребою познайомити студентів з
основними
елементами
методики
проведення наукових
досліджень, з особливостями їх організації та планування,
розуміння науки як системного явища.
Основні завдання курсу:
– здійснити спробу сформувати наукову свідомість у галузі
інформаційної, бібліотечної та архівної справи, загального
наукознавства;
– розкрити наукові закономірності формування предметнопросторового та чуттєвого світу мистецтва як об’єкта людського
пізнання;
– вивчення наукових основ інформаційної галузі в умовах
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сучасних глобалізаційних процесів і тенденцій, пов’язаних із
екстремально швидким зростанням інформаційних технологій
Основна література:
Стандарт
вищої освіти за спеціальністю 029 «Інформаційна,
бібліотечна та архівна справа» галузі знань 02 «Культура і
мистецтво» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
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Тривалість курсу
Обсяг курсу
Очікувані
результати
навчання

Ключові слова
Формат курсу
Теми

90 год.
32 годин аудиторних занять. З них 16 годин лекцій, 16 годин
практичних занять та 58 годин самостійної роботи
Після завершення цього курсу студент буде :
1) знати:
а) основні поняття науки як явища;
б) види наукової діяльності;
в) загальнонаукові методи досліджень;
г) засади побудови наукової комунікації відповідної галузі знань;
д) принципи провадження наукового дослідження, його основні
етапи;
е) концепції, методологічні пріоритети, соціально-ієрархічні
зв’язки у системі наукового пізнання України.
2) вміти:
а) опрацьовувати наукові джерела різних жанрів;
б) у навчальній науково-дослідній діяльності (при написанні
курсових, дипломних проектів, наукових статей тощо)
послуговуватися основними, притаманними для відповідної
спеціальності, методами та концепціями досліджень.
в) обирати, пояснювати та формулювати проблему дослідження;
г) здійснювати пошук наукової інформації, її оформлення
відповідно до жанру відповідного наукового документа;
д) вмотивовано обирати методологічну основу дослідження,
реферувати літературні джерела;
е) аналізувати основні положення концепцій, методологічних
пріоритетів, соціально-ієрархічних зв’язків у системі наукового
пізнання України
Наукознавство, наукове дослідження, наукові поняття, науковий
жанр, методи науки, наукова комунікація
Очний
Проведення лекцій, практичних занять та консультації для
кращого розуміння тем
ТЕМА 1 Наука як спеціальний вид людської діяльності
ТЕМА 2 Наукова діяльність: види, суб’єкти, наукова комунікація,
наукова школа
ТЕМА 3 Наукознавство: предмет, мета та напрямки досліджень
ТЕМА 4 Методологія наукового дослідження. Загальнонаукові
методи досліджень.
ТЕМА 5 Поняття про систему як основу пізнання світу та
загальнонаукового способу дослідження явищ
ТЕМА 6 Характеристика наукового дослідження, його основні
етапи та учасники
ТЕМА 7 Наука в Україні: структура, організація, провідні центри
ТЕМА 8. Наукові дослідження в умовах інформаційного
суспільства.
ТЕМА 9. Мова і стиль наукового дослідження
ТЕМА 10. Етика наукового дослідження. Наукометрія і плагіат.
Детальніше у формі СХЕМИ КУРСУ

Підсумковий
контроль, форма
Пререквізити

Навчальні методи
та техніки, які
будуть
використовуватися
під час викладання
курсу
Необхідне
обладнання
Критерії
оцінювання
(окремо для
кожного виду
навчальної
діяльності)

залік, письмовий (тести)
Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з
гуманітарних
дисциплін,
достатніх
для
сприйняття
категоріального апарату філософії, мовознавства, інформаційної
справи, бібліотекознавства тощо.
Презентація, лекції, семінари, дискусія, конспект статей із
визначеної тематики предмету

Вивчення курсу потребує використання загальновживаних
програм і операційних систем, доступу до мережі Інтранет.
Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали
нараховуються за наступним співідношенням:
• практичні: 45% семестрової оцінки; максимальна кількість балів
45;
• самостійна робота: 25 семестрової оцінки; максимальна кількість
балів 25;
• підсумкове тестування 30% семестрової оцінки. Максимальна
кількість балів 30.
Підсумкова максимальна кількість балів 100.
Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька
видів письмових робіт (есе, презентація). Академічна
доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть їх
оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність
посилань на використані джерела, фабрикування джерел,
списування, втручання в роботу інших студентів становлять, але
не обмежують, приклади можливої академічної недоброчесності.
Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі
студента є підставою для її незарахуванння викладачем,
незалежно від масштабів плагіату чи обману. Відвідування
занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі
студенти відвідають усі лекції і практичні зайняття курсу.
Студенти мають інформувати викладача про неможливість
відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти зобов’язані
дотримуватися термінів, які визначено для виконання усіх видів
письмових робіт, які передбачено у межах курсу. Література. Уся
література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде
надана викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі
третім особам. Студентів заохочують до використання також і
іншої літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих.
Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на
поточному тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового
тестування. При цьому обов’язково враховуються присутність на
заняттях та активність студента під час практичного
(семінарського) заняття; недопустимість пропусків та запізнень на
заняття; користування мобільними ґаджетами під час заняття з
метою, яка не пов’язана із навчанням; списування та плагіат;
несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін.

Питання для
самоперевірки.

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толерують.
1. Поняття про науку, знання, наукове пізнання. Наука як
спеціальний вид діяльності
2. Характеристика процесу наукового пізнання. Суб’єкти та
об’єкти пізнання.
3. Рівні пізнання: почуттєвий і раціональний, емпіричний і
теоретичний.
4. Наука як суспільно значима сфера людської діяльності та вид
творчої діяльності.
5. Форми наукового знання.
6. Наука – система понять і категорій. Еволюція наукових знань.
7. Наукове дослідження як форма здійснення і розвитку науки.
8. Види наукових досліджень (фундаментальні та прикладні).
9. Класифікація наукових досліджень та наук (природничі,
гуманітарні, технічні, суспільні).
10. Текст і презентація. Види презентацій.
11. Візуалізація наукових здобутків.
12. Психологія наукової творчості.
13. Підготовка до усного наукового виступу.
14. Поняття про наукометрію.
15. Основні поняття науки: наукова ідея, гіпотеза, судження,
умовивід, теорія, наукова концепція, науковий факт тощо.
16. Академічна етика
17. Плагіат та його різновиди.
18. Технічні засоби виявлення плагіату, особливості їх роботи.
19. Документація щодо академічної доброчесності.
20. Науковий термін і його ознаки.
21. Футурологи про науку.
22. Види наукової діяльності, її суб’єкти, наукова комунікація,
поняття “наукова школа”.
23. Регулювання наукової діяльності.
24. Наукове дослідження: фундаментальні та прикладні наукові
дослідження.
25. Наукова галузь як самостійна замкнута система.
26. Поняття про науковий результат.
27. Види наукової діяльності.
28. Жанри наукових досліджень.
29. Питання про предмет, мету, завдання наукознавства.
30. Загальне наукознавство: соціологія науки, психологія науки,
економіка науки, організація науки.
31. Моделі вивчення науки: інформаційна, логічна модель,
гносеологічна модель, економічна модель, політична модель,
соціологічна модель, демографічна модель, евристична модель,
системотехнічна модель.
32. Рівні структури науки: описовий, аналітичний, синтетичний,
конструктивний. Поняття про наукометрію.
33. Методологія – вчення про правила мислення при створенні
теорії науки.
34. Функції методології.
35. Методологічна основа дослідження.
36. Діалектика як метод пізнання природи.
37. 3агальнонаукова методологія.
38. Сучасне науково-теоретичне мислення
39. Загальнонаукові методи досліджень.

Опитування

40. Поняття про метод і методологію. Методологія наукових
досліджень і її функції.
41. Вибір теми наукової роботи.
42. Планування дослідження.
43. Джерела і методи пошуку матеріалів з теми дослідження.
44. Особиста картотека дослідника.
45. Стиль і мова наукового дослідження.
46. Методи роботи з літературою та іншими джерелами інформації
47. Наукові установи та організації України.
48. Наукові та науково-педагогічні працівники.
49. Поняття про метод наукового дослідження: емпіричні методи
дослідження
(спостереження,
порівняння,
вимірювання,
експеримент); методи, які використовуються як на емпіричному,
так і на теоретичному рівнях дослідження (абстрагування, аналіз і
синтез, індукція і дедукція, моделювання та ін.).
50. Ознаки та характеристики системи.
51. Методологічна природа дослідження наукових систем різних
типів.
52. Теорія як ієрархічна метасистема.
53. Типи систем: однофункціональні і ба¬гатофункціональні;
матеріальні та ідеальні (концептуальні); відкриті і закриті;
невеликі і великі; прості й складні; ста¬тичні і динамічні;
детерміновані
і
стохастичні
(ймовірнісні);
телеологічні
(цілеспрямовані) й ненаправлені; регульовані й нерегульовані.
54. Поняття про наукометрію. Наукометрія і рейтинги вищих
навчальних закладів.(самостійно - на матеріалі інтернет-джерел)
55. Новітній фундаментальний метод пізнання синергетичний
підхід.
56. Організація праці дослідника.
57. Ієрархія у системі української науки.
58. Засади підготовки наукових працівників: державні програми.
59. Провідні науково-дослідні та навчальні центри України та їх
внесок у розвиток галузі
60. Іван Франко про науку та основні засади наукової діяльності.
61. Законодавство України і наукова діяльність.
62. Культурно-мистецький науковий простір – персоналії,
особливості дискурсу.
63. Зміст і форма наукового тексту.
64. Наукові дослідження і їх риси в епоху інформаційного
суспільства.
Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по
завершенню курсу.

