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КОМУНІКАЦІЯ З ВИКЛАДАЧЕМ (зокрема, в умовах дистанційного навчання) 

Офіційним каналом комунікації з викладачем є електронні листи у робочі дні. Умови 

листування наступні: 1) в темі листа необхідно обов’язково зазначати назву дисципліни 

(можна скорочено – ОНД);  2) в полі тексту листа позначати, хто звертається – анонімні 

листи розглядатися не будуть; 3) надіслані файли необхідно підписувати таким чином: 

прізвище студента_ завдання (номер або тема). Слід враховувати розширення: текст – doc, 

docx, ілюстрації – jpeg, pdf. Усі роботи для рубіжного контролю мають бути надіслані на 

пошту викладача у визначений ним термін. Обговорення проблем, пов’язаних із 

дисципліною, та консультування з викладачем повинні відбуватися виключно у визначені дні 

та години.  

 За бажанням і зі спільної згоди, можна пропонувати інші форми листування або 

дистанційного спілкування, окрім листування через E-mail: Messenger, Viber, Telegram тощо. 

 

ПЕРЕДУМОВИ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

Наявність мінімальних навичок користування комп’ютером із операційною системою 

Windows версії не нижче Windows 7, Microsoft Office 2007 або вище, браузером. 

Факультет Дизайн середовища 

Кафедра Дизайн тканин та одягу 

Галузь знань 02 Культура і мистецтво 

Спеціальність 022 Дизайн 

Рівень вищої освіти перший (бакалавр) 

Рік навчання 4 

Семестр 7 

Вид дисципліни Обов’язкова 
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МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСУ 

Метою курсу є надання студентам теоретичних та практичних знань та умінь в галузі 

проведення наукових досліджень.  

Завданням курсу є надання студентам можливості володіння необхідним понятійним 

апаратом й термінологічним інструментарієм наукового дослідження; сучасними 

методичними підходами щодо проведення наукових досліджень; використання набутих 

знань у професійній практичній діяльності.  

Дисципліна забезпечує загальну компетентність: ЗК 4 – Здатність до пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з різних джерел. 

Програмний результат: ПРН 3 –  Збирати та аналізувати інформацію для обґрунтування 

дизайнерського проекту, застосовувати теорію і методику дизайну, фахову термінологію (за 

професійним спрямуванням), основи наукових досліджень. 

 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ  

Основна спрямованість дисципліни визначається необхідністю отримання студентами знань 

та умінь з теорії та практики виконання наукових досліджень, ефективного та якісного 

пошуку наукової інформації.  

Дисципліна вивчається протягом одного семестру 4 курсу (3 кредити ECTS, 90 навчальних 

години, в тому числі 30 годин – аудиторні лекційні та практичні та 60 годин – самостійна 

робота), складається з 2 модулів (6 тем). 

 

Модуль 1  

Тема 1. Наука та наукове дослідження. 

Тема 2. Підготовчий етап науково-дослідницької роботи. 

Тема 3. Збір наукової інформації. Академічна доброчесність в сучасній науці. 

Тема 4. Методологія та методи наукового дослідження. 

 

Модуль 2  

Тема 5. Написання та оформлення наукових робіт студентів. 

Тема 6. Особливості захисту студентської наукової роботи. 

 

ФОРМАТ ДИСЦИПЛІНИ 

Теми розкриваються шляхом лекційних і практичних занять, а також самостійної роботи 

студента. Практичні заняття спрямовано на безпосереднє відпрацювання навичок, потрібних 

для написання наукової роботи. Програма передбачає вибір індивідуальної тематики завдань.  

Самостійна робота здобувача спрямована на закріплення лекційних тем, пошук додаткової 

інформації та її аналіз, підготовку рефератів. 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ: 

1. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Основи наукових досліджень з 

дизайну» / укладач В. В. Турчин. Харків: Харківська державна академія дизайну і мистецтв, 

2015. 34 с.  

2. Методологія та методика наукового дослідження (Модуль №1): конспект лекцій з 

дисципліни «Основи наукових досліджень з дизайну» / укладач В. В. Турчин. Харків: 

Харківська державна академія дизайну і мистецтв, 2015. 34 с.  
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НЕОБХІДНІ МАТЕРІАЛИ 

Блокнот для конспекту, ручка. Комп’ютерна техніка: комп’ютер або ноутбук з можливістю 

виходу до мережі Інтернет. Операційна система комп’ютера: Windows 7 або новішої версії.  

Програми, необхідні для виконання завдань: браузер (Firefox, Chrome); Microsoft Office 2007 

або новішої версії. 

 

ПРАВИЛА ВИКЛАДАЧА 

Під час занять необхідно зберігати тишу та вимкнути гучність телефонів. За необхідності 

студент має просити дозволу вийти з аудиторії.  

Вітається власна думка з теми заняття, аргументоване відстоювання позиції. 

У разі відрядження, хвороби тощо викладач має перенести заняття на вільний день за 

попередньою узгодженістю зі студентами. 

 

ПОЛІТИКА ВІДВІДУВАНОСТІ 

Запізнення на заняття є небажаними. Пропуски занять без поважних причин недопустимі 

(причини пропуску мають бути підтверджені). Якщо студент пропустив певну тему, він 

повинен самостійно опрацювати її матеріали. Довгострокова відсутність студента на 

заняттях без поважних причин дає підстави для незаліку з дисципліни. 

Під час дистанційної форми навчання присутність на занятті зараховується лише при 

постійно увімкненій камері. Якщо камера студента вимкнена, то заняття вважається 

пропущеним.  

 

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ 

Студенти зобов’язані дотримуватися правил академічної доброчесності (у своїх доповідях, 

статтях, при складанні заліку тощо).  

Корисні посилання: 

https://законодавство.com/zakon-ukrajiny/stattya-akademichna-dobrochesnist-325783.html 

https://saiup.org.ua/novyny/akademichna-dobrochesnist-shho-v-uchniv-ta-studentiv-na-dumtsi/ 

  

РОЗКЛАД КУРСУ 

Тиждень Тема Вид заняття Зміст 
Кількість 

годин 

1 2 3 4 5 

   Модуль 1  

1 1 лекція Наука та наукове дослідження. 2 

2 2 лекція Підготовчий етап науково-дослідницької роботи. 2 

3 3 лекція Збір наукової інформації. Академічна доброчесність в 

сучасній науці. 
2 

4 4 лекція Методологія та методи наукового дослідження. 2 

5  практичне 

заняття 

Вибір та обґрунтування актуальності теми учбово-

наукової роботи. 
2 

6  практичне 

заняття 

Пошук та обробка матеріалу для написання наукової 

роботи.  
2 

7  практичне 

заняття 

Оформлення титульної сторінки та змісту. Структура 

учбово-наукової роботи. 
2 

https://законодавство.com/zakon-ukrajiny/stattya-akademichna-dobrochesnist-325783.html
https://saiup.org.ua/novyny/akademichna-dobrochesnist-shho-v-uchniv-ta-studentiv-na-dumtsi/
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1 2 3 4 5 

   Модуль 2  

8 5 лекція Написання та оформлення наукових робіт студентів. 2 

9 6 лекція Особливості захисту студентської наукової роботи.  2 

10  практичне 

заняття 

Особливості підготовки рефератів, захисту курсових та 

дипломних робіт. 
2 

11  практичне 

заняття 

Способи викладення наукової інформації в тексті. 

Стиль та мова наукових текстів. Бібліографічний опис 

джерел. 

2 

12  практичне 

заняття 

Підготовка до виступу, виголошення промови. 
2 

13  практичне 

заняття 

Доповідь. Наукова дискусія. 
2 

14  практичне 

заняття 

Представлення і захист науково-дослідницької роботи 
2 

15  практичне 

заняття 

Представлення і захист науково-дослідницької роботи 
2 

 

РОЗПОДІЛ БАЛІВ 

Тема Форма звітності Бали 

Написання реферату Перевірка викладачем 0 – 40 

Бібліографічне оформлення списку літератури 

до реферату згідно бібліографічного стандарту 

Перевірка викладачем 
0 – 20 

Складання заліку  Доповідь 0 – 40 

Разом: 100 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

Оцінка 

ECTS 

Бали Критерії 

A 90 – 100 Студент в повному обсязі опанував матеріал теми, 

продемонстрував вміння користуватись джерелами інформації, 

правильно оформив учбово-наукову роботу. 

B 82 – 89 Студент в повному обсязі опанував матеріал теми, 

продемонстрував вміння користуватись джерелами інформації, 

оформив учбово-наукову роботу, але допустив 1-2 незначні 

помилки.  

C 75 – 81 Студент в повному обсязі опанував матеріал теми, 

продемонстрував вміння користуватись джерелами інформації, 

оформив учбово-наукову роботу, але зробив декілька незначних 

помилок. 

D 64 – 74 Студент опанував матеріал теми, але зробив значні помилки, 

погано розуміє принципи пошуку інформації.  E 60 – 63 

FX 35 – 59 Студент недостатньо опанував матеріал, погано розуміє принципи 

пошуку та роботи з джерелами інформації, зробив ряд 

принципіальних помилок.  

F 0 – 34 Студент не опанував матеріал, не розуміє принципи наукового 

пошуку, зробив багато принципіальних помилок.  
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ФОРМАТ СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛЮ 

Формою контролю є залік. Для отримання заліку достатньо пройти рубіжні етапи контролю 

у формі поточних перевірок процесу самостійної роботи та оформити реферат за обраною 

темою наприкінці семестру.   

   

СИСТЕМА БОНУСІВ  

Для тих студентів, які бажають покращити результат, можлива підготовка тез за темою 

реферату для публікації в збірнику праць наукової конференції професорсько-викладацького 

складу і студентів ХДАДМ за підсумками роботи навчального року. Передбачено додаткові 

бали за високу якість реферату (власна думка, логічність та аргументованість викладу, 

висновки).  Максимальна кількість балів-бонусів – 10. 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА  

Розширений список літератури наведено у робочій програмі та методичних матеріалах. 

Також на заняттях викладач може порекомендувати додаткові джерела інформації. 

1. Грищенко І. М., Григоренко О. М., Борисейко В. А. Основи наукових досліджень: 

навчальний посібник. – К.: КНТЕУ, 2001. – 242 с.  

2. ДСТУ 8302:2015. Інформація та документація. Бібліографічне посилання: загальні 

положення та правила складання. Київ, 2016.  

3. Еко У. Як написати дипломну роботу. Пер. за ред. О. Глотова. – Тернопіль: 

Мандрівець, 2007. – 224 с. 

4. Зацерковний В. І., Тішаєв І. В., Демидов В. К. Методологія наукових досліджень: 

навчальний посібник. – Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2017. – 236 с. 

5. Куліков В. Пошук історичної інформації в Інтернеті. – Харків: вид-во ХНУ ім. 

В.Н.Каразіна, 2007. – 91 с.  

6. Науково-дослідницька та творчо-пошукова робота: науководопоміжний 

бібліографічний покажчик / уклад.: З. Горова, В.Косенко. – Суми: СумДПУ ім. 

А.С.Макаренка, 2008. – 163 с. 

7. Основи методології та організації наукових досліджень: навчальний посібник для 

студентів, курсантів, аспірантів, ад’юнктів / за ред.. А Є. Конверського. – К.: Центр 

учбової літератури, 2010. – 352 с. 

8. Цехмістрова Г. С. Основи наукових досліджень. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2004. 

– 240 с.  

9. Шейко В.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: підручник / 

В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко. – 7-е вид., стер. Київ: Знання, 2011. – 310 с. 

10. Шопа Я.І., Конопельник О.І., Фтомин Н.Є. Студентська наукова робота: навч. посібн. 

за ред. П. М. Якібчука. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 184 с. 

 


