
Анотація дисципліни 

Основи наукових досліджень 

Освітньо-професійна програма                             
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Журналістика 

Спеціальність     061 Журналістика 

                                                   

Обсяг дисципліни – 6 кредитів ECTS.  

Лекцій – 30 год., практичних занять – 20 год., самостійна робота – 100 год.  

Форма контролю – диф. залік.  

Метою викладання навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» є формування 

системних знань про методологію наукових досліджень у медіагалузі, втілення результатів 

наукових досліджень у практику, ознайомлення з сучасними вимогами до оформлення наукових 

матеріалів. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи наукових досліджень» є 

формування знань, умінь та навичок проведення наукового дослідження, правильного оформлення 

результатів наукового дослідження. 

Вивчення дисципліни дає можливість здобути компетентності, потрібні для подальшої 

професійної діяльності: ІК1. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми в галузі соціальних комунікацій, що передбачає застосування положень і методів 

соціальнокомунікаційних та інших наук і характеризується невизначеністю умов. ЗК02. Знання та 

розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. ЗК04. Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу інформації з різних джерел. ЗК10. Здатність зберігати та примножувати 

моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і 

суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми 

рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. ЗК11. Здатність 

спілкуватися державною мовою. СК12. Здатність здійснювати наукові дослідження у медіагалузі. 

Засвоєння змісту навчальної дисципліни забезпечує формування таких програмних 

результатів: ПР02. Застосовувати знання зі сфери предметної спеціалізації для створення 

інформаційного продукту чи для проведення інформаційної акції. ПР04. Виконувати пошук, 

оброблення та аналіз інформації з різних джерел. ПР10. Оцінювати діяльність колег з точки зору 

зберігання та примноження суспільних і культурних цінностей і досягнень. ПР11. Вільно 

спілкуватися з професійних питань, включаючи усну, письмову та електронну комунікацію, 

українською мовою. ПР24. Планувати та здійснювати наукові дослідження у медіагалузі. ПР25.  

Аналізувати інформацію, досліджувати громадську думку, ринок споживачів та 

здійснювати аналітико-синтетичне опрацювання інформації. ПР26. Ефективно 

взаємодіяти та спілкуватись у професійній сфері. 
 

Сфера реалізації набутих компетентностей в майбутній професії: наукова і професійна 

діяльність за фахом.  

Мова викладання – українська. Лектор – д. філол. н., Сізова К. Л. 


