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Модуль 1
Змістовий модуль 1: Наука, основні поняття, методи. Наукові кадри і заклади України.Державна система науково-технічної інформації її накопичення та обробка.
Тема 1. Наука, як система знань. Основні логічні поняття. Методи наукового дослідження.
Тема 2. Наукові та науково-педагогічні кадри:  вчені ступені, вчені звання,  вищі академічні звання,  аспірантура. Наукові заклади України.
Тема 3. Наукові твори. Роль науково-технічної інформації в наукових дослідженнях. Державна система науково-технічної інформації.
Тема 4. Первинна та вторинна інформація. Картотека і каталоги. Бібліографія. Довідники, енциклопедії та огляди. Пошук інформації. 
 змістовим модулем 1
Змістовий модуль 1: Організація науково-дослідної роботи. Курсова, дипломна роботи як кваліфікаційне дослідження.
Тема 1. Спостереження та експеримент. Організація дослідження. Проведення експерименту.
Тема 2. Основні задачі, напрями і етапи науково-дослідної роботи студентів.
Тема 3. Записи досліджень. Табличне зведення числових даних. Графічне оформлення результатів дослідження. Обчислення результатів дослідження.
Тема 4. Дипломна робота: загальна характеристика. Послідовність виконання. Робота над текстом. 
Тема 5. Заключний етап роботи над  дипломною роботою. Підготовка до захисту та захист. Типові помилки в написанні та оформленні (дипломної, магістерської) роботи.
 змістовим модулем 2
Модуль 1
Змістовий модуль 1. Наука, основні поняття, методи. Наукові кадри і заклади України. Державна система науково-технічної інформації її накопичення та обробка.
Семінар - розгорнута бесіда. Наука, як система знань.  
20
Семінар-дискусія. Наукові твори. Державна система науково-технічної інформації.
20
Змістовий модуль 2. Організація науково-дослідної роботи. Дипломна роботи як кваліфікаційне дослідження.
Семінар - розгорнута бесіда.Основні задачі, напрями і етапи науково-дослідної роботи студентів. 
30
Семінар - дискусія. Дипломна робота: загальна характеристика. 
35
Змістовий модуль 1
Змістовий модуль 2
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