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2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «МЕТОДОЛОГІЯ 

НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ» 

2.1. Мета вивчення дисципліни. 

Методологію наукових досліджень розглядають як комплексну науку, що 

вивчає коло проблем, пов’язаних з організацією та методикою науково-

дослідницької діяльності: вибір теми, вивчення об’єкта і предмета, методології і 

методів дослідження, оформлення результатів наукових пошуків у вигляді 

рефератів, курсових, дипломних робіт, доповідей, статей, монографій, 

кандидатських і докторських дисертацій, та авторефератів. 

Мета дисципліни – висвітлення теоретичних основ, питань, методики, 

технології та організації науково-дослідницької діяльності, тобто теоретичного 

й практичного підґрунтя для ефективного проведення наукових досліджень 

студентами. Оволодіння методологією і методами дослідження сприяє 

розвиткові раціонального творчого мислення, оптимальної організації наукової 

творчості. 

2.2. Найменування компетентностей, формування котрих забезпечує 

вивчення дисципліни 

1. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

2. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.. 

3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

4. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп 

різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної 

діяльності). 

5. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

6. Здатність визначати стратегічні напрямки досліджень та роботи, 

розробляти та управляти проектами. 

7. Здатність спілкуватися іноземною мовою 

8. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

2.3. Результати навчання. 

Уміти відстежувати тенденції розвитку предметної сфери шляхом бібліо- 

та вебометричного аналізу інформаційних потоків та масивів. 

Застосувати знання та практичні навички аналізу відповідних 

нормативних документів, чинних стандартів і технічних умов, що регулюють 

функціонування соціокультурної сфери. 

Використовувати  на практиці фаховий науково-термінологічний апарат, 

вміти представляти підсумки виконаної роботи у вигляді звітів, рефератів, 

статей, оформлених відповідно до наявних вимог, із залученням сучасних 

засобів редагування і друку. 

Застосовувати наукові стандарти в пошуку та використанні інформації 

для дослідницької роботи. 

Вміти збирати та інтегрувати докази власної дослідницької позиції і 

результатів соціокультурних практик, презентувати і відстоювати власну думку 

щодо проведеного дослідження. 

Демонструвати здатність до аналітичного мислення у професійних 

питаннях та проблемах. 



Співвідносити власну наукову та професійну діяльність з вимогами  

чинних нормативно-правових актів (у тому числі основ права інтелектуальної 

власності), які регулюють внутрішню і зовнішню діяльність в соціокультурній 

сфері. 

Демонструвати здатність до об’єктивної оцінки і аргументування проблем 

та перспектив  соціокультурної політики України. 

Застосовувати можливості сучасних комп’ютерних та 

телекомунікаційних технологій для ідентифікації, формулювання і вирішення 

завдань підвищення ефективності функціонування установ соціокультурної 

сфери. 

 Підготовка спеціалістів нової формації, що вміють ефективно 

використовувати придбані знання на практиці, включає залучення студентів до 

виконання науково-дослідних робіт. 

2.4. Завдання вивчення дисципліни: 

Студенти повинні освоїти основні методи теоретичних та 

експериментальних наукових досліджень, знати види похибок та проводити 

статистичну обробку експериментальних результатів. Розвивати здібності до 

саморозвитку власних фахових якостей, їх відповідності службовому становищу в 

ієрархії управління; до формування ефективної управлінської та аналітичної 

команди, яка професійно використовує людський потенціал у досягненні цілей 

організації.  Засвоїти: методологічні основи наукових студій; оволодіти навичками 

використання методів і принципів науково-дослідної роботи; працювати із аналізом 

та інтерпретацією інформації. 

Значна увага приділяється практичному, прикладному характеру 

дисципліни, що дасть можливість кожному студентові визначити шляхи 

формування власного науково-дослідницької діяльності, розвитку 

особистісного творчого потенціалу для майбутньої професійної діяльності. 

Цьому сприятимуть практичні заняття, ділові ігри, рольові етюди, тестування, 

проведення дискусій з обговорення різноманітних проблемних наукових 

ситуацій, розв’язання аналітичних задач, підготовка і захист проектів, що 

репрезентують власні моделі чи концепції вирішення складних 

соціокультурних та документознавчих проблем. 

    Знання, отримані студентами під час вивчення дисципліни повинні 

забезпечити їм можливість вироблення обґрунтованої професійної позиції по 

відношенню до проблем організацій. 

                   2.5. Передумови для вивчення дисципліни 

Передумови для вивчення дисципліни «Методологія наукових 

досліджень» становлять дисципліни: «Культура наукової мови», 

«Українознавство», «Соціологія», «Філософія», «Джерелознавство», 

«Бібліографознавство»,«Інформаційні системи і технології в управлінні». 

 

                                             

  



                                            3. Зміст дисципліни  

«Методологія наукових досліджень» 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.  

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

Тема 1. Наука як сфера людської діяльності. 

Історичні передумови зародження і розвитку науки. Поняття про науку. 

Сутність науки: наука, як одна із форм суспільної свідомості; наука, як система 

знань; наука, як мистецтво та творча діяльність. Цілі науки, мета, завдання. 

Закономірності розвитку науки в ХХІ столітті. Структурні елементи науки, їх 

характеристика. Поняття про предмет науки та категоріальний апарат. Наукова 

теорія: суть і принципи, рушійні сили і форми розвитку, функціональне 

призначення. Структура наукової теорії: поняття ідеї, наукової концепції, 

гіпотези, постулату.  

Література: [1, 4, 6 ] 

Тема 2. Психологія і технологія наукової творчості. 

Організація та психологія наукової творчості. Робочий день і робоче місце 

науковця. Оргтехніка, технічні засоби наукової діяльності. Ділове спілкування 

та листування. Етичні норми і цінність науки. Етика вченого. Основні 

особистісні й творчі якості. Академічна доброчесність.  

Література: [ 2,3, 5 ] 

Тема 3. Методологія наукового дослідження. 

Теоретико-методологічні основи наукових досліджень. Категоріальний 

апарат наукових досліджень. Наукова парадигма і теоретична концептуалізація 

наукових досліджень. Методологія наукового пошуку. Структура методології 

науки та її функції. Методологія гуманітарних досліджень. Методологічний 

апарат. Принципи методології. Основи методології досліджень емпіричного 

рівня. Рівні методологічного аналізу. Пізнавальні прийоми і форми наукових 

досліджень.  

Література: [2, 3, 5, 6, 8, 10, 11].  

Тема 4. Методи і принципи наукових досліджень та  їх застосування у 

наукових дослідженнях  

Методи наукового дослідження. Поняття про метод наукового дослідження. 

Принципи наукового дослідження.  Найважливіші принципи  гуманітарного 

дослідження: історизму, системності, всебічності, наступності (спадкоємності), 

світоглядності Філософські та загальнонаукові методи наукових досліджень. 

Теоретичні та емпіричні методи наукового дослідження. Методи аналізу і 

синтезу, системно-структурного і проблемного підходу, логічний, історико-

хронологічний, історико-ситуаційний, порівняльний, ретроспективний, 

біографічний, методи соціологічних досліджень, типологізації, класифікації, 

періодизації, наукометрії та ін. Кількісні методи. 

Література: [2, 3, 5, 6, 8, 10, 11].  

 

Тема 5. Сучасне наукознавство про жанри наукових досліджень   

 Поняття про  жанри наукових праць: колективні та індивідуальні 

узагальнюючі праці, монографії, дисертації, збірники статей, статті, 



повідомлення, есе, замітки, наукові доповіді, тези, реферати, презентації, 

рецензії, відгуки, анотації, резюме, бібліографічні огляди.  

Література:[1,2,6 ] 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.  

ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Тема 6. Підготовка до написання магістерської роботи  

Магістерська роботи як кваліфікаційне  дослідження. Поняття, мета і 

основні завдання наукових робіт. Стадії написання, відбору та оцінювання 

студентських наукових робіт. Науковий керівник і його роль у поліпшенні 

структури та змісту наукової роботи студентів. Наукові студентські 

конференції, семінари, проблемні групи, гуртки. Загальна схема наукового 

дослідження. Вибір і затвердження теми. Формулювання  назви. Складання 

пояснювальної записки до вибору теми дисертації. Затвердження теми. 

Складання індивідуального і робочого планів. 

Література:[ 3,5,8, 10 ] 

 

Тема 7. Пошук, накопичення та обробка наукової інформації. 

Аналіз наукової літератури з теми. Поняття наукового напряму, наукової 

проблеми та теми наукового дослідження. Постановка проблеми, актуальність 

теми дослідження та визначення рівня її розробленості, наукова новизна та 

практичне значення розробки проблеми, мета та завдання дослідження, вибір 

об’єкта та предмета дослідження, окреслення структури роботи. Пошук 

наукової інформації та робота з літературними джерелами. Поняття джерела 

наукової інформації, видова структура джерел наукової інформації. Підбір та 

опрацювання статистичної й фактологічної бази дослідження Оформлення 

вступу, висновків, опис літератури та формування додатків.  

Література:[ 4,6, 12, 14, 20, 25 ] 

 

Тема 8. Вимоги до змісту і структури магістерської роботи. 

Структура роботи. Зміст, вступ, його композиція. Методи дослідження, 

наукова новизна одержаних результатів. Практичне значення одержаних 

результатів, особистий внесок здобувача. Підготовка рукопису наукової 

роботи: логіка викладу, мова та стиль наукового дослідження. Висновки, 

додатки. основні вимоги до написання магістерських робіт. Композиційна 

структура магістерської роботи.  

Література: [2,4, 9, 12, 17 ] 

 

Тема 9. Оформлення магістерської роботи. 

Мова і стиль дисертаційної праці. Нумерація, подання текстового 

матеріалу. Ілюстрація, таблиці, формули, посилання, додатки. Список 

використаних джерел. Підготовка до захисту та захист магістерської роботи. 

Рецензування та оформлення документів і матеріалів, пов’язаних із захистом 

роботи. Підготовка магістранта до виступу на засіданні Державної 

екзаменаційної комісії. Зміст доповіді та підготовка супроводжуючого 

ілюстративного матеріалу. Процедура публічного захисту магістерської роботи.  



 

Література:[ 3,5, 8, 10-14 ] 

 

Тема 10. Організація науково-дослідної роботи в Україні  

Організаційна структура науково-дослідної діяльності в Україні. 

Організаційно-правове забезпечення наукової діяльності у вищій школі. 

Державна політика у сфері наукової і науково-технічної діяльності. Державне 

регулювання та стратегічне управління у сфері науки і науково-технічної 

діяльності в Україні. Пріоритетні напрямки розвитку науки в Україні. Шляхи 

стимулювання інноваційної діяльності. Державні наукові та науково-технічні 

програми. Триступенева система підтримки науки. Система підготовки 

наукових кадрів в Україні. Завдання наукових досліджень у підготовці фахівців 

галузі «Культура і мистецтво», наукових кадрів. Список використаних джерел. 

Література:[1, 2,4, 17, 21, 23 ] 

Тема 11. Академічна доброчесність як формування нової академічної 

культури. 

 Запобігання проявам академічної недоброчесності: недвозначне 

інформування здобувачів вищої освіти про неприпустимість наявності плагіату; 

проходження сертифікованих тренінгів і семінарів науково-педагогічними 

працівниками з питань академічної доброчесності; перевірка курсових та 

магістерських робіт на антиплагіат. Загальнодоступні сервіси Advego або 

EtxtАнтиплагиат, спеціалізований сервіс UNICHECK– платний онлайн-сервіс 

пошуку плагіату, який перевіряє текстові документи на наявність запозичених 

частин тексту з відкритих джерел в Інтернеті чи внутрішньої бази документів 

користувача. Формування репозитарію. ТНЕУ – учасник Проекту сприяння 

академічній доброчесності в Україні SAIUP.  Комісія з питань етики та 

академічної доброчесності. 

 

Тема 12.  

Підготовка публікацій, рефератів, доповідей. 

Робота над публікаціями, рефератами і доповідями. Наукова публікація: 

поняття, функції, основні види. Мінімальна кількість та обсяг публікацій 

здобувача. Методика підготовки та оформлення публікації. Підготовка 

рукопису наукової публікації: логіка викладу, мова та стиль наукового 

дослідження. Оформлення вступу, висновків, опис літератури. 

 Література:[ 2,5, 15, 23 ] 
 

 

  

 

  



4. СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ З ДИСЦИПЛІНИ 

«МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ» 

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ 

 

№ 

з/п 

 

Тема 

Кількість годин 

Л
ек

ц
ії
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н
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н

я
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я
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я
 

С
ам

. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ НАУКОВО-

ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

1. Тема 1. Наука як сфера людської діяльності. 2 1  8 

2.  Тема 2. Психологія і технологія наукової 

творчості 
2 1 1 8 

3.  Тема 3. Методологія та методи наукового 

дослідження. 
2 1 1 8 

4. Тема 4. Методи і принципи наукових 

досліджень та  їх застосування у наукових 

дослідженнях  

2 1  8 

5. Тема 5. Сучасне наукознавство про жанри 

наукових досліджень   4 1 1 8 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВО-

ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

. 

6.  Тема 6. Підготовка до написання магістерської 

роботи  
2 1  8 

7. Тема 7. Пошук, накопичення та обробка наукової 

інформації. 
4 1 1 8 

8. Тема 8. Вимоги до змісту і структури 

магістерської роботи 
2 2  8 

9. Тема 9. Оформлення магістерської роботи 2 2  8 

10. Тема 10. Організація науково-дослідної роботи в 

Україні 
2 1  8 

11. Тема 11. Академічна доброчесність як 

формування нової академічної культури 
2 1  8 

12. Тема 12. Підготовка публікацій, рефератів, 

доповідей. 
4 1 1 8 

Разом 30 15 5 96 

Підсумковий контроль Іспит 
 

 

  



5. ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Практичне заняття 1. 

Тема: Наука як сфера людської діяльності 

Мета: засвоїти значення та функцій науки, наукової комунікації та важливості 

науково-дослідницька діяльність для професійної діяльності  

Питання для обговорення: 

1. Поняття про науку. 

2. Наукова комунікація. Наукова школа. 

3. Науково-дослідницька діяльність студентів. 

          4.  Підготовка та атестація наукових і науково-педагогічних кадрів. 

Література: [ 1, 3, 7, 16 ] 

 

Тема:  Психологія і технологія наукової творчості. 

Мета: обґрунтувати роль засобів наукової комунікації 

Питання для обговорення: 

1. Організація та психологія наукової творчості. 

2. Робочий день та місце науковця. 

3. Оргтехніка, технічні засоби наукової діяльності. 

4. Ділове спілкування та листування. 

5. Особистий архів (бібліотека) здобувача. 

Література: [ 2, 3, 7, 9, 10] 

 

Практичне заняття 2. 

Тема: Методологія наукового дослідження 

Мета: вивчити структуру методології та важливість її компонентів  

Питання для обговорення: 

1. Методологія дослідження: структура. 

2. Теоретико-методологічні основи наукових досліджень.  

3. Категоріальний апарат наукових досліджень. 

4.  Наукова парадигма і теоретична концептуалізація наукових досліджень 

5. Методологія гуманітарних досліджень. 

 Література:  [ 1, 3, 5, 9, 16 ] 

 

Практичне заняття 3. 

Тема: Методи і принципи наукових досліджень та  їх застосування у 

наукових дослідженнях 

Мета: вивчити принципи і методи  наукового дослідження 

1. Принципи наукового дослідження. 

2. Найважливіші принципи  гуманітарного дослідження: історизму, 

системності, всебічності, наступності (спадкоємності), світоглядності  

3. Філософські та загальнонаукові методи наукових досліджень. 

4.  Кількісні методи. 

Література:  [ 1, 3, 6, 12] 

 

 

             



Тема: Підготовка до написання магістерської роботи  

         Мета: виробити здатність до аналітичного мислення у професійних 

питаннях та проблемах. 

1. Поняття, мета і основні завдання наукових робіт.  

2. Загальна схема наукового дослідження. 

3. Вибір і затвердження теми. Формулювання  назви.  

4. Складання індивідуального і робочого планів. 

Література:[ 3,5, 7, 9, 11] 

 

         Практичне заняття 4.  

Тема :  Пошук, накопичення та обробка наукової інформації. 

Мета: відстежувати тенденції розвитку предметної сфери шляхом бібліо- 

та вебометричного аналізу інформаційних потоків та масивів 

Питання для обговорення: 

1.  Аналіз наукової літератури з теми. 

2. Поняття наукового напряму, наукової проблеми та теми наукового 

дослідження.  

3. Постановка проблеми, актуальність теми дослідження та 

визначення рівня її розробленості, наукова новизна та практичне 

значення розробки проблеми. 

4.  Мета та завдання дослідження, вибір об’єкта та предмета 

дослідження, окреслення структури роботи.  

Література:[ 4,6,9,12, 14] 

 

Тема:  Вимоги до змісту і структури магістерської роботи. 

Мета: навчитися використовувати  на практиці фаховий науково-

термінологічний апарат  

1. Зміст, вступ, його композиція. 

2.  Методи дослідження, наукова новизна одержаних результатів. 

3.  Практичне значення одержаних результатів, особистий внесок 

здобувача. Підготовка рукопису наукової роботи: логіка викладу, мова та 

стиль наукового дослідження.  

4. Висновки, додатки. основні вимоги до написання магістерських 

робіт.  

Література: [2,4,9,13,17 ] 

 

Тема 5. Оформлення магістерської роботи. 

Мета: вміти представляти підсумки виконаної роботи, оформлених 

відповідно до наявних вимог, із залученням сучасних засобів редагування і 

друку 

1.Мова і стиль дисертаційної праці.  

2. Нумерація, подання текстового матеріалу.  

3. Ілюстрація, таблиці, формули, посилання, додатки.  

4. Список використаних джерел.  

5. Підготовка до захисту та захист магістерської роботи.  

5. Рецензування та оформлення документів і матеріалів, пов’язаних із 

захистом роботи. Підготовка магістранта до виступу на засіданні Державної 



екзаменаційної комісії. Зміст доповіді та підготовка супроводжуючого 

ілюстративного матеріалу. Процедура публічного захисту магістерської роботи.  

Література: [ 1,6,4,12,15] 

 

Практичне заняття 6. 

Тема:  Підготовка публікацій, рефератів, доповідей. 

Мета: вивчити механізм підготовки наукових праць 

Питання для обговорення: 

1. Робота над публікаціями, рефератами і доповідями. 

2. Наукова публікація: поняття, функції, основні види. 

3. Мінімальна кількість та обсяг публікацій здобувача. 

4. Методика підготовки та оформлення публікацій. 

Література: [ 1,6,7,9,15,18] 

 

Практичне заняття 7.  

   Тема: Академічна доброчесність як формування нової академічної 

культури. 

1. Поняття академічної недоброчесності.  

2. Перевірка магістерських робіт на антиплагіат.  

3. Проект сприяння академічній доброчесності в Україні SAIUP.  Комісія 

з питань етики та академічної доброчесності. 

Література:  [ 2,5, 15, 23 ] 

 

 

 

  



7. САМОСТІЙНА РОБОТА  

 

Діяльність студента щодо освоєння окремих тем, проблем, питань і 

джерел, що  передбачаються навчальним  планом курсу «Методологія наукових 

досліджень», але виносяться на самостійне опрацювання, має статус 

самостійної роботи. 

Мета самостійної роботи: змістовне осмислення інформації та 

внутрішня мотивація до самостійно-пошукової діяльності.  

Форми контролю – поточний (усне фронтальне опитування, тестування, 

контрольні роботи)  та підсумковий (іспит). 

Самостійна робота студентів з дисципліни  “Методологія наукових 

досліджень” передбачає: 

➢ активне слухання й діалог з викладачем та аудиторією у ході 

лекційних занять; 

➢ опрацювання  навчальної (основної і додаткової) літератури 

до кожного практичного заняття; 

➢ самостійне вивчення окремих питань курсу; 

➢ виконання комплексних письмових завдань; 

➢ підготовку до контрольних робіт; 

➢ підготовку до іспиту. 

 

ПЕРЕЛІК  ПИТАНЬ І ЗАВДАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

Вид самостійної роботи год. 

1. ВИВЧЕННЯ ОКРЕМИХ ПИТАНЬ НА ОСНОВІ ЛІТЕРАТУРИ  

Тема 1.  - Наука як система уявлень про світ  11 

Тема 2.   -  Теоретична основа наукових досліджень  10 

Тема 3.  -  Методологія і методи наукових досліджень  11 

Тема 4.   -    Логіка наукового дослідження  11 

Тема 5.   – Оформлення результатів досліджень у вигляді наукових 

робіт [3, с.  
11 

Тема 6.   - Підготовка публікацій, рефератів, доповідей  10 

Тема 7.   - Впровадження результатів наукових досліджень та їх 

ефективність  
11 

Тема 8] -   Інформаційне забезпечення наукових досліджень в 

соціокультурній сфері  
10 

Тема 9.   - Підготовка і кваліфікація наукових кадрів в Україні   11 

ВСЬОГО 96 

 

 

 

Запитання для самоконтролю знань з дисципліни 

1. Поняття наукового дослідження.  

2. Вимоги до наукового дослідження, його функції та специфічні ознаки.  

3. Види наукових досліджень: експериментальні, теоретичні, історіографічні, 

порівняльно-аналітичні.  

4. Загальні форми викладу матеріалів наукових досліджень.  



5. Основні  етапи  наукових  досліджень,  їх  послідовність 

 та взаємоузгодженість.  

6. Організація наукових досліджень.  

7. Категоріальний апарат наукового дослідження.  

8. Визначення об'єкта та предмета наукового дослідження: їх взаємозв'язок і 

взаємоузгодженість.  

9. Гіпотеза наукового дослідження.  

10. Формулювання мети та системи завдань наукового дослідження.  

11. Дослідження як процес.  

12. Тема та мета дослідження.  

13. Планування дослідження, стадії дослідницького процесу.  

14. Поняття методологія, метод, прийом в науковому дослідженні.  

15. Типологія методів дослідження: емпіричні, теоретичні, (пост)теоретичні.  

16. Емпіричні методи наукового дослідження: спостереження, анкетування, 

тестування, інтерв'ю, опитування, мозковий штурм, соціометрія, кваліметрія 

т. ін.  

17. Теоретичні методи дослідження: аналіз, синтез, індукція, дедукція, 

моделювання, проектування, прогнозування, систематизація, кваліфікація, 

мисленнєвий експеримент.  

18. Основні поняття та визначення математичних методів та методів 

статистичної обробки наукових даних.  

19. Система літературних джерел для написання наукової праці.  

20. Робота з літературними джерелами: правила, етапи, порядок опрацювання та 

зберігання.  

21. Формування робочого каталогу за тематикою наукового дослідження.  

22. Вимоги до оформлення списку літературних джерел.  

23. Цитування літературних та інформаційно-аналітичних джерел.  

24. Вимоги до оформлення посилань на джерела використаної у науковому 

дослідженні літератури.  

25. Робота з систематичними та алфавітними каталогами, бібліографічними 

довідками, реферативними журналами тощо.  

26. Особливості використання електронних пошукових мереж та електронних 

каталогів в процесі наукових досліджень.  

27. Особливості та етапи визначення проблематики і вибору теми наукового 

дослідження.  

28. Обґрунтування теми наукового дослідження: її актуальність, новизна, 

теоретичне та практичне знання наукового дослідження.  

29. Визначення можливостей практичного використання результатів наукового 

дослідження.  

30. Обсяг і структура наукової роботи.  

31. Статистичні та інформаційно-аналітичні джерела інформації.  

32. Нормативно-правові, інструктивно-методичні матеріали, їх використання в 

наукових дослідженнях.  

33. Правила та методи збору, обробки і зберігання фактичних і статистичних 

матеріалів в процесі наукового дослідження  

34. Документальна фіксація результатів досліджень.  

35. Апробація, тези, виступи, доповідь, стаття, звіт, дисертація, монографія.  



36. Розробка та експериментальна перевірка моделі, головних ідей, 

концептуальних положень, що покладені в основу дослідження.  

37. Вимоги до оформлення наукової праці.  

38. Підготовка магістерської роботи та її захист.  

39. Структура магістерської роботи, графік підготовки магістерської роботи, 

наукове керівництво, рецензування, процедура захисту  

 

8. Організація і проведення тренінгу (4 год.) 

1. Вступна частина проводиться з метою ознайомлення студентів з 

темою тренінгового заняття.  

2. Організаційна частина полягає у створенні робочого настрою у 

студентській групі, ознайомленні з правилами проведення тренінгового заняття 

та умов підбиття підсумків.  

3. Практична частина реалізується групою чи підгрупами студентів 

чисельністю 4-5 осіб шляхом виконання завдань чи вирішення проблемних 

питань тренінгового заняття.  

4. Підведення підсумків  відбувається шляхом обговорення результатів 

виконання тренінгового завдання групою чи підгрупами студентів, обміну 

думками з питань, винесених на тренінгове заняття.  

 

Тематика:  «Публічний виступ» 

Мета: Підготовка магістранта до виступу на засіданні Державної 

екзаменаційної комісії. Зміст доповіді та підготовка супроводжуючого 

ілюстративного матеріалу. Процедура публічного захисту магістерської роботи.  

Порядок проведення: 1. Докомунікативний етап. 2. Комунікативний етап. 3. 

Післякомунікативний етап. 

 

                             

  



                                              9. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

При викладанні навчальної дисципліни „Методологія наукових 

досліджень” використовуються інформаційно-ілюстративний та проблемний 

методи навчання для проведення занять і організації самостійної роботи 

студентів:   

• лекції (оглядові, з докладним викладенням навчального матеріалу, 

розв’язанням ситуативних завдань; використання інтерактивних методів, 

технічних засобів); 

• практичні заняття (групові заняття із розгляду типових ситуацій з 

опитуванням студентів, виконання завдань за індивідуальними варіантами під 

керівництвом викладача); 

• самостійна робота студента (форми, обсяги та види безпосередньо 

пов’язані із методикою і організацією аудиторної роботи, із станом 

забезпечення студента дидактичними і навчально-методичними матеріалами і 

передбачає опрацювання теоретичного матеріалу, викладеного на лекціях, 

самостійне вивчення певного теоретичного матеріалу, підготовку до 

практичних робіт, тестування і самоаналіз навчальної роботи та виконання 

індивідуальних завдань); 

• індивідуальна робота студента під керівництвом викладача  (цей один із 

видів самостійної роботи студента планується - у навчальному плані, розкладі 

занять - як робота в аудиторії, але є допоміжним і не обов’язковим для 

відвідування студентом; заняття присвячені додатковому розгляду певних 

питань з теоретичного матеріалу, складного для самостійного опрацювання, 

використовуються для здійснення консультацій (в тому числі з тематики 

індивідуальних завдань), для проведення заходів поточного контролю (ділової 

гри, контрольних робіт, тестування тощо). 

Загалом під час викладання курсу використовуються такі методи навчання: 

інформаційно-ілюстративний, метод проблемного викладу, метод вправ, 

спостереження й аналіз фактів, метод бесіди, методи інтерактивного навчання 

(ділові ігри, круглі столи тощо), метод проектів, case-метод, використання 

комп’ютерних технологій.  

Під час лекцій і практичних занять використовуються технічні засоби 

навчання.  

 

Методи контролю 

Усний контроль у вигляді індивідуального та фронтального опитування. 

Письмовий контроль у вигляді модульних контрольних робіт, виконання 

індивідуальних завдань, поточного тестування. 

         

10. Методи оцінювання 

 У процесі вивчення дисципліни „Методологія наукових досліджень” 

використовуються наступні методи оцінювання навчальної роботи студента за 

100 бальною шкалою: 

– поточне тестування та опитування; 

– виконання ректорської контрольної роботи; 

– підсумкове тестування по кожному змістовому модулю; 



– оцінювання виконання КПІЗ; 

– письмовий іспит; 

 

 Підсумковий бал за 100-бальною шкалою з дисципліни визначається як 

середньозважена величина залежно від питомої ваги кожної складової 

залікового кредиту. 

Заліковий 

модуль 1 

Заліковий 

модуль 2 

(ректорська 

контрольна 

робота) 

Заліковий 

модуль 3 

(підсумкова 

оцінка за 

КПІЗ) 

Заліковий 

модуль 4 

(письмовий 

іспит) 

Разом 

20% 20 % 20 % 
 

40 % 100% 

 

 

 

Шкала оцінювання 

За шкалою 

університету 

За національною 

шкалою 
За шкалою ЕСТS 

90-100 відмінно А (відмінно) 

85-89 
добре 

В (дуже добре) 

75-84 С (добре) 

65-74 
задовільно 

D (задовільно) 

60-64 E (достатньо) 

35-59 

незадовільно 

FX (незадовільно з можливістю 

повторного складання) 

1-34 
F (незадовільно з обов’язковим 

повторним курсом) 

 

11. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, 

використання яких передбачає навчальна дисципліна 

 

№ Найменування  Номер теми 

1. Електронний варіант лекцій 1-12 

2. Презентації 1-12 
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