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СТРУКТУРА РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

“НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА” 
 

1. Опис дисципліни “ Науково-дослідна робота ” 

 

Дисципліна 

“ Науково-дослідна 

робота ” 

Галузь знань, 

спеціальність, 

ступінь вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів – 10 

Галузь знань:  

23 «Соціальна робота» 

 

Статус дисципліни 
обов’язкова 

Мова навчання 

українська 

Кількість залікових 

модулів –  4 

Спеціальність: 

231 «Соціальна робота» 

 

Рік підготовки – 2 

Семестр – 3 

Кількість  змістових 

модулів – 2 

Ступінь вищої освіти – 

магістр 

Лекції: 

Денна – 12 год. 

 

 

Практичні заняття: 

Денна – 12 год. 

 

Загальна кількість 

годин – 300 
 

Самостійна робота: 

Денна – 270 год. 

 

 

Індивідуальна робота : 

Денна – 2 год. 

 

Тижневих годин – 25, 

з них аудиторних – 2 
 

Вид підсумкового 

контролю – залік 
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2. Мета і завдання дисципліни «Науково-дослідна робота» 

2.1. Мета вивчення дисципліни. 

 
Науково-дослідна робота студентів магістратури випливає із цілей і завдань освітнього 

процесу та сприяє підготовці висококваліфікованих фахівців. Серед провідних вимог тут є 

всебічний розвиток їх творчих здібностей і дослідницьких умінь, аналітичних і рефлексивних 

компетенцій студентів.   

Метою дисципліни «Науково-дослідна робота» є – розвиток у майбутніх науковців і 

практиків різного фаху нахилів до пошукової дослідної діяльності, до творчого розв’язання 

суспільних, виробничих і навчальних завдань, а також формування умінь, навичок та 

компетенцій застосування дослідницьких методів і засобів у повсякденні вирішення 

професійних завдань і проблемних ситуацій. 

 

2.2. Завдання вивчення дисципліни 
 

Завдання вивчення дисципліни:  

• сформувати у майбутніх магістрів досвід наукової постановки та збирання 

експериментального матеріалу для вирішення професійних завдань; 

• збагатити їх компетентнісний потенціал у вивченні та критичному аналізі наукової 

(вітчизняної та зарубіжної) літератури, щонайперше тієї, яка стосується методологічних питань, 

методів  і засобів повноцінного наукового дослідження; 

• забезпечити оволодіння системними науковими знаннями теоретико-методологічного 

змісту щодо можливих способів пізнання і перетворення дійсності; 

• сформувати вміння осмислено оперувати категоріями, поняттями і фактами під час 

методологічного обґрунтування дослідницьких програм і проектів, процедур і технік. 

 

2.3. Найменування та опис компетентностей, формування котрих 

забезпечує вивчення дисципліни. 
 

1. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

2. Здатність до розуміння та використання сучасних теорій, методологій і методів соціальних 

та інших наук, у тому числі методи математичної статистики та кількісні соціологічні 

методи, стосовно завдань фундаментальних і прикладних досліджень у галузі соціальної 

роботи. 

3. Здатність доводити знання та власні висновки до фахівців та нефахівців. 

4. Здатність до оволодіння навичками самостійного опанування новими знаннями, 

використовуючи сучасні освітні та дослідницькі технології у соціальній сфері. 

5. Здатність до узагальнення результатів власних наукових досліджень та їх оприлюднення у 

формі наукових звітів (тез, статей, доповідей тощо). 

6. Здатність до аналізу нормативно-законодавчих актів в контексті соціальної політики. 

7. Здатність до оволодіння навичками науково-дослідницької, організаційно-адміністративної, 

а також методичної діяльності з розробки і реалізації соціальних програм. 

8. Здатність розробляти концептуальні засади, висувати робочі гіпотези досліджуваної 

соціальної проблеми, обирати методи,  розробляти та застосовувати інструментарій, 

проводити теоретичне та емпіричне дослідження, аналізувати й узагальнювати та 

презентувати результати, обґрунтовувати його висновки. 

9. Здатність планувати та здійснювати соціальні дослідження з метою виявлення й аналізу 

соціально значимих проблем і факторів досягнення соціального благополуччя різних груп 

населення. 

 

2.4. Передумови для вивчення дисципліни. 
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Набуття студентами компетентності з курсу можливе за актуалізації їхніх знань з 

дисциплін «Методологія наукових досліджень», «Управління у соціальній сфері», «Психологія 

професійної креативності», «Ділові комунікації англійською», «Соціальні проекти», 

«Міждисциплінарна курсова робота». 

 

2.5. Результати навчання. 
 

Результати навчання даної дисципліни деталізують такі програмні результати навчання:  

- критично оцінювати результати наукових досліджень і різні джерела знань про практики 

соціальної роботи, формулювати висновки та рекомендації щодо їх впровадження; 

- збирати та здійснювати кількісний і якісний аналіз емпіричних даних; 

- самостійно й автономно знаходити інформацію необхідну для професійного зростання, 

опановувати її, засвоювати та продукувати нові знання, розвивати професійні навички та 

якості; 

- аналізувати соціальний та індивідуальний контекст проблем особи, сім’ї, соціальної 

групи, громади, формулювати мету і завдання соціальної роботи, планувати втручання в 

складних і непередбачуваних обставинах відповідно до цінностей соціальної роботи; 

- визначати методологію прикладного наукового дослідження та застосовувати методи 

кількісного та якісного аналізу результатів, у тому числі методи математичної 

статистики; 

- критично оцінювати результати наукових досліджень та здійснювати пошук потрібної 

наукової інформації у соціальній сфері; 

- узагальнювати результати власних наукових досліджень та оприлюднювати їх у формі 

наукових звітів (тез, статей, доповідей тощо); 

- володіти процедурою і технікою застосування нормативно-законодавчих актів в 

контексті соціальної політики; 

- виявляти потреби різних верств населення та розробляти відповідні програми 

соціального захисту щодо їх вирішення; 

- володіти навичками науково-дослідницької, організаційно-адміністративної, а також 

методичної діяльності з розробки і реалізації соціальних програм. 

 

 

3. Програма навчальної дисципліни: 

 

Змістовий модуль 1.  

ТЕМА 1. Теоретична основа наукових досліджень. 

Поняття про теорію та концепцію. Структура наукової теорії та її 

характеристика. Поняття про наукову ідею, принцип, теоретичну модель і 

концепт у системі сучасного наукового пізнання. Функції наукової теорії: 

пояснювальна, передбачувальна, синтезуюча, проектна, прикладна 

(експериментальна), методологічна, саморефлексивна. Класифікація наукових 

теорій. Особливості соціогуманітарних теорій та концепцій, їх характеристика та 

аналіз взірців. 

Література: [1; 7; 10; 15] 

 

ТЕМА 2. Логіка та методологія класичного наукового дослідження. 

Модель взаємозумовленого генезису науки і практики. Поняття про 

фундаментальні та прикладні дослідження у царині соціогуманітарної науки. 
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Загальна схема наукового дослідження: актуальність теми, наукова проблема, 

стан наукової розробки теми, мета і завдання дослідження, його об’єкт і предмет, 

головна концептуальна ідея та гіпотеза дослідження, його теоретична і 

методологічна основи, методи та організація, наукова новизна і практичне 

значення одержаних результатів дослідження. Методологічна схема циклічно 

завершеного наукового дослідження і характеристика його етапів: вибір предмета 

дослідження та первинний аналіз його суті, теоретизація предмета, методологічне 

обґрунтування конкретно-тематичного дослідження, емпіричне дослідження 

сутності предмета, науковий аналіз результатів проведеного емпіричного 

дослідження, формулювання висновків та рекомендацій. 

Література: [2; 4; 7; 8; 12] 

 

ТЕМА 3. Організація і планування наукового дослідження. 

Описання етапів організації дослідження: підготовчий, діагностичний або 

констатувальний, формувальний або розвивальний, підсумково-результативний. 

Загальна характеристика наукових джерел і навчальних посібників. Поняття про 

монографічну працю, збірник наукових статей, періодичне видання (журнал, 

бюлетень, вісник, газета). Форми наукового запису: бібліографічна довідка, план 

викладених у статті чи монографії основних тем, іде, питань, тези, конспект, 

виписки (дослідні цитати з тексту джерела), анотація. 

Література: [3; 10; 15] 

 

ТЕМА 4. Види науково-дослідницьких робіт. 

Реферат як доповідь на певну тему, що передбачає огляд відповідних 

літературних джерел та вимоги до викладу його наукового змісту. Поняття про 

функціональні обов’язки автора наукового твору, співавторів, наукового 

редактора, рецензента, опонента, експерта. Курсова робота як продукт навчально-

дослідницької діяльності студента. Види курсових робіт: реферативні, 

дослідницькі, а також їх структура (вступ, основна частина, висновки). Дипломна 

робота як завершальний етап освіти випускника ВНЗ. Аналіз синонімічних понять 

«дипломний проект», «дипломний твір», «дипломне дослідження». Вимоги до 

написання дипломних робіт: актуальність, новизна тематики, відповідність 

сучасному стану і перспективам розвитку науки, практичним завданням і 

загальним цілям роботи; вивчення і критичний аналіз монографічної та 

періодичної літератури згідно з обраною темою; вивчення  й характеристика 

історії та сучасного стану проблематики дослідження; характеристика предмета, 

завдань і методів дослідження, опис та аналіз проведених автором експериментів; 

узагальнення результатів, обґрунтованість висновків і практичних рекомендацій. 

Література: [1; 2; 5; 12; 14; 17] 

 

ТЕМА 5. Робота над написанням наукових тез, доповідей, статей та 

правила оформлення наукових публікацій. 

Види наукових публікацій та їх характеристика (фахові видання, стаття, 

монографія, автореферат дисертації, препринт, тези доповідей, матеріали наукової 

конференції, збірки наукових праць, вихідні відомості, у т. ч. УДК, ББК, ISBN, 
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вихідні дані видання, обсяг видання в умовних друкованих аркушах тощо). Тези 

як сутнісний зміст проведеного теоретичного або емпіричного дослідження. 

Наукова стаття – фундаментальна розвідка в певному тематичному 

упредметненні. 

Послідовний, цілісний та вибірковий різновиди викладу наукового 

матеріалу. Формулювання задуму або концептуальної ідеї дослідження. Відбір і 

підготовка, рубрикація та групування опрацьованого наукового матеріалу. 

Обробка рукопису, що містить уточнення його змісту, оформлення та літературні 

правки. Робота над діловим рукописом. Перевірка правильності його оформлення. 

Літературна правка і коректура. Сторінка рукопису та вимоги до її оформлення. 

Література: [1; 2; 4; 6; 7; 8; 12; 18] 

 

ТЕМА 6. Реферат як форма навчальної і науково-дослідної роботи. 

Ідея і тема реферату, процес його написання, що охоплює: уточнення теми, 

підбір потрібної літератури та її вивчення, складання плану, написання основного 

тексту, уточнення вступу та формулювання висновків, оформлення реферату, 

його усний аргументований виклад. Різновиди рефератів: інформаційний, 

розширений або зведений, дослідницький. Вимоги до структурних частин 

реферату. Рецензія або відгук на реферат, що об’єктивно оцінює його позитивні та 

негативні сторони. 

Література: [3; 5; 6; 7; 15]. 

 

 

4. Структура залікового кредиту з дисципліни  

“Науково-дослідна робота” 
 

 

Кількість годин 

Лекції Практичні 

заняття 

Самостійна 

робота 

Індиві-

дуальна 

робота 

Контрольні 

заходи 

Змістовий модуль 1.  

Тема 1. Теоретична основа наукових 

досліджень 
2 2 90 -  

Тема 2. Логіка та методологія класичного 

наукового дослідження. 
2 2 90 - 

реферати 

–  1 год. 

Тема 3. Організація і планування 

наукового дослідження. 
2 2 90 1 

МКР  

– 2 год. 

Змістовий модуль 2.  

Тема 4. Види науково-дослідницьких 

робіт. 
2 2 90 -  

Тема 5. Робота над написанням наукових 

тез, доповідей, статей та правила 

оформлення наукових публікацій. 

2 2 90 1 
реферати 

–  1 год. 

Тема 6. Реферат як форма навчальної і 

науково-дослідної роботи. 
2 2 90 - 

РКР  

–  2 год. 

Разом 12 12 270 2  
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 5. Тематика практичних занять 
 

Практичне заняття № 1.  

Тема: Теоретична основа наукових досліджень. 

Питання для обговорення:  

1. Поняття про теорію та концепцію.  

2. Функції наукової теорії: пояснювальна, передбачувальна, синтезуюча, проектна, прикладна 

(експериментальна), методологічна, саморефлексивна.  

3. Класифікація наукових теорій.  

4. Особливості соціогуманітарних теорій та концепцій, їх характеристика та аналіз взірців. 

Література:  [1; 7; 10; 15] 

 

Практичне заняття № 2.  

Тема: Логіка та методологія класичного наукового дослідження. 

Питання для обговорення:  

1. Модель взаємозумовленого генезису науки і практики.  

2. Поняття про фундаментальні та прикладні дослідження у царині соціогуманітарної науки.  

3. Загальна схема наукового дослідження: актуальність теми, наукова проблема, стан наукової 

розробки теми, мета і завдання дослідження, його об’єкт і предмет, головна концептуальна 

ідея та гіпотеза дослідження, його теоретична і методологічна основи, методи та 

організація, наукова новизна і практичне значення одержаних результатів дослідження.  

4. Методологічна схема циклічно завершеного наукового дослідження і характеристика його 

етапів: вибір предмета дослідження та первинний аналіз його суті, теоретизація предмета, 

методологічне обґрунтування конкретно-тематичного дослідження, емпіричне дослідження 

сутності предмета, науковий аналіз результатів проведеного емпіричного дослідження, 

формулювання висновків та рекомендацій. 

Література: [2; 4; 7; 8; 12]. 

 

 

Практичне заняття № 3.  

Тема: Організація і планування наукового дослідження. 

Питання для обговорення:  

1.   Описання етапів організації дослідження: підготовчий, діагностичний або констатувальний, 

формувальний або розвивальний, підсумково-результативний.  

2.   Загальна характеристика наукових джерел і навчальних посібників. 

3.   Поняття про монографічну працю, збірник наукових статей, періодичне видання (журнал, 

бюлетень, вісник, газета).  

4.  Форми наукового запису: бібліографічна довідка, план викладених у статті чи монографії 

основних тем, іде, питань, тези, конспект, виписки (дослідні цитати з тексту джерела), 

анотація. 

Література: [3; 10; 15] 

 

Практичне заняття № 4. 

Тема: Види науково-дослідницьких робіт. 

Питання для обговорення:  

1.   Реферат як доповідь на певну тему, що передбачає огляд відповідних літературних джерел та 

вимоги до викладу його наукового змісту.  

2.   Поняття про функціональні обов’язки автора наукового твору, співавторів, наукового 

редактора, рецензента, опонента, експерта.  

3.   Курсова робота як продукт навчально-дослідницької діяльності студента. Види курсових 

робіт: реферативні, дослідницькі, а також їх структура (вступ, основна частина, висновки).  

4.   Дипломна робота як завершальний етап освіти випускника ВНЗ. 
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5.   Аналіз синонімічних понять «дипломний проект», «дипломний твір», «дипломне 

дослідження».  

6.   Вимоги до написання дипломних робіт: актуальність, новизна тематики, відповідність 

сучасному стану і перспективам розвитку науки, практичним завданням і загальним цілям 

роботи; вивчення і критичний аналіз монографічної та періодичної літератури згідно з 

обраною темою; вивчення  й характеристика історії та сучасного стану проблематики 

дослідження; характеристика предмета, завдань і методів дослідження, опис та аналіз 

проведених автором експериментів; узагальнення результатів, обґрунтованість висновків і 

практичних рекомендацій.  

Література: [1; 2; 5; 12; 14; 17].  

 

Практичне заняття № 5. 

Тема: Робота над написанням наукових тез, доповідей, статей та правила оформлення 

наукових публікацій. 

Питання для обговорення:  

1. Види наукових публікацій та їх характеристика (фахові видання, стаття, монографія, 

автореферат дисертації, препринт, тези доповідей, матеріали наукової конференції, збірки 

наукових праць, вихідні відомості, у т. ч. УДК, ББК, ISBN, вихідні дані видання, обсяг 

видання в умовних друкованих аркушах тощо).  

2. Тези як сутнісний зміст проведеного теоретичного або емпіричного дослідження. Наукова 

стаття – фундаментальна розвідка в певному тематичному упредметненні. 

3. Послідовний, цілісний та вибірковий різновиди викладу наукового матеріалу.  

4. Формулювання задуму або концептуальної ідеї дослідження.  

5. Відбір і підготовка, рубрикація та групування опрацьованого наукового матеріалу.  

6. Обробка рукопису, що містить уточнення його змісту, оформлення та літературні правки. 5. 

Робота над діловим рукописом.  

7. Перевірка правильності його оформлення. Літературна правка і коректура.  

8. Сторінка рукопису та вимоги до її оформлення.  

Література: [1; 2; 4; 6; 7; 8; 12; 18].  

 

Практичне заняття № 6. 

Тема: Реферат як форма навчальної і науково-дослідної роботи. 

Питання для обговорення:  

1. Ідея і тема реферату, процес його написання, що охоплює: уточнення теми, підбір потрібної 

літератури та її вивчення, складання плану, написання основного тексту, уточнення вступу 

та формулювання висновків, оформлення реферату, його усний аргументований виклад.  

2. Різновиди рефератів: інформаційний, розширений або зведений, дослідницький.  

3. Вимоги до структурних частин реферату.  

4. Рецензія або відгук на реферат, що об’єктивно оцінює його позитивні та негативні сторони. 

Література: [3; 5; 6; 7; 15]  

 

 

6. Комплексне практичне індивідуальне завдання 
 

Виконання КПІЗ є складовою навчального процесу, активною формою самостійної 

роботи студентів.   

Загальні вимоги до виконання КПІЗ 

Кожний варіант складається з теоретичного питання, розкриваючи зміст якого студенти 

повинні обгрунтувати знання наукових літературних джерел.  

Особливу увагу слід приділити оформленню завдання, обсяг якого має бути не менше 15 

сторінок друкованого тексту (Тimes New Roman, 14 кегель, через 1,5 інтервали, ліве поле 3 см, 
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верхнє, праве, нижнє - 2 см). Сторінки тексту нумерують. Наприкінці роботи додається список 

використаної літератури, оформлений з дотриманням стандартів. 

Добір літератури, статистичної інформації та інших матеріалів 

Навчальну літературу з вибраного варіанта завдання студент добирає як за 

рекомендованим списком літератури, так і самостійно. Особливу увагу слід звернути на 

періодичні наукові видання. Опрацювання їх у запропонованих темах завдань вигідно 

вирізнятиме роботу.  

Виклад зміст 

Зібраний, вивчений і опрацьований матеріал за темою викладається відповідно до 

запропонованого плану, за яким кожний розділ починається з нової сторінки. Сторінки 

нумеруються у правому верхньому куті. Таблиці, схеми, рисунки повинні мати назву. На 

конкретні дані з першоджерел робляться посилання. 

 

Тематика науково-дослідної роботи магістрів. 

1. Значення і роль емпатії у роботі соціального працівника. 

2. Світогляд сучасної молоді: конструктивні та деструктивні зміни. 

3. Стереотипи і комплекси соціального працівника. 

4. Особливості міжособистих стосунків спортсменів ігрових видів спорту. 

5. Соціально-психологічні передумови збереження української родини. 

6. Джерела і передумови виникнення суперечок між батьками і дітьми. 

7. Старість як соціально і духовно продуктивний вік. 

8. Сімейне насильство як соціально-психологічна проблема і шляхи її подолання. 

9. Соціальна самоорганізація і духовна самореалізація особистості. 

10. Способи і засоби подолання бідності в сучасній Україні.  

11.  Особливості міжособистісної взаємодії віруючих різних конфесій. 

12.  Вчинок повсякдення у професійній діяльності соціального працівника. 

13.  Вчинкова організація взаємодії соціального працівника і клієнта. 

14.  Індивідуальна та колективна мисле комунікація як чинник ефективності професійної 

діяльності соціального працівника.  

15.  Методологічна робота у професійному повсякденні соціального працівника.  

16.  Парадигми професіоналізації соціальної роботи та їх критичний аналіз. 

17.  Ціннісно-смислова сфера майбутнього соціального працівника. 

18.  Соціальні та духовні параметри ціннісного ставлення людини до світу. 

19.  Ціннісно-смисловий портрет майбутнього соціального працівника. 

20.  Торгівля людьми як суспільна проблема і способи її розв’язання. 

21.  Мислесхема як інструмент професійної діяльності соціального працівника. 

22.  Модель ефективного соціального працівника: способи і засоби продуктивної мисле 

діяльності. 

23. Методологічна план-карта дослідження та її характеристика. 

24.  Ефективні методи ділової взаємодії соціального працівника із клієнтами. 

25.  Внутрішня культура особистості та її соціально-психологічна характеристика. 

26.  Соціальна толерантність як інтегральна риса особистості соціального працівника. 

27.  Шкідливі звички молоді, їх природа та способи подолання. 

28.  Професійне самовизначення як предмет соціально-психологічного аналізу. 

29.  Самоповага як чинник ефективної професійної діяльності у системі «Людина – 

людина». 

30.  Прикладне соціологічне дослідження та його оргтехнологічна модель. 

 

Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) визначається як середньозважена величина, 

залежно від питомої ваги кожної складової залікового кредиту. 

При оцінюванні за основу береться повнота і правильність викладу матеріалу із обраної 

тематики. Враховується здатність магістра диференціювати та уніфікувати отримані знання; 



9 

уміння правильно знайти ефективний варіант розвитку конкретної ситуації з професійної 

діяльності соціального працівника, уміння правильно, логічно, послідовно і грамотно викладати 

матеріал. 

 Оцінка „відмінно” ставиться в тому випадку, коли магістр дає повну і  правильну 

відповідь на всі поставленні запитання, уміє диференціювати, інтегрувати знання, вірно 

використовує термінологію, вміло аналізує практичні ситуації і робить логічно правильні 

висновки. 

 Оцінка „добре” ставиться за наявності неістотних, другорядних упущень при відповіді 

на питання, коли дещо порушена логіка викладу матеріалу, однак магістр продемонстрував 

володіння основними категоріями. 

 Оцінка „задовільно” ставиться за відповідь у якій є значні помилки, однак магістр 

орієнтується в змісті питання, хоч не зовсім вірно розуміє зміст понять, відповіді нелогічні. 

 Оцінка „незадовільно” ставиться за невірний виклад матеріалу на всі поставленні 

питання, неправильний розв’язок конкретної ситуації у професійній діяльності соціального 

працівника. 

Із додержанням перелічених вимог завдання подається викладачу курсу на перевірку та 

має бути обов’язково захищене на практичному занятті. Термін подачі та захисту КПІЗ триває 

із 3 тижня навчання до 12. 

 

 7. Самостійна робота 
Зміст самостійної роботи в межах дисциплін «Науково-дослідна робота» 

визначається робочою навчальною програмою дисципліни та методичними 

рекомендаціями. 

Самостійна робота над навчальною дисципліною «Науково-дослідна робота» 

включає: 

-  опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу; 

- вивчення окремих тем або питань, що передбачені для самостійного 

опрацювання; 

-  поглиблене вивчення літератури на задану тему та пошук додаткової інформації; 

-  підготовка до виступу на практичних занять; 

-  опрацювання та підготовку огляду опублікованих у фахових та інших виданнях 

статей; 

-  підготовка та оформлення схем, таблиць, графіків, діаграм тощо. 

 
№ 

п/п 
Тематика 

К-сть 

годин 

1 Теоретична основа наукових досліджень 90 

2 Логіка та методологія класичного наукового дослідження 90 

3 Організація і планування наукового дослідження 90 

4 Види науково-дослідницьких робіт 90 

5 
Робота над написанням наукових тез, доповідей, статей та правила 

оформлення наукових публікацій 
90 

6 Реферат як форма навчальної і науково-дослідної роботи 90 

Разом: 270 

 

8. Тренінг з дисципліни 

Тренінг на тему: «Робота з базою даних Scopus» (4 год.) 
Основна мета тренінгу – навчитися максимально ефективно знаходити необхідну 

інформацію, що дозволить витрачати менше часу на пошук і більше часу на проведення 

досліджень.  
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На тренінгу розглядатимуться наступні питання: 

1. Вміст бази, інструменти пошуку, аналізу та візуалізації даних Scopus; 

2. Оновлення Scopus; 

3. Критерії відбору наукових видань для представлення в Scopus. 

Завдання тренінгу: навчитися працювати з базою даних і інструментом для 

відслідковування наукових цитувань Scopus разом із прикладами практичного використання 

ресурсу. 

Структура тренінгового заняття 

 № 

п/п 
Види роботи 

Орієнтовна 

тривалість, хв 

1 Вступ. Правила. Вправа на активізацію попередніх знань про вміст 

бази, інструменти пошуку, аналізу та візуалізації даних Scopus 
80 

2 Профіль автора та профіль організації у Scopus 

Вправа «Оновлення Scopus». 
80 

3 Вправа «Критерії відбору наукових видань для представлення в 

Scopus» 80 

4 Заключна рефлексія. Підсумки. 

Разом: 4 год.  

 

 

9. Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання 

У процесі вивчення дисципліни «Науково-дослідна робота» 

використовуються наступні методи оцінювання навчальної роботи студентів: 

 - поточне тестування та опитування; 

 - залікове модульне тестування та опитування; 

 - оцінювання виконання КПІЗ; 

 - ректорська контрольна робота; 

 - підсумковий залік. 

 

10. Критерії, форми поточного та підсумкового контролю 

Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з дисципліни “Науково-дослідна 

робота” визначається як середньозважена величина, залежно від питомої ваги 

кожної складової залікового кредиту: 

Для заліку 
 

Заліковий 

модуль 1 

Заліковий модуль 2 

(ректорська контрольна 

робота) 

Заліковий модуль 3 (підсумкова 

оцінка за КПІЗ, враховуючи поточне 

опитування) 

30 %  30 % 40 % 
 

Шкала оцінювання: 
 

За шкалою 

ТНЕУ 

За національною 

шкалою 

За шкалою ECTS 

90–100 відмінно А (відмінно) 

85–89 добре В (дуже добре) 

75-84 С (добре) 

65-74 задовільно D (задовільно) 

60-64 E (достатньо) 
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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. опорні конспекти лекцій; 1-6 

2. 
навчальні посібники; 

Фурман А.В. (див. література) 
1-6 

3. робоча навчальна програма; 1-6 

4. 
збірка тестових і контрольних завдань для тематичного (модульного) 

оцінювання; 
1-6 

5. 
засоби підсумкового контролю (комплект друкованих завдань для 

підсумкового контролю); 
1-6 

6. 
завдання для ректорського контролю знань студентів з навчальної 

дисципліни «Науково-дослідна робота» 
1-6 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 
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