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1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показників 
Розподіл годин за навчальним планом 

Денна Заочна 

Кількість кредитів: 4 
Лекції: 

30  

Модулів:  Практичні заняття: 

Загальна кількість годин:120 30  

Рік вивчення дисципліни за навчальним 
планом: 1 

Лабораторні заняття: 
  

Семестр: 1 
Семінарські заняття: 

  

Тижневе навантаження (год.): 
- аудиторне: 4 

- самостійна робота: 4 

Консультації: 
  

Індивідуальні заняття: 
Форма підсумкового контролю: залік   

Мова навчання: українська 
Самостійна робота: 

60  

 

2. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є напрями в сучасному 
документознавстві; методологія та методи наукового дослідження; метамова дослідження, 
термінологічна метамова, графічна метамова; стиль наукового викладу; етика у науці, роль 
науки в розвитку суспільства; інформаційне забезпечення наукових досліджень. 

  

Метою вивчення дисципліни є: формування у студентів здатностей до самостійної 
організації та проведення науково-пізнавальної діяльності; сприймання й розуміння наданої 
інформації та застосування в дослідженнях методів аналізу інформаційних джерел та 
організації наукової праці; підготовка й залучення студентів до здійснення науково-

дослідницької діяльності, ознайомлення їх зі стратегією і тактикою проведення досліджень, 
надання їм певних знань щодо методології, методики й інструментарію дослідження та 
підготовки ними публікації, кваліфікаційних робіт.  

 

Передумови для вивчення дисципліни: це перший етап в організації науково-

дослідної роботи студентів у вищих навчальних закладах. 
  

Міждисциплінарні зв’язки: даний курс буде сприяти більш успішному засвоєнню 
спеціальних дисциплін «Аналітико-синтетична переробка інформації», «Інформаційно-

аналітична діяльність», «Системний аналіз інформаційних процесів», «Бібліографознавство» 
та ін.  

 

3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  
Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів 

компетентностей та програмних результатів навчання відповідно до освітньо-професійної 
програми «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа: документознавство» початкового 
рівня вищої освіти (короткий цикл) на здобуття освітнього-професійного ступеня молодший 
бакалавр за спеціальністю 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа галузі знань 
02 Культура і мистецтво. Кваліфікація: молодший бакалавр з інформаційної, бібліотечної та 
архівної  справи за спеціалізацією «Документознавство». 

 

 



Інформація про компетентності та відповідні їм програмні  
результати навчання за дисципліною 

Шифр  
компете
нтності 

 

Компетентності 
Шифр  

програмних 
результатів 

Програмні результати навчання 

Загальні компетентності (ЗК) 
ЗК1 Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу 

ПРН 4 

 

 

 

ПРН 8 

 

 

 

ПРН 17 

 

 

 

 

 

ПРН 20 

 

Володіти інформаційною 
культурою, вмінням узагальнювати, 
аналізувати та синтезувати 
інформацію 

Вміти здійснювати пошук 
інформації в різних джерелах для 
розв’язання навчальних та 
професійних завдань 

Розуміти вимоги до діяльності за 
спеціальністю, зумовлені 
необхідністю забезпечення сталого 
розвитку України, її зміцнення як 
демократичної, соціальної, правової 
держави 

Навчатися з метою поглиблення 
набутих та здобуття нових знань 

ЗК2 Здатність застосовувати знання 
у практичних ситуаціях 

ПРН 4  
 

 

 

ПРН 8 

 

 

 

ПРН 17 

 

Володіти інформаційною 
культурою, вмінням узагальнювати, 
аналізувати і синтезувати 
інформацію 

Вміти здійснювати пошук 
інформації в різних джерелах для 
розв’язання навчальних та 
професійних завдань 

Розуміти вимоги до діяльності за 
спеціальністю, зумовлені 
необхідністю забезпечення сталого 
розвитку України, її зміцнення як 
демократичної, соціальної, правової 
держави 

ЗК3 Здатність та розуміння 
предметної області та 
професійної діяльності 

ПРН 4 

 

 

 

ПРН 8 

 

 

 

ПРН 17 

 

 

 

 

 

ПРН 20 

 

Володіти інформаційною 
культурою, вмінням узагальнювати, 
аналізувати та синтезувати 
інформацію 

Вміти здійснювати пошук 
інформації в різних джерелах для 
розв’язання навчальних та 
професійних завдань 

Розуміти вимоги до діяльності за 
спеціальністю, зумовлені 
необхідністю забезпечення сталого 
розвитку України, її зміцнення як 
демократичної, соціальної, правової 
держави 

Навчатися з метою поглиблення 
набутих та здобуття нових знань 

ЗК4 Здатність спілкуватися 
державною мовою як усно, так і 
письмово 

ПРН 20 

 

Навчатися з метою поглиблення 
набутих та здобуття нових знань 

ЗК7 Здатність до пошуку, 
опрацювання та аналізу 
інформації з різних джерел  

ПРН 4 

 

 

Володіти інформаційною 
культурою, вмінням узагальнювати, 
аналізувати та синтезувати 



 

ПРН 8 

 

 

 

ПРН 20 

інформацію 

Вміти здійснювати пошук 
інформації в різних джерелах для 
розв’язання навчальних та 
професійних завдань 

Навчатися з метою поглиблення 
набутих та здобуття нових знань 

ЗК8 Здатність оцінювати та 
забезпечувати якість 
виконуваних робіт 

ПРН 4 

 

 

 

ПРН 8 

 

 

 

ПРН 17 

 

 

 

 

 

ПРН 20 

 

Володіти інформаційною 
культурою, вмінням узагальнювати, 
аналізувати та синтезувати 
інформацію 

Вміти здійснювати пошук 
інформації в різних джерелах для 
розв’язання навчальних та 
професійних завдань 

Розуміти вимоги до діяльності за 
спеціальністю, зумовлені 
необхідністю забезпечення сталого 
розвитку України, її зміцнення як 
демократичної, соціальної, правової 
держави 

Навчатися з метою поглиблення 
набутих та здобуття нових знань 

ЗК9 Здатність працювати в команді ПРН 14 

 

Вміти працювати як самостійно, так 
і в команді, проявляти лідерські 
якості та відповідальність у роботі, 
дотримуватися етичних принципів, 
поважати індивідуальне та 
культурне різноманіття 

Фахові компетентності (ФК) 
ФК1 Здатність здійснювати відбір, 

аналіз, оцінку, систематиза-цію, 
моніторинг, організа-цію, 
зберігання, розповсюдження та 
надання в користування 
інформації та знань у будь-яких 
форматах 

ПРН 4 

 

 

 

ПРН 8 

 

 

 

ПРН 17 

 

 

 

 

 

ПРН 20 

Володіти інформаційною 
культурою, вмінням узагальнювати, 
аналізувати та синтезувати 
інформацію 

Вміти здійснювати пошук 
інформації в різних джерелах для 
розв’язання навчальних та 
професійних завдань 

Розуміти вимоги до діяльності за 
спеціальністю, зумовлені 
необхідністю забезпечення сталого 
розвитку України, її зміцнення як 
демократичної, соціальної, правової 
держави 

Навчатися з метою поглиблення 
набутих та здобуття нових знань 

ФК5 Здатність використовувати 
автоматизовані інформаційно-

пошукові системи 

ПРН 4 

 

 

 

ПРН 8 

 

 

 

Володіти інформаційною 
культурою, вмінням узагальнювати, 
аналізувати і синтезувати 
інформацію 

Вміти здійснювати пошук 
інформації в різних джерелах для 
розв’язання навчальних та 
професійних завдань 

ФК8 Здатність до подальшого 
навчання з високим рівнем 
автономності, постійного 
підвищення рівня 

ПРН 4 

 

 

 

Володіти інформаційною 
культурою, вмінням узагальнювати, 
аналізувати і синтезувати 
інформацію 



інформаційної культури ПРН 8 

 

 

 

ПРН 20 

Вміти здійснювати пошук 
інформації в різних джерелах для 
розв’язання навчальних та 
професійних завдань 

Навчатися з метою поглиблення 
набутих та здобуття нових знань 

 

Матриця відповідності компетентностей результатам навчання за дисципліною 

Шифр  
Компе 

тент 
ності 

Результати навчання 

Знання Уміння Комунікація 
Автономність та 

відповідальність 

ЗК1 Знати методи 
аналізу та синтезу 

Здійснювати 
пошук інформації 
в різних джерелах 
для розв’язання 
завдань 
спеціальності 

Демонструвати 
інформаційну 
культуру, уміння 
узагальнювати, 
аналізувати і 
синтезувати 
інформацію 

Розуміти вимоги 
до діяльності за 
спеціальністю,  
навчатися з метою 
поглиблення 
набутих та 
здобуття нових 
знань 

ЗК2 Знати і розуміти 
наукові засади 
організації, 
модернізації та 
впровадження 
новітніх 
технологій і 
інформаційній, 
бібліотечній та 
архівній 
діяльності 

Застосовувати 
знання у 
практичних 
ситуаціях 

Демонструвати 
інформаційну 
культуру, уміння 
узагальнювати, 
аналізувати і 
синтезувати 
інформацію 

Навчатися з метою 
поглиблення 
набутих та 
здобуття нових 
знань 

ЗК3 Знати та розуміти 
предметну 
область 
професійної 
діяльності 

Здійснювати 
пошук інформації 
в різних джерелах 
для розв’язання 
навчальних та 
професійних 
завдань 

Розв’язувати 
проблеми у 
професійній 
діяльності 

Усвідомлювати 
вимоги до 
діяльності за 
спеціальністю  

ЗК4 Знати державну 
мову 

Здійснювати 
спілкування 
державною мовою 
як усно, так і 
письмово 

Демонструвати 
навички 
професійного 
спілкування, 
здатність до 
адаптивності та 
комунікабельності 

Усвідомлювати 
соціальну 
значущість 
майбутньої 
професії, 
необхідність 
подальшого 
навчання 

ЗК7 Знати пошукові 
методи, методи 
аналізу і синтезу 
інформації 

Здійснювати 
пошук інформації 
в різних джерелах 
для розв’язання 
навчальних та 
професійних 
завдань 

Демонструвати 
здатність до 
аналізу і синтезу 

Усвідомлювати 
соціальну 
значущість 
майбутньої 
професії, 
необхідність 
подальшого 
навчання 



ЗК8 Знати вимоги до 
діяльності за 
спеціальністю  

Уміти здійснювати 
пошук інформації 
в різних джерелах 
для розв’язання 
завдань 
спеціальності 

Демонструвати 
здатність 
оцінювати та 
забезпечувати 
якість 
виконуваних робіт  

Усвідомлювати 
соціальну 
значущість 
майбутньої 
професії, 
необхідність 
подальшого 
навчання 

ЗК9 Знати принципи 
командної роботи 

Уміти працювати 
як самостійно, так 
і в команді 

Демонструвати 
навички 
професійного 
спілкування, 
здатність до 
адаптивності та 
комунікабельності 

Демонструвати 
відповідальність і 
колективизм у 
роботі, 
демонструвати 
дотримання 
етичних принципів 

ФК1 Знати, що таке 
відбір, аналіз, 
оцінка, 
систематизація, 
моніторинг, 
організація, 
зберігання, 
розповсюдження 
та надання в 
користування 
інформації та 
знань у будь-яких 
форматах 

Уміти 
узагальнювати, 
аналізувати і 
синтезувати 
інформацію 

Демонструвати 
навички пошуку 
інформації в 
різних джерелах 
для розв’язання 
професійних 
завдань 

Усвідомлювати 
вимоги до 
діяльності за 
спеціальністю, 
навчатися з метою 
поглиблення 
набутих та 
здобуття нових 
фахових знань 

ФК5 Знати 
автоматизовані 
інформаційно-

пошукові системи  

Уміти здійснювати 
пошук інформації 
в різних джерелах 
для розв’язання 
навчальних та 
професійних 
завдань 

Демонструвати 
уміння 
узагальнювати, 
аналізувати і 
синтезувати 
інформацію 

Демонструвати  
інформаційну 
культуру, вміння 
узагальнювати, 
аналізувати і 
синтезувати 
інформацію 

ФК8 Знати, що таке 
інформаційна 
культура  
 

Уміти здійснювати 
пошук інформації 
в різних джерелах 
для розв’язання 
навчальних та 
професійних 
завдань 

Демонструвати 
володіння 
інформаційною 
культурою, вміння 
узагальнювати 
аналізувати і 
синтезувати  
інформацію 

 

Усвідомлювати 
необхідність 
подальшого 
навчання з 
високим рівнем 
автономності, 
постійного 
підвищення рівня 
інформаційної 
культури з метою 
поглиблення 
набутих та 
здобуття нових 
фахових знань 

 

  



4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

№ 
з/п 

Назви модулів / тем 

Кількість годин  
(денна форма навчання) 

Кількість годин  
(заочна форма навчання) 

А
уд

ит
ор

ні
 

Л
ек

ці
ї 

С
ем

ін
ар

сь
кі
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кт

ич
ні

) 
Л
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ї 
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я 
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ї 
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Ін
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ьн
і 
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тт
я 
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ті

йн
а 
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бо

та
 

1. Наука й наукові 
дослідження 

6 4 2    4        

2. Організація науки та 
наукових досліджень 
в Україні 

4 2 2    4        

3. Системність у 
науковому пізнанні 

6 4 2    4        

4. Методологічні 
засади наукових 
досліджень 

6 4 2    6        

5. Науково-дослідна 
робота студентів, її 
форми і роль у 
підготовці 
спеціалістів 

4 2 2    4        

6. Інформаційне 
забезпечення, 
обробка та аналіз 
матеріалів 
дослідження 

8 4 4    6        

7. Бібліографічний 
апарат наукових 
досліджень 

6 2 4    6        

8. Структура наукового 
дослідження. 
Особливості 
наукового тексту 

8 4 4    6        

9. Оформлення резуль-

татів наукового 
дослідження 

8 2 6    6        

10. Форми впрова-

дження результатів 
дослідження в 
практику 

4 2 2    4        

Проміжний контроль 
МКР 

              

Підсумковий контроль 

(для екзаменів) 
              

Разом: 60 30 30    60        

 

  



5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

5.1. Зміст навчальної дисципліни за темами 

Тема 1. Наука й наукові дослідження 

Інтерпретація сутності науки. Ретроспективне становлення та розвиток науки. 
Теоретико-концептуальні основи науки. Класифікація наук. Наука як соціальний інститут. 
Методологія науки. Наукознавство. Особливості наукової творчості, деякі закономірності й 
тенденції розвитку науки. Організація науки та наукових досліджень в Україні. Склад і 
підготовка наукових кадрів. Законодавчо-нормативне регулювання науки в Україні. 

Тема 2. Виникнення університетів 

Університети Західної Європи, Америки, Азії, Росії. Виникнення університетів в 
Україні. Виникнення друкарства в Україні. Колегіуми, академії та університети в Україні. 
Вчительські семінарії, школи, інститути, університети XIX ст. Університети України XX-

ХХІ ст. 
Тема 3. Системність у науковому пізнанні  
Ознаки і принципи визначення системи. Класифікація систем. Методологічні основи 

системного дослідження. Об’єкт і предмет наукового дослідження, їх класифікація. 
Формулювання теми, мети і задач наукового дослідження. Методи дослідження та їх 
класифікація. Загальні методи наукових досліджень. Спеціальні методи наукових 
досліджень. Методи теоретичних досліджень. Конкретно-наукові (емпіричні) методи 
дослідження. Процес і процедури наукового дослідження та його стадії. Докази у 
методології наукових досліджень. Підходи та критерії вибору методів у дослідженнях з 
документознавства. 

Тема 4. Науково-дослідна робота студентів, її форми і роль у підготовці спеціалістів 

Поняття, мета та завдання науково-дослідної роботи студентів. Форми завершення 
наукових досліджень у вищих навчальних закладах освіти. Організація роботи дослідника. 
Підготовка до дослідження. Планування і проведення робіт. Науково-дослідна робота 
студентів. 

Курсова робота: загальна характеристика, послідовність виконання, підготовчий етап, 
робота з текстом, оформлення. Керівництво курсовою роботою, її рецензування та захист. 
Магістерська (бакалаврська) робота як кваліфікаційне дослідження. Оформлення документів 
на магістерську (бакалаврську) роботу. Етапи написання. Підготовка до захисту 
магістерської (бакалаврської) роботи повідомлення про основні результати наукового 
дослідження. Характерні недоліки при виконанні магістерської (бакалаврської) роботи. 

Тема 5. Інформаційне забезпечення, обробка та аналіз матеріалів дослідження 

Поняття про наукову інформацію та її роль у проведенні наукових досліджень. 
Функції інформації. Джерела інформації та їх використання в науково-дослідній роботі. 
Класифікація інформації. Стадії обробки інформації та їх характеристика. Призначення та 
види бібліотек. Бібліотечні фонди, каталоги та картотеки. Електронний пошук наукової 
інформації. 

Тема 6. Бібліографічний апарат наукових досліджень 

Бібліографічний список використаних джерел. Види бібліографічних списків. 
Правила складання бібліографічного списку. Обʼєкти бібліографічного опису. Зона 
бібліографічного опису. Елементи бібліографічного опису. Бібліографічний опис документів 
під назвою. Бібліографічний опис документів за авторами. Бібліографічний опис 
багатотомних видань. Бібліографічний опис електронних ресурсів. 

Тема 7. Структура наукового дослідження. Особливості наукового тексту 

Критерії вибору теми дослідження. Формулювання теми дослідження. Структура 
наукового дослідження. Перелік умовних позначень. Визначення актуальності теми. 
Визначення обʼєкта і предмета дослідження. Визначення практичної цінності та значущості 
теми дослідження.  

Особливості наукового тексту. Мова і стиль наукового викладу. Лексичні особливості 
наукового стилю. Морфологічні особливості наукового стилю. Редагування наукового 
тексту. 

Тема 8. Оформлення результатів наукового дослідження 



Правила та загальні вимоги оформлення наукових робіт. Рецензування науково-

дослідних робіт. Реферування тексту. Основні вимоги до реферату. Реферативний огляд. 
Загальні вказівки до курсових, бакалаврських, магістерських робіт. Вимоги до оформлення 
тез доповідей (повідомлень), статей і стендових доповідей. Нумерація сторінок роботи. 
Ілюстрації (рисунки, графіки, схеми, діаграми). Вимоги до оформлення таблиць, формул. 
Нумерація цифрового та ілюстративного матеріалу. Загальні правила цитування та 
посилання на використанні джерела. Список використаних джерел. Додатки. Плагіат у 
наукових публікаціях: види та сервіси перевірки тексту на унікальність.   

Тема 9. Форми впровадження результатів дослідження в практику  
Наукова публікація: поняття, функції, основні види. Наукова монографія, наукова 

стаття, тези. Реферат, доповідь, виступ. Методика підготовки та оформлення публікацій. 
Форми звітності при науковому дослідженні. 
 

5.2. Тематика практичних занять. 
1. Наука й наукові дослідження. 
2. Організація науки та наукових досліджень в Україні. 
3. Системність у науковому пізнанні. 
4. Методи дослідження та їх класифікація. Загальні методи наукових досліджень. 
5. Науково-дослідна робота студентів, її форми і роль у підготовці спеціалістів. 
6. Інформаційне забезпечення, обробка та аналіз матеріалів дослідження. 
7. Роль бібліотек в інформаційному забезпеченні дослідника. 
8. Бібліографічний апарат наукових досліджень. 
9. Бібліографічний опис документів. 
10.Структура наукового дослідження. Особливості наукового тексту. 
11. Мова і стиль наукового викладу. Лексичні особливості наукового стилю. 

Морфологічні особливості наукового стилю. Редагування наукового тексту. 
12.Оформлення результатів наукових досліджень. 
13.Реферування тексту. 
14.Плагіат у наукових публікаціях 

15.Форми впровадження результатів дослідження в практику. 
 

5.3. Організація самостійної роботи студентів 

№ 
з/п 

Вид роботи 
Кількість 

годин 
Форми звітності 

1. Опрацювання лекційного матеріалу 3 Відповідь на практичному 
занятті 

2. Підготовка до практичних занять 4 Відповідь на занятті, 
конспект 

5. Опрацювання тем, винесених на самостійну 
підготовку, в т.ч. конспектування за заданим 
планом 

16 Конспект 

6. Вивчення першоджерел з дисципліни 4 Конспект 

7. Робота з Інтернет-ресурсами 3  

8. Написання рефератів 10 Реферат 

9. Огляд наукової літератури з конкретної 
проблеми, складання бібліографічного опису 

10 Список літератури з 
конкретної теми 

10. Складання анотацій на фахові наукові 
публікації 

2 Анотація 

11. Реферування документів 5 Реферат 

12. Написання доповідей на задану тему 5 Доповідь 

 Разом 60  

 

 



Тематика індивідуальних завдань 

Тематика рефератів 

1. Поняття про науку, її роль у розвитку суспільства.  
2. Цілі та задачі наукового дослідження. 
3. Експериментальні дослідження.  
4. Структура та класифікація науки.  
5. Обʼєкт і предмет дослідження. 
6. Експертний метод дослідження. 
7. Наукові дослідження: поняття, види та форми організації. 
8. Підготовка наукових кадрів. 
9. Основні принципи і прийоми організації наукової праці студентів. 
10. Роль і задачі науково-дослідної роботи студентів. 
11. Наукові напрямки досліджень у сфері туризму. 
12. Обʼєкти наукових досліджень та їх класифікація. 
13. Гіпотеза та її доказ. 
14. Загальнонаукові методи дослідження. 
15. Задачі та методи теоретичного дослідження. 
16. Науковий експеримент: ціль, задачі, методика проведення. 
17. Джерела інформації для наукових досліджень. 
18. План наукового дослідження. 
19. Основні відділи бібліотеки. 
20. Перспективний план дослідження. 
21. Форми та методи роботи з книгою. 
22. Робочий план дослідження. 
23. Форми залучення студентів до навчально-дослідної роботи. 
24. Складання конспекту. 
25. Архітектоніка наукової роботи (анотація, вступ, теоретична та практична 

частини, розрахунок ефективності, висновки, тощо). 
26. Раціональна організація розумової праці дослідника. 
27. Узагальнення, відбір та обробка інформації. 
28. Архітектоніка наукової статті. 
29. Вибір теми наукового дослідження: фактори, прийоми та засоби. 
30. Обробка наукової інформації. 
31. Критерії вибору та обґрунтування теми наукового дослідження. 
32.  Наукова діяльність і глобалізація науки. 
33. Організація науки та наукових досліджень в Україні. 
34. Склад і підготовка наукових кадрів. 
35. Законодавчо-нормативне регулювання науки в Україні. 
36. Субʼєкти наукової роботи і діяльності у вищому навчальному закладі. 
37. Організація вузівської науки. 
38. Види, форми та система управління науково-дослідною роботою у ВУЗі. 
39. Принципи організації праці у науковій діяльності. 
40. Бібліотека – інтелектуальний центр наукових досліджень.  
41. Наукові школи в Україні. 
42. Форми залучення студентів до науково-дослідної роботи. 
43. Електронні засоби пошуку інформації. 
44. Філософські методи та їх роль у науковому пізнанні. 
45. Системний аналіз у наукових дослідженнях. 
46. Методи теоретичного дослідження у науковому пізнанні. 
47. Методи емпіричного дослідження у науковому пізнанні. 
48. Роль діалектики у науковому пізнанні. 
49. Тенденції розвитку науки у науковому пізнанні. 



50. Особливості наукового тексту. 
Ще одним видом самостійної роботи студентів є написання студентами тез доповіді 

згідно з вимогами за вільно обраною тематикою. Обсяг тез становить 2-3 сторінки. Вимоги 
стосовно оформлення ідентичні вимогам технічного оформлення реферату. 

 

6. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

6.1. Форми поточного контролю: практичні заняття. 
6.2. Форми проміжного контролю: модульна контрольна робота 

6.3. Форми підсумкового контролю: залік 

 

7. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання є 
стандартизовані тести. 

Зразки тестових завдань 

1. Абстрагування – це:  
а) процес вичленовування якої-небудь ознаки об’єкта, досліджуваної системи, 
відволікання від інших; 
б) результат уявного відволікання тих чи інших визначених властивостей від безлічі 
властивостей досліджуваного конкретного предмета; 
в) методологічна характеристика дослідження; 
г) набір інструктивних дій, що визначає їхню послідовність для одержання даних чи 
результатів у цілому. 

2. Завдання дослідження – це: 
а) методологічна характеристика дослідження; 
б) об’єктивно існуючий, повторюваний, стійкий, істотний зв’язок для групи явищ, що 
визначає процеси становлення та існування систем, що розвиваються; 
в) відношення, при якому зміни якоїсь однієї сторони спричиняють зміни іншої сторони; 
г) правильна відповідь відсутня. 

3. Контент-аналіз – це: 
а) формалізований метод аналізу змісту документів за допомогою математичних засобів; 
б) величина (характеристика, фактор), яка підтримується на постійному рівні протягом 
всього експерименту; 
в) група випробуваних, котрих не піддають ніяким експериментальним впливам, тому 
що вона служить для порівняння під час експерименту; 
г) розділ статистики, завдання, якого полягає в тім, щоб установити можливий зв’язок 
між двома показниками, отриманими на одній і тій же чи на двох різних вибірках. 

4. Концепція – це: 
а) система взаємозалежних і виникаючих один з одного поглядів, спосіб розуміння, 
трактування явищ, процесів; основна ідея якої-небудь теорії, єдиний визначальний 
задум, основна думка здобутку, наукової праці і т.д.; 
б) ознака, по якій класифікуються, визначаються, оцінюються явища, дії чи діяльність 
(зокрема, при їх формалізації); 
в) складання конспектів літературних джерел різного типу; 
г) короткий письмовий виклад змісту розмови, тексту. 

5. Науковий пошук – це: 
а) особливий вид наукового дослідження, у результаті якого виходять принципово нові 
результати, що мають значення наукових відкриттів нових закономірностей; 
б) категорія, що позначає те явище чи стан, що викликаний, обумовлено іншим явищем; 
те, що логічно з необхідністю випливає з чогось іншого, як зі своєї підстави; 
в) величина (характеристика, фактор), керована експериментом; 
г) різновид спостереження. 

6. Опитування – це: 



а) метод збору емпіричних даних про об’єктивні факти, думки, знання і т.д., заснований 
на безпосередньому (інтерв’ювання) чи опосередкованому (анкетування) взаємодії 
дослідника (інтерв’юера) з опитуваним (респондентом); 
б) вид психологічного тесту, призначений для виявлення різних сторін особистості 
випробуваного за допомогою набору тверджень, з якими респондент погоджується або 
не погоджується; 
в) сукупність методів і форм представлення інформації (графіки, виміру показників), що 
дозволяють охарактеризувати вибірки даних; 
г) дослідницький підхід, що припускає відношення до вихованця як до особистості, як 
до самосвідомого суб’єкта власного розвитку і як до суб’єкта виховного впливу. 

7. Первинні документи і видання – це: 
а) першоджерела, містять переважно нові, оригінальні ідеї, наукові зведення, нове 
осмислення відомих фактів, вихідні данні, що підлягають обробці; 
б) явища, процеси, характеристики суб’єктів, що можуть бути представлені у виді 
величини, що змінюється, і описані математичними засобами; 
в) правильна відповідь відсутня. 

8. План наукової праці – це: 
а) порядок, послідовність у викладі наукового здобутку, статті і т.д.; 
б) критерій, за допомогою якого характеризується відповідність гіпотези, закону чи 
теорії фактам, що спостерігаються , чи експериментальним результатам; 
в) пропозиція, що виражає недолік інформації про який-небудь об’єкт, що володіє 
особливою формою і вимагає відповіді, пояснення; 
г) пробно-пошукове дослідження, що проводиться до початку активного застосування 
розробленого методичного апарату з метою його доробки, уточнення. 

9. Бібліографічний огляд – це: 
а) огляд, що містить характеристику джерел інформації, що з’явилися за визначений час 
чи об’єднаних по якій-небудь іншій загальній ознаці; 
б) бібліографічні зведення (опису) про документи, що згадуються, цитуються у науковій 
праці чи використовуються яким-небудь іншим способом при його підготовці; 
в) сукупність бібліографічних зведень про те, що цитується, розглядається чи документ, 
що згадується; 
г) метод одержання інформації на основі словесної (вербальної) комунікації дослідника і 
респондента, що відповідає на питання, які передбачені програмою дослідження. 

10. Аспект – це: 
а) кут зору, під яким розглядається об’єкт (явище, поняття) дослідження; 
б) необхідна, істотна, невід’ємна властивість об’єкта; 
в) процес чи зареєстроване яким-небудь методом явище, невластиве досліджуваному, що 
не є метою дослідження; 
г) раціональний спосіб переконання, що спирається на ретельне обґрунтування й оцінку 
доводів у захист визначеної тези: сукупність аргументів на користь чого-небудь. 

 

  



8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

8.1. Шкала та критерії оцінювання знань студентів 

Рівні навчальних 
досягнень 

100-

бальна 
шкала 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Теоретична підготовка Практична підготовка 

Студент 

Відмінний 100…90 

вільно володіє навчальним 
матеріалом, висловлює свої 
думки, робить аргументовані 
висновки, рецензує відповіді 
інших студентів, творчо виконує 
індивідуальні та колективні 
завдання; самостійно знаходить 
додаткову інформацію та 
використовує її для реалізації 
поставлених перед ним завдань; 
вільно використовує нові інфор-

маційні технології для 
поповнення власних знань 

може аргументовано 
обрати раціональний 
спосіб виконання 
завдання й оцінити 
результати власної 
практичної діяльності; 
виконує завдання, не 
перед-бачені 
навчальною 
програмою; вільно 
використовує знання 
для розв’язання 
поставлених перед ним 
завдань 

Достатній 89….70 

вільно володіє навчальним 
матеріалом, застосовує знання на 
практиці; узагальнює і 
систематизує навчальну 
інформацію, але допускає 
незначні огріхи у порівняннях, 
формулюванні висновків, 
застосуванні теоретичних знань 
на практиці 

за зразком самостійно 
виконує практичні 
завдання, передбачені 
програмою; має стійкі 
навички виконання 
завдання 

Задовільний 69…51 

володіє навчальним матеріалом 
поверхово, фрагментарно, на 
рівні запам’ятовування 
відтворює певну частину 
навчального матеріалу з 
елементами логічних зв’язків, 
знає основні поняття 
навчального матеріалу 

має елементарні, 
нестійкі навички 
виконання завдань 

Незадовільний 50…26 

має фрагментарні знання (менше 
половини) при незначному 
загальному обсязі навчального 
матеріалу; відсутні сформовані 
уміння та навички; під час 
відповіді допущено суттєві 
помилки 

планує та виконує 
частину завдання за 
допомогою викладача 

Неприйнятний 25…1 
студент не володіє навчальним 
матеріалом 

виконує лише елементи 
завдання, потребує 
постійної допомоги 
викладача 

 

 

  



8.2. Критерії оцінювання під час аудиторних занять. 
Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів 

на семінарських (практичних) і лабораторних заняттях  
Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

5 балів 

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє 
навчальним матеріалом, вільно, самостійно й аргументовано його 
викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних 
запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому 
обов’язкову та додаткову літературу, вільно послуговується 
науковою термінологією, розв’язує задачі стандартним або 
оригінальним способом, наводить аргументи на підтвердження 
власних думок, здійснює аналіз та робить висновки. 

4 бали  

Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє 
навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, в основному 
розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань, 
використовуючи при цьому обов’язкову літературу, розв’язує 
задачі стандартним способом, послуговується науковою 
термінологією. Але при висвітленні деяких питань не вистачає 
достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому 
окремі неістотні неточності та незначні помилки. 

3 бали 

Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину 
навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє 
елементарні знання окремих положень, записує основні формули, 
рівняння, закони. Однак не здатний до глибокого, всебічного 
аналізу, обґрунтування та аргументації, не користується 
необхідною літературою, допускає істотні неточності та помилки. 

2 бали 

Оцінюється робота студента, який достатньо не володіє 
навчальним матеріалом, однак фрагментарно, поверхово (без 
аргументації й обґрунтування) викладає окремі питання навчальної 
дисципліни, не розкриває зміст теоретичних питань і практичних 
завдань. 

1 бал  

Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст 
більшості питань теми та курсу, володіє навчальним матеріалом на 
рівні розпізнавання явищ, допускає істотні помилки, відповідає на 
запитання, що потребують однослівної відповіді. 

0 балів  
Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 
матеріалом та не в змозі його висвітлити, не розуміє змісту 
теоретичних питань та практичних завдань. 

 
  



8.3. Критерії оцінювання під час підсумкового контролю. 
 

Приклад для дисципліни, що завершується заліком 

ПІП 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9  
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Петренко 5  4 
н
/4  

н
/0 3 0 5  3 5  3,22 43 20  63 

 

Крок 1. Підрахунок середньозваженого балу 

Середньозважений бал: (5+4+4+0+3+0+5+3+5) : 9 = 3,22 

Крок 2. Переведення у 100-бальну шкалу (див. Додаток 3) – 62 бали 

Крок 3. Помноження на ваговий коефіцієнт 

62*0,7 = 43,4 ≈ 43 

Крок 4. Підрахунок балів за проміжний контроль 

Якщо тестова форма:  

% правильних відповідей множиться на коефіцієнт 0,3.  
Наприклад, 65*0,3 = 19,5 ≈ 20 

Якщо письмова або комбінована: 

загальна оцінка, що є середнім арифметичним оцінок за кожне питання/завдання, 
переводиться за 100 бальною шкалою (Додаток 3) та множиться на коефіцієнт 0,3 

Наприклад, (3+4+4+4) : 4 = 3,75 = 65 балів; 65*0,3 = 19,5 ≈ 20 

Крок 5. Підрахунок загальної оцінки (поточний + проміжний контроль) 
 

Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в підсумкову 
оцінку за традиційною шкалою 

 

Підсумковий бал 
Оцінка за традиційною шкалою 

екзамен залік 

90-100 відмінно 

зараховано 89-70 добре 

51-69 задовільно 

26-50 незадовільно не зараховано 

 

 

9. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, 
ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 

Вказуються за потреби. 
 

10. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

10.1. Основні джерела 

1. Антиплагіат: онлайн перевірка унікальності тексту. URL: 
https://www.etxt.ru/antiplagiat/ 

2. Антиплагіат. URL: http://library.tneu. edu.ua/index.php/uk/servisy/antyplahiat 

3. Антошкіна Л. І., Стеченко Д. М. Методологія економічних досліджень : підруч. 
Київ: Знання, 2015. 311 с.  

4. Бірта Г. О., Бургу Ю. Г. Методологія і організація наукових досліджень : навч. 
посіб. Київ: «Центр учбової літератури», 2014. 142 с. 

http://library.tneu/


5. Дегтярьов А. В., Кокодій М. Г., Маслов В. О. Основи наукових досліджень : навч. 
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6. Дейниченко Г. В., Постнов Г. М. Методологія і організація наукових досліджень: 
навч. посіб. Харків : ХДУХТ, 2014. – 115 с. 

7. ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 «Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та 
правила складання» URL: http://www.docme.ru/doc/85267/dstu-gost-7.80-2007-bіblіografіchnij-
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8. ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні 
вимоги та правила складання». URL: http://ftfsite.ru/wp-content/files/Library_Standart.pdf 

9. ДСТУ 3582-97 «Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. 
Загальні вимоги та правила». URL: 
http://www.library.ukma.edu.ua/fileadmin/documents/Bibliography/26 _DCTU3582-97.pdf 

10. ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила  
оформлення». URL: http:// www.sumdu.edu.ua/images/stories/scientific_inf/research/dstu_3008-

95.pdf 

11. Єрмаков О. Ю. Основи наукових досліджень в економіці : навч. посіб. для 
студентів ВНЗ. – Київ: Компринт, 2015. 177 с. 

12. Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 

13. Закон України «Про інформацію» від 02.10.1992. URL: 
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16. Захаркевич О. В., Щвець Г. С., Сарана О. М. Основи наукових досліджень: навч. 
посіб. Для студ. вищ. навч. закл. – Хмельницький: ХНУ, 2013. 223 с.  

17. Індекси цитованості. URL: http://library.tneu.edu.ua/index.php/uk/dovidka/indeksy-

tsytovanosti 

18. Кислий В. М. Організація наукової діяльності : навч. посіб. Суми: 
Університетська книга, 2011. 224 с. 

19. Колесников О. В. Основи наукових досліджень. 2-ге вид. випр. і доп. Київ: 
«Центр учбової літератури», 2011. 144 с. 

20. Корягін М. В., Чік М. Ю. Основи наукових досліджень : навч. посіб. Київ: Алерта, 
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25. Палеха Ю., Леміш Н. О. Основи науково-дослідної роботи : навч. посіб. Київ: 
Видавництво Ліра-К, 2013. 336 с.  
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10.2. Допоміжні джерела 
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10.3. Інтернет-ресурси 
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g_nayk_dosl.2010.pdf  
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11. ДОПОВНЕННЯ ТА ЗМІНИ, ВНЕСЕНІ ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ В 20__ / 20__ 
Н.Р.1 

                                                 
1 Доповнення та зміни до робочої програми додаються на окремому аркуші, затверджуються на засіданні 
кафедри до початку навчального року 
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