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Анотація навчальної дисципліни

В умовах постійного оновлення науки формуються нові напрямки, 
підходи, технології. Стрімке підвищення ролі науки в сучасному світі вимагає від дослідника 
значного рівня теоретичних знань і практичних умінь у проведенні наукових досліджень та 
їх ефективної організації. Пошук адекватних наукових результатів стає можливим тільки 
завдяки використанню великих обсягів накопичених знань, які можуть бути задіяні в процесі 
проведення та впровадження наукових досліджень. Для вченого важливими стають уміння 
організувати науково-дослідну діяльність і ефективно використовувати вже відомі наукові 
напрацювання, а також досконале володіння методологією наукових досліджень (МНД).

Навчальна дисципліна "Методологія та організація наукових досліджень" є 
обов’язковою навчальною дисципліною та вивчається згідно з навчальним планом підготов
ки здобувачів третього (освітньо-наукового) ступеню. Дисципліна передбачає використання 
різноманітних форм навчання, основними серед яких є лекційні та практичні заняття у формі 
семінарів, практикумів, презентацій та виконання і захист індивідуального науково- 
дослідного завдання (ІНДЗ).

Метою викладання даної навчальної дисципліни є формування та розвиток здатності 
до кваліфікованого застосуванню методологічних принципів і методів наукової діяльності. 
Для досягнення мети поставлені такі основні завдання:

• сформувати у аспірантів цілісне теоретичне уявлення про загальну методоло
гію наукової творчості;

• ознайомити з вимогами, іцо пред'являються до наукових досліджень, основами 
їх планування, організації;

• озброїти аспірантів інструментарієм наукових методів, які можуть бути з ко
ристю застосовані в процесі дослідження складних систем, економічних, педагогічних, інфо
рмаційних тощо;

• ознайомити з вимогами, що пред'являються до оформлення різних науково- 
дослідних робіт;

• сформувати у аспірантів навички ефективної роботи з джерелами інформації;
• передати аспірантам комплекс знань та вмінь, які допоможуть їм у май

бутньому здійснювати діяльність пошукового і творчого характеру в процесі виконання сво
їх професійних обов’язків.

Об'єктом навчальної дисципліни є методологія як вчення про організацію та прове
дення наукових досліджень.

Предметом навчальної дисципліни виступають методи наукових досліджень, а також тео
ретичні та методологічні основи організації науково-дослідницької діяльності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни аспірант повинен:
знати:

• сучасні тенденції, напрями і закономірності розвитку вітчизняної науки в умовах гло
балізації та інтернаціоналізації;

• методологію наукового пізнання;
• досягнення світової і української науки у відповідній області;
• (усвідомлювати і приймати) соціальну відповідальність науки і освіти;
• принципи організації наукової діяльності та наукових досліджень;
• алгоритми постановки теми, проблеми та мети наукового дослідження;
• принципи системного мислення у науковій творчості;
• основи методології емпіричних досліджень;
• основи методології дослідження складних систем;
• методи теоретичного дослідження;
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• методи математичного моделювання;
• характеристики проектних форм наукових досліджень;
• технологію роботи над дисертацією;
• принципи організації наукової праці;
• принципи та вимоги академічної доброчесності
• технологію презентації, захисту та впровадження результатів наукових досліджень;

вміти:
• ефективно організовувати науково-дослідну діяльність;
• формулювати тему, проблему та мету наукового дослідження;
• виділяти об'єкт і предмет дослідження;
• розробляти план проведення науково-дослідних робіт;
• виконувати аналіз складних систем;
• проводити наукові дослідження із застосуванням емпіричних методів;
• виконувати оброблення емпіричних даних і будувати на їх основі математичні моделі;
• формулювати гіпотези, розроблювати класифікації, отримувати і обґрунтовувати нау

кові результати з використанням методів теоретичного дослідження;
• ефективно використовувати існуючі інформаційні ресурси з різних джерел, аналізувати 

й обробляти інформацію;
• виконувати оформлення, презентацію, захист та впровадження результатів науково- 

дослідної роботи.
• аналізувати, оцінювати і порівнювати різні теоретичні концепції в галузі дослідження і 

робити висновки;
• проводити самостійне наукове дослідження, що характеризується академічною цілісні

стю, на основі сучасних теорій і методів аналізу; , ,
• генерувати власні нові наукові ідеї, повідомляти свої знання та ідеї науковому співто

вариству, розширюючи межі наукового пізнання;
• вибирати й ефективно використовувати сучасну методологію дослідження;
• планувати і прогнозувати свій подальший професійний розвиток.

мати навички (автономність і відповідальність):
• критичного аналізу, оцінки та порівняння різних наукових теорій і ідей;
• аналітичної та експериментальної наукової діяльності;
• планування і прогнозування результатів дослідження;
• ораторського мистецтва і публічного виступу на міжнародних наукових форумах, кон

ференціях і семінарах;
• наукового письма та наукової комунікації;
• планування, координування та реалізації процесів наукових досліджень;
• системного розуміння галузі вивчення та демонструвати якісність і результативність 

обраних наукових методів;
• участі в наукових заходах, фундаментальних наукових вітчизняних та міжнародних 

проектах;
• лідерського управління та керівництва науковим колективом;
• відповідального і творчого ставлення до наукової та науково-педагогічної діяльності;
• проведення інформаційного пошуку та досвіду передачі наукової інформації з викорис

танням сучасних інформаційних та інноваційних технологій;
• захисту інтелектуальних прав власності на наукові відкриття і розробки.
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Характеристика навчальної дисципліни

Курс 1А

Семестр 2-й

Кількість кредитів ЕСТ8 6

Форма підсумкового контролю Залік

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни

Пререквізити Постреквізити

Філософія науки Математичні методи та моделі у наукових 
дослідженнях
Проведення наукових досліджень. Підгото
вка дисертації

Компетентності та результати навчання за дисципліною

Компетентності Результати навчання
ЗК02. Здатність до абстрактного мислення, 
аналізу та синтезу нових знань, генерування 
нових ідей на підставі критичного мислення, 
а також пошуку, оброблення та аналізу інфо
рмації з різних джерел

РН02. Здійснювати пошук, аналізувати та 
критично осмислювати інформацію, отриману 
з різних джерел, генерувати і продукувати вла
сні науково-теоретичні та практично- 
спрямовані ідеї на принципах академічної ку
льтури. й доброчесності, розвивати складові 
предметної області обліку і оподаткування.

• . > '

СК04. Здатність виконувати оригінальні дос
лідження на принципах академічної доброче
сності, досягати наукових результатів, які 
створюють нові знання в обліку і оподатку
ванні та дотичних до них міждисциплінарних 
напрямах з управління та адміністрування та 
суміжних галузей знань.
ЗКОЗ. Універсальні навички дослідника, зок
рема здатність до усної та письмової презен
тації результатів власного наукового дослі
дження українською мовою, застосування су
часних інформаційних та комунікаційних те
хнологій у науковій діяльності, організації та 
проведення навчальних занять.

РН 06. Проводити міждисциплінарні наукові до
слідження, які мають загальнодержавний хара
ктер для типологічно однорідних умов (еконо
мічних систем, видів діяльності).

ЗК04. Здатність розробляти та управляти 
проектами

РН05. Розробляти та управляти науковими 
проектами, здійснювати пошук партнерів для 
їх реалізації та/або складати пропозиції щодо 
фінансування наукових досліджень, реєстрації 
прав інтелектуальної власності.

ЗК07. Здатність працювати в команді, діяти 
на основі етичних міркувань (мотивів), моти
вувати людей та рухатися до спільної мети

РН05. Розробляти та управляти науковими 
проектами, здійснювати пошук партнерів для 
ЇХ реалізації та/або складати пропозиції щодо 
фінансування наукових досліджень, реєстрації 
прав інтелектуальної власності.
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РН12. Дотримуватися етики досліджень, а та
кож правил академічної доброчесності в наукових 
дослідженнях та педагогічній діяльності.

ЗКОЗ. Універсальні навички дослідника, зок
рема здатність до усної та письмової презен
тації результатів власного наукового дослі
дження українською мовою, застосування су
часних інформаційних та комунікаційних те
хнологій у науковій діяльності, організації та 
проведення навчальних занять.

PHQ1. Мати передові концептуальні та мето
дологічні знання з обліку і оподаткування і на 
межі предметних галузей, а також дослідниць
кі навички, достатні для проведення наукових і 
прикладних досліджень на рівні останніх сві
тових досягнень з відповідного напряму, отри
мання нових знань та/або здійснення іннова
цій.

СК08. Здатність здійснювати науково- 
педагогічну діяльність за фахом у вищій осві
ті.

РН13. Розробляти та оновлювати про
грами навчальних дисциплін або їх складових 
у сфері обліку і оподаткування, відповідно до 
вимог внутрішньої системи забезпечення якості 
закладу вищої освіти.

РН14. Проводити навчальні заняття, забезпе
чувати досягнення запланованих результатів 
навчання з урахуванням індивідуальних особ
ливостей і потреб студентів, здійснювати 
об’єктивне оцінювання результатів навчання 
та надавати зворотній зв'язок щодо результатів 
оцінювання.

РН11. Глибоко розуміти загальні принципи 
та'методи обліку і оподаткування, а також ме
тодологію наукових досліджень, застосувати їх 
у власних дослідженнях у сфері обліку і опо
даткування та у викладацькій практиці.

СКОЗ. Здатність виявляти, ставити та вирішу
вати проблеми дослідницького характеру в 
сфері обліку і оподаткування, оцінювати та за
безпечувати якість виконуваних досліджень, а 
також публічно представляти результати своїх 
досліджень та обговорювати власний внесок в 
розширення меж галузі обліку і оподаткування 
з науково-професійною спільнотою

РН11. Глибоко розуміти загальні принципи 
та методи обліку і оподаткування, а також ме
тодологію наукових досліджень, застосувати їх 
у власних дослідженнях у сфері обліку і опо
даткування та у викладацькій практиці.

ЗКОЗ. Універсальні навички дослідника, зок
рема здатність до усної та письмової презен
тації результатів власного наукового дослі
дження українською мовою, застосування су
часних інформаційних та комунікаційних те
хнологій у науковій діяльності, організації та 
проведення навчальних занять.

РН04. Формулювати і перевіряти гіпотези; 
використовувати для обґрунтування висновків 
належні докази, зокрема, результати теоретич
ного аналізу, експериментальних досліджень 
(опитувань, спостережень тощо) і математич
ного та/або комп’ютерного моделювання, ная
вні літературні дані з питань регулювання об

ЗК05. Здатність працювати в міжнародному 
контексті, розширювати загальний культур
ний кругозір, розуміти відмінності у науко
вому спілкуванні, зумовлені соціально- 
етнічним підґрунтям національних менталь- 
ностей, проявляти толерантність та повагу до 
культурної різноманітності.

ліку і оподаткування.

6



Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Методологічні основи наукового дослідження

Тема 1. Наука і наукове дослідження.
Наука як спосіб пізнання світу. Функції науки. Класифікація наук. Проблема, гіпоте

за. Поняття наукової теорії. Стандартна модель наукової теорії. Структура наукових теорій. 
Методологічні і евристичні принципи побудови теорій. Основні функції наукової теорії. На
укова парадигма. Знання і наука як спосіб пізнання світу. Уявлення про наукове пізнання. 
Наука і наукове дослідження, (пошукові, фундаментальні та прикладні), (емпіричні, теорети
чні, виробничі)., теорія,. Поняття. Операції з поняттями. Поняття наукової школи, нормаль
ної науки, наукової революції.

Тема 2. Науковий метод. Методологія наукових досліджень
2.1. Науковий метод. Предмет методології науки. Етапи науково-дослідної роботи. 

Співвідношення мети і завдань дослідження. Основні елементи методології наукових дослі
джень. Постановка теми дослідження, проблема, мета й задачі дослідження. Актуальність 
теми. Функції гіпотези.. Наукова новизна. Практична значимість роботи, аналіз зацікавлених 
організацій та осіб. Структурна модель предметної області. . Загальна характеристика мето
дів науки. Класифікація методів наукового дослідження. Технологія наукового дослідження. 
Методика дослідження. Результати дослідження.

ТемаЗ. Емпіричні методи дослідження та Інструментарій обробки даних емпіричних 
досліджень

Основні поняття теорії вимірювань. Спостереження як метод пізнання. Експеримент 
як особлива форма наукового пізнання. Емпіричні методи дослідження. Загальні та спеціаль
ні методи наукового дослідження. Характеристика і функції методів дослідження. Методи 
експертного оцінювання. Інструментарій обробки даних емпіричних досліджень.

Тема 4. Теоретичні методи досліджень
4.1. Принципи - інструменти пізнання. Абстрагування та ідеалізація.. Методи аналізу, 

класифікації і побудови теорій. Теоретичні методи досліджень. Наукові закони, регулярність 
та випадковість.

Тема 5. Системний метод досліджень. Методологія дослідження складних систем
Системний метод. Системний підхід і системний аналіз. Самоорганізація систем и си

нергетика. Синергетичний аналіз складно організованих систем. Методологія дослідження 
складних систем. Становлення системного метода досліджень. Специфіка системного метода 
та класифікація систем. Сучасні методи математичного опису складних систем (фазовий 
простір, теорія хаосу, аттрактори, фрактали).

Тема 6. Моделі та метод моделювання в наукових дослідженнях
Поняття моделі. Класифікація моделей. Якість моделей та її оцінка. Адекватність мо

делей. Істина і моделі. Динаміка моделей. Метод моделювання. Комп’ютерне моделювання.
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Змістовий модуль 2 
Технологія і організація наукового дослідження

Тема 7. Організація наукової діяльності та наукових досліджень
Наукова діяльність, її різновиди. Суб'єкти наукової діяльності. Форми організації нау

кової діяльності. Договір на наукову діяльність. Технологія наукових досліджень. Складання 
заявок на держбюджетну тему наукового дослідження. Планування наукового дослідження. 
Експертиза наукових доробок.

Тема 8. Інформаційне забезпечення наукових досліджень
Інформаційний простір науковця. Національна система науково-технічної інформації. 

Технологія роботи з інформаційними джерелами. Електронні ресурси. Теорія та практика ди
намічного читання й раціональної роботи з науковою літературою. Публікація результатів на
укових досліджень. Наукометричні бази публікацій. Імпакт-фактор. Принципи і правила нау
кової доброчесності в наукових дослідженнях.

Тема 9. Проектні форми наукових досліджень
Форми фінансування науково-дослідницької діяльності. Методи проектного менеджме

нту при управлінні науковими дослідженнями. Складання заявок на гранти.

Тема 10. Технологія роботи над дисертацією. Презентація, захист та впроваджен
ня результатів наукових досліджень

Організація роботи над дисертацією. Система атестації наукових кадрів. Вибір теми 
дослідження. Складання плану дисертації. Основні вимоги до оформлення дисертацій. Роз
робка презентації наукового дослідження. Зміст та структура доповіді. Впровадження резуль
татів закінчених наукових досліджень. . Ефективність результатів наукових досліджень: 
критерії, розрахунок. Захист дисертації. Імплементація в програми навчальних дисциплін у 
сфері обліку і оподаткування результатів наукових досліджень.

Тема 11. Технологія та психологія наукової творчості. Розвиток здібностей до на
укової діяльності

Принципи системного мислення у науковій творчості. . Прийоми активізації наукової 
творчості. Самоорганізація наукової праці. Здібності до наукової діяльності і їх розвиток. 
Фактори, що визначають рішення наукової задачі. Перешкоди творчого мислення.. Дискусія 
як форма наукової комунікації. Стратегія і тактика полеміки. Способи аргументації в науко
вій дискусії.

Перелік практичних занять, а також питань та завдань до самостійної роботи наведено 
у таблиці «Рейтинг- план навчальної дисципліни»

Методи навчання та викладання

Використовуються методи навчання спрямовані на активізацію та стимулювання на- 
вчально-пізнавальної діяльності здобувачів вищої освіти: проблемні лекції (тема 5, тема 6) 
дискусії, презентації (здобувачі доповідають фрагменти своїх наукових досліджень, теми 1- 
4), моделювання та аналіз професійних ситуацій (аналіз заявок на отримання гранту для нау
кового дослідження, тема 9), індивідуальне науково-дослідне завдання (змістовно пов’язане з 
темою дисертаційного дослідження здобувача), індивідуальна робота під час виконання за
вдань з орієнтацією на предметну область дослідження здобувача), семінар з питання "Типо
ві помилки дисертаційних досліджень" (тема 10), дискусія з питання "Прийоми активізації 
наукової творчості та розвиток здібностей до наукової діяльності" -  тема 11.
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Оцінювання результатів вивчення навчальної дисципліни здійснюється за накопичу
вальною (100-бальною) системою оцінювання.

Оцінювання передбачає такі види контролю:
поточний контроль, що здійснюється протягом семестру під час проведення практич

них занять та самостійної роботи і оцінюється сумою набраних балів (максимальна сума -  
100 балів; мінімальна сума, що дозволяє здобувачу отримати залік -  60 балів); 

підсумковий контроль, що проводиться у формі семестрового заліку.
Поточний контроль передбачає оцінювання за такими видами активності здобувачів:
1) виконання та захист домашніх завдань (максимум 70 балів);
2) есе (максимум 5 бали);
3) виконання та захист ІНДЗ (максимум 15 балів);
4) складання контрольної роботи (максимум 5 балів), (10 балів за 2 контрольні роботи). 
Оцінювання знань здобувана під час захисту виконаних завдань, презентацій та ІНДЗ

проводиться за такими критеріями:
відповідність створених матеріалів основним вимогам методології науки; 
відповідність створених презентацій наукових здач заданим комунікаційним цілям; 
здатність проводити аналіз використання методів дослідження на предмет відповідно

сті основним принципам наукових досліджень;
відповідність створених наукових результатів вимогам використання відповідних ме

тодів дослідження;
здатність проводити аналіз виконаних робіт на предмет їхньої відповідності тематиці 

досліджень здобувана;
володіння понятійним апаратом методології науки;
володіння методиками проведення дослідження; вміння використовувати їх для вико

нання конкретних практичних завдань; 
самостійність виконання роботи.
Підсумковий контроль здійснюється у формі семестрового заліку. Залік виставля

ється як загальна сума балів, набраних за результатами поточного контролю.
Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни дорівнює кількості балів семестрового за

ліку. Сумарний результат у балах за семестр складає: "60 і більше балів -  зараховано", "59 і 
менше балів -  не зараховано" та заноситься у залікову "Відомість обліку успішності" навча
льної дисципліни.

Здобувана слід вважати атестованим, якщо підсумкова оцінка з навчальної дисцип
ліни дорівнює або перевищує 60.

Виставлення підсумкової оцінки здійснюється за шкалою, наведено в таблиці "Шкала 
оцінювання: національна та ЄКТС".

Порядок оцінювання результатів навчання
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Шкала оцінювання: національна та ЄКТС

Сума балів за всі види Оцінка Оцінка за національною шкалою

навчальної діяльності ЄКТС для екзамену, курсового проекту 
(роботи), практики для заліку

9 0 -1 0 0 А відмінно
8 2 -8 9 В

добре7 4 -8 1 С зараховано
6 4 -7 3 Б

задовільно6 0 -6 3 Е
3 5 -5 9 БХ

незадовільно не зараховано1 - 3 4 Р

Форми оцінювання та розподіл балів наведено у таблиці "Рейтинг-план навчальної
дисципліни".

Рейтинг-план навчальної дисципліни

Форма та вид навчання
Форми оціню

вання
Макс
бал

Змістовий модуль І. Методологічні основи наукового дослідження

Лудиторна робота

Те
ма

 
1. 

На
ук

а 
і н

ау
ко

ве
 

до
сл

і
дж

ен
ня

Лекція Тема 1. Наука і наукове дослідження Робота на лекції

Практичне
заняття

Заняття 1. Функції науки, факти, емпіричні 
закони, теоретичні закони. Наукова пара
дигма і наукові школи

Активна участь 
у виконанні 
практичних за
вдань

Самостійна робота
Питання та 
завдання до 
самостійно
го опрацю
вання

Пошук, підбір та огляд літературних дже
рел за заданою тематикою. Виконання за
вдання до поточного заняття

Лудиторна робота

Те
ма

 
2. 

Н
ау

ко
ви

й 
м

ет
од

. 
М

ет
од

ол
ог

ія
 

на
ук

ов
их

 
до

с-
тті

Лекція Тема 2. Науковий метод. Методологія нау
кових досліджень

Робота на лекції

Практичне
заняття

Заняття 2. Поняття. Операції з поняття
ми.Заняття 3. Постановка теми досліджен
ня, проблема, мета й задачі дослідження. 
Функції гіпотези. Типи гіпотез в науково
му дослідженні. Структурна модель пред
метної області. Технологія наукового дос
лідження.

Активна участь 
у виконанні 
практичних за
вдань

Самостійна робота

10



Питання та 
завдання до 
самостійно
го опрацю
вання

Пошук, підбір та огляд літературних дже
рел за заданою тематикою. Виконання за
вдання до поточного заняття

Перевірка ДЗ 7

Аудиторна робота

Те
м

аЗ
. 

Ем
пі

ри
чн

і 
ме

то
ди

 
до

сл
і

дж
ен

ня

Лекція Тема 3. Емпіричні методи дослідження та 
інструментарій обробки даних емпіричних 
досліджень

Робота на лекції

Практичне
заняття

Заняття 4. Методика дослідження. Резуль
тати дослідження. Наукова новизна ре
зультатів дослідження

Активна участь 
у виконанні 
практичних за
вдань

Самостійна робота
Питання та 
завдання до 
самостійно
го опрацю
вання

Пошук, підбір та огляд літературних дже
рел за заданою тематикою. Виконання за
вдання до поточного заняття

Перевірка ДЗ 7

Аудитория робота

Те
ма

 
4. 

Те
ор

ет
ич

ні
 м

ет
од

и 
до

сл
і

дж
ен

ь

Лекція Тема 4. Теоретичні методи досліджень Робота на лекції

Практичне
заняття

Заняття 5. Емпіричні методи дослідження. 
Інструментарій обробки даних емпіричних 
досліджень

Активна участь 
у виконанні 
практичних за
вдань

Самостійна робота
Питання та 
завдання до 
самостійно
го опрацю
вання

Пошук, підбір та огляд літературних дже
рел за заданою тематикою, виконання за
вдання до поточного заняття

' . . ;• ; ■ ;

Перевірка ДЗ 7

Аудиторна робота

Те
ма

 
5. 

Си
ст

ем
ни

й 
ме

то
д 

до
сл

і
дж

ен
ь.

Лекція Тема 5. Системний метод досліджень. Ме
тодологія дослідження складних систем

Робота на лекції

Практичне
заняття

Заняття 6. Теоретичні методи досліджень Активна участь 
у виконанні 
практичних за
вдань

Самостійна робота
Питання та 
завдання до 
самостійно
го опрацю
вання

Пошук, підбір та огляд Літературних дже
рел за заданою тематикою. Виконання за
вдання до поточного заняття

Перевірка ДЗ 7

Аудиторна робота
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Те
ма

 
6. 

М
од

ел
і 

та 
ме

то
д 

мо
де

лю
ва

нн
я 

в 
на

ук
ов

их
 

до
сл

ід
ж

ен
ня

х

Лекція Тема 6. Моделі та метод моделювання в 
наукових дослідженнях

Робота на лекції

Практичне
заняття

Заняття 7. Системний підхід в наукових 
дослідженнях

Активна участь 
у виконанні 
практичних за
вдань

Поточна контро
льна робота

5

Самостійна робота
Питання та 
завдання до 
самостійно
го опрацю
вання

Пошук, підбір та огляд літературних дже
рел за заданою тематикою. Виконання за
вдання до поточного заняття

Перевірка ДЗ 7

Змістовий модуль 2. Технологія і організація наукового дослідження
Аудиторна робота

Те
ма

 
7. 

О
рг

ан
іза

ці
я 

на
ук

ов
ої

 д
ія

ль


но
ст

і 
та 

на
ук

ов
их

 
до

сл
ід

ж
ен

ь

Лекція Тема 7. Організація наукової діяльності 
та наукових досліджень

Робота на лекції

Практичне
заняття

Заняття 7 (продовження). Системний під
хід в наукових дослідженнях

Активна участь 
у виконанні 
практичних за
вдань

Самостійна робота
Питання та 
завдання до 
самостійно
го опрацю
вання

Пошук, підбір та огляд літературних 
джерел за заданою тематикою. Виконан
ня завдання до поточного заняття

Перевірка ДЗ 7

Аудиторна робота
«и
Я<о
Еґі)

Лекція Тема 8. Інформаційне забезпечення нау
кових досліджень

Робота на 
лекції

И А 

*8 *
« • -  й *И о
35 £
Я 4Я х 
2 5 -

Практичне
заняття

Заняття 8. Моделі та метод моделювання 
в наукових дослідженнях

Активна участь 
у виконанні 
практичних за
вдань
Есе Колоквіум 5

Он ® Самостійна робота
нч сЗ
*“! я
ос
сЗ
2<и

Н

Питання та 
завдання до 
самостійного 
опрацювання

Пошук, підбір та огляд літературних 
джерел за заданою тематикою. Виконан
ня завдання до поточного заняття

Перевірка ДЗ 7

Аудиторна робота

Те
м

а
9. Лекція Тема 9. Інформаційне забезпечення наукових Робота на ле- 

досліджень кції
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Практич
не заняття

Заняття 9. Моделі та метод моделювання в нау
кових дослідженнях

Активна 
участь у ви
конанні прак
тичних за
вдань

Самостійна робота
Питання 
та завдан
ня до са
мостійно
го опра
цювання

Пошук, підбір та огляд літературних джерел за 
заданою тематикою. Виконання завдання до по
точного заняття

Перевірка ДЗ 7

Аудитории робота

Те
ма

 
10

. 
Те

хн
ол

ог
ія

 
ро

бо
ти

 
над

 
ди

се
рт

ац
іє

ю
. Лекція Тема 10. Технологія роботи над дисертацією. 

Презентація, захист та впровадження результатів 
наукових досліджень

Робота на ле
кції

Практич
не заняття

Заняття 10. Експертиза наукових проектів і дос
ліджень (статей, авторефератів, дисертацій, зві
тів).
Заняття 11. Технологія роботи з інформаційними 
джерелами

Активна 
участь у ви
конанні прак
тичних за
вдань
Поточна кон
трольна ро
бота

5

Самостійна робота
Питання 
та завдан
ня до са
мостійно
го опра
цювання

Пошук, підбір та огляд літературних джерел за 
заданою тематикою. Виконання завдання до по
точного заняття

Перевірка ДЗ 7
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тв

ор
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і.

Лекція Тема 11. Технологія та психологія наукової тво
рчості. Розвиток здібностей до наукової діяльно
сті

Робота на ле
кції

Практич
не заняття

Заняття 12. Проектні форми наукових дослі
джень. ч>
Заняття 13. Технологія роботи над дисертацією.

Активна 
участь у ви
конанні прак
тичних за
вдань
ІНДЗ 15

Самостійна робота
Питання 
та завдан
ня до са
мостійно
го опра
цювання

Пошук, підбір та огляд літературних джерел за 
заданою тематикою. Виконання завдання до по
точного заняття

Перевірка ДЗ 7

Загальна максимальна кількість балів по дисципліні 100
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