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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 базовою 

навчальною дисципліною та вивчається згідно з навчальним планом підготовки фахівців 

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 методологію 

наукової творчості; 

● ознайомити з вимогами, що пред'являються до наукових досліджень, основами їх   

планування, організації; 

● озброїти аспірантів інструментарієм наукових методів, які можуть бути з  користю 

застосовані в процесі дослідження складних систем, економічних, педагогічних, 

інформаційних 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 майбутньому 

здійснювати діяльність пошукового і творчого характеру в процесі виконання своїх 

професійних обов’язків. 

Об'єктом навчальної дисципліни є методологія як вчення про організацію та 

проведення наукових досліджень. 

Предметом навчальної дисципліни виступають методи наукових досліджень, а також 

теоретичні 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 

глобалізації 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; 

● методи математичного моделювання;  

● характеристики проєктних форм наукових досліджень; 
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● технологію роботи над дисертацією; 

● принципи організації наукової праці; 

● 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, розробляти класифікації, отримувати і обґрунтовувати наукові 

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 академічної 

цілісністю, на основі сучасних теорій і методів аналізу; 

● генерувати власні нові наукові ідеї, повідомляти свої знання та ідеї науковому 

співтовариству, розширюючи межі наукового пізнання; 

● вибирати й ефективно використовувати сучасну методологію дослідження; 

● планувати і прогнозувати свій подальший професійний розвиток. 

мати навички (відповідальність та автономність): 
● 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, 

конференціях 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 

проєктах; 

● 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 

використанням сучасних інформаційних та інноваційних технологій; 

● захисту інтелектуальних прав власності на наукові відкриття і розробки. 

 

Характеристика навчальної дисципліни 
 

Курс 1А 

Семестр 2-й 

Кількість кредитів ЕСТS 6 

Форма підсумкового контролю Залік 
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Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни: 
 

Пререквізити Постреквізити 

Філософія науки 
Математичні методи, моделі та інформаційні технології у 

наукових дослідженнях 

 Проведення наукових досліджень. Підготовка дисертації 

 

Компетентності та результати навчання за дисципліною, 

що забезпечують засвоєння програмних компетентностей 
 

Компетентності Результати навчання 

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, критичного аналізу та 

синтезу нових знань, генерування нових ідей та досягнення 

наукових цілей, здобуття глибинних знань із спеціальності 

Туризм, засвоєння основних концепцій, розуміння теоретичних і 

практичних проблем історії розвитку та сучасного стану наукових 

знань і методологічної парадигми досліджень галузі туризму, 

оволодіння термінологією з досліджуваного наукового напряму. 

ЗК 2. Здатність до проведення досліджень на рівні сучасних 

вимог, яке призводить до нових знань та формування системного 

наукового світогляду. 

ЗК 3. Вміння виявляти, ставити та вирішувати наукові і науково-

прикладні завдання; оволодіння загальнонауковими 

(філософськими) компетентностями, спрямованими на 

формування системного наукового світогляду, професійної етики 

та загального культурного кругозору. 

СК 1. Розуміння туризму як цивілізаційного феномену, що 

поєднує геопросторові, соціокультурні, еколого-економічні, 

організаційно-управлінські явища та процеси на глобальному, 

національному, регіональному та локальному рівнях. 

СК 2. Знання та розуміння предметної області туризмознавчих 

досліджень, методів науково-дослідної діяльності з туризму і 

рекреації та їх адекватне застосування для обґрунтованого 

вирішення поставлених завдань. 

СК 3. Розуміння сутності наукового пізнання в сфері туризму та 

рекреації, здатність до визначення проблемного поля та 

формулювання наукових і науково-практичних задач, вміння 

реалізовувати взаємозв’язок наукового знання з практикою 

рекреаційно-туристичної діяльності. 

СК 4. Здатність формулювати наукову проблему, робочі гіпотези 

досліджуваної проблеми, що передбачає глибоке переосмислення 

наявних та створення нових цілісних знань в туризмології та 

професійної практики рекреації і туризму, уміння інтерпретувати 

фундаментальні положення туризмології до вирішення конкретної 

науково-практичної задачі. 

СК 6. Знання нормативно-правової бази наукової діяльності, в т.ч. 

захисту прав інтелектуальної власності, вимог щодо написання 

дисертаційних робіт, присудження наукових ступенів, вирішувати 

етичні питання збору та використання інформації. 

ПРН 1. Знання 

історичних передумов 

розвитку та сучасних 

теоретико-

методологічних 

положень, передових 

концепцій, методів  

науково-дослідної та 

професійної діяльності в 

сфері туризму та 

рекреації і здатність 

застосовувати їх в 

науково-дослідній 

роботі для отримання 

нового знання та/або 

нових інтерпретацій, 

методик рекреаційно-

туристичного аналізу та 

синтезу. 

 



6 

Компетентності Результати навчання 

ЗК 2. Здатність до проведення досліджень на рівні сучасних 

вимог, яке призводить до нових знань та формування системного 

наукового світогляду. 

ЗК 3. Вміння виявляти, ставити та вирішувати наукові і науково-

прикладні завдання; оволодіння загальнонауковими 

(філософськими) компетентностями, спрямованими на 

формування системного наукового світогляду, професійної етики 

та загального культурного кругозору. 

ЗК 5. Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій у науковій діяльності. 

ЗК 6. Здатність розробляти та управляти науковими проєктами, 

складати пропозиції щодо фінансування наукових досліджень та 

реєструвати права інтелектуальної власності. 

СК 3. Розуміння сутності наукового пізнання в сфері туризму та 

рекреації, здатність до визначення проблемного поля та 

формулювання наукових і науково-практичних задач, вміння 

реалізовувати взаємозв’язок наукового знання з практикою 

рекреаційно-туристичної діяльності. 

СК 4. Здатність формулювати наукову проблему, робочі гіпотези 

досліджуваної проблеми, що передбачає глибоке переосмислення 

наявних та створення нових цілісних знань в туризмології та 

професійної практики рекреації і туризму, уміння інтерпретувати 

фундаментальні положення туризмології до вирішення конкретної 

науково-практичної задачі. 

СК 5. Здатність розробляти та реалізовувати проєкти, включаючи 

власні дослідження, які дають можливість переосмислити наявне 

та створити нове цілісне знання та/або професійну практику і 

розв’язання значущих наукових соціокультурних, 

геопросторових, еколого-економічних, організаційно-

управлінських та інших проблем в туризмі і рекреації. 

СК 6. Знання нормативно-правової бази наукової діяльності, в т.ч. 

захисту прав інтелектуальної власності, вимог щодо написання 

дисертаційних робіт, присудження наукових ступенів, вирішувати 

етичні питання збору та використання інформації. 

ПРН 2. Здатність 

використовувати 

інформаційно-

інноваційні методи і 

технології в науковій 

діяльності з питань 

розвитку  туризму і 

рекреації, знати основні 

підходи до побудови 

туристичної звітності, 

розробляти шляхи 

удосконалення збору та 

обробки первинної 

інформації. 

 

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, критичного аналізу та 

синтезу нових знань, генерування нових ідей та досягнення 

наукових цілей, здобуття глибинних знань із спеціальності 

Туризм, засвоєння основних концепцій, розуміння теоретичних і 

практичних проблем історії розвитку та сучасного стану наукових 

знань і методологічної парадигми досліджень галузі туризму, 

оволодіння термінологією з досліджуваного наукового напряму. 

ЗК 2. Здатність до проведення досліджень на рівні сучасних 

вимог, яке призводить до нових знань та формування системного 

наукового світогляду. 

ЗК 3. Вміння виявляти, ставити та вирішувати наукові і науково-

прикладні завдання; оволодіння загальнонауковими 

(філософськими) компетентностями, спрямованими на 

формування системного наукового світогляду, професійної етики 

та загального культурного кругозору. 

 

ПРН 4. Здатність до 

узагальнення 

результатів наукового 

дослідження на основі 

сучасних 

міждисциплінарних 

підходів, застосування 

наукових 

методологічних 

принципів та 

методичних прийомів 

дослідження системи 

наук, що формують 

туризмологію, 

використання в 

дослідженні тематичних 
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Компетентності Результати навчання 

ЗК 5. Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій у науковій діяльності. 

СК 1. Розуміння туризму як цивілізаційного феномену, що 

поєднує геопросторові, соціокультурні, еколого-економічні, 

організаційно-управлінські явища та процеси на глобальному, 

національному, регіональному та локальному рівнях. 

СК 2. Знання та розуміння предметної області туризмознавчих 

досліджень, методів науково-дослідної діяльності з туризму і 

рекреації та їх адекватне застосування для обґрунтованого 

вирішення поставлених завдань. 

СК 3. Розуміння сутності наукового пізнання в сфері туризму та 

рекреації, здатність до визначення проблемного поля та 

формулювання наукових і науково-практичних задач, вміння 

реалізовувати взаємозв’язок наукового знання з практикою 

рекреаційно-туристичної діяльності. 

СК 4. Здатність формулювати наукову проблему, робочі гіпотези 

досліджуваної проблеми, що передбачає глибоке переосмислення 

наявних та створення нових цілісних знань в туризмології та 

професійної практики рекреації і туризму, уміння інтерпретувати 

фундаментальні положення туризмології до вирішення конкретної 

науково-практичної задачі. 

СК 5. Здатність розробляти та реалізовувати проєкти, включаючи 

власні дослідження, які дають можливість переосмислити наявне 

та створити нове цілісне знання та/або професійну практику і 

розв’язання значущих наукових соціокультурних, 

геопросторових, еколого-економічних, організаційно-

управлінських та інших проблем в туризмі і рекреації. 

інформаційних ресурсів, 

провідного вітчизняного 

і зарубіжного досвіду з 

тематики дослідження. 

 

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, гіпотеза. 

Поняття наукової теорії. Стандартна модель наукової теорії. Структура наукових теорій. 

Методологічні і евристичні принципи побудови теорій. Основні функції наукової теорії. 

Наукова парадигма. 

Знання і наука як спосіб пізнання світу. Уявлення про наукове пізнання. Наука і 

наукове дослідження, (пошукові, фундаментальні та прикладні). (емпіричні, теоретичні, 

виробничі)., теорія,. Поняття. Операції з поняттями. Поняття наукової школи, нормальної 

науки, наукової революції. 

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

Співвідношення мети і завдань дослідження. Основні елементи методології наукових 

досліджень. 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 методів науки. Класифікація методів наукового дослідження. Технологія 

наукового дослідження. Методика дослідження. Результати дослідження. 
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Тема 3. 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 

спеціальні методи наукового дослідження. Характеристика і функції методів дослідження. 

Методи експертного оцінювання. Інструментарій обробки даних емпіричних досліджень. 

 

Тема 4. Теоретичні методи досліджень 
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 

синергетика. 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 

моделей. Істина і моделі. Динаміка моделей. Метод моделювання. Комп’ютерне 

моделювання. 

 

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 

наукової 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 

динамічного читання й раціональної роботи з науковою літературою. Публікація результатів 

наукових досліджень. Наукометричні бази публікацій. Імпакт-фактор. 

 

Тема 9. Проєктні форми наукових досліджень 
Форми фінансування науково-дослідницької діяльності. Методи проєктного 

менеджменту при управлінні науковими дослідженнями. Складання заявок на гранти. 

  

Тема 10. Технологія роботи над дисертацією. Презентація, захист та 

впровадження результатів наукових досліджень 
Організація роботи над дисертацією. Система атестації наукових кадрів. Вибір теми 

дослідження. Складання плану дисертації. Основні вимоги до оформлення дисертацій. 

Розробка презентації наукового дослідження. Зміст та структура доповіді. Впровадження 

результатів закінчених наукових досліджень. . Ефективність результатів наукових 

досліджень: критерії, розрахунок. Захист дисертації. 
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Тема 11. Технологія та психологія наукової творчості. Розвиток здібностей до 

наукової 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 

науковій дискусії. 

 

Методи навчання та викладання 
 

Використовуються методи навчання спрямовані на активізацію та стимулювання 

навчально-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 

наукового дослідження, тема 9), індивідуальне науково-дослідне завдання (змістовно 

пов’язане з темою дисертаційного дослідження здобувача), індивідуальна робота під час 

виконання завдань з орієнтацією на предметну область дослідження здобувача), семінар з 

питання "Типові помилки дисертаційних досліджень" (тема 10), дискусія з питання 

"Прийоми активізації наукової творчості та розвиток здібностей до наукової діяльності" 

(тема 11). 

 

Порядок оцінювання результатів навчання 

 

Оцінювання результатів вивчення навчальної дисципліни здійснюється за 

накопичувальною (100-бальною) системою оцінювання. 

Оцінювання передбачає такі види контролю: 

поточний контроль, що здійснюється протягом семестру під час проведення 

лекційних та практичних занять 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) активна робота на лекції та практичних заняттях (максимум 25 балів); 

2) виконання та захист домашніх завдань (максимум 50 балів); 

3) есе (максимум 4 бали); 

3) виконання та захист ІНДЗ (максимум 15 балів); 

4) складання контрольної роботи (максимум 6 балів). 

Оцінювання знань здобувача під час захисту виконаних завдань, презентацій та ІНДЗ 

проводиться за такими критеріями: 

відповідність створених матеріалів основним вимогам методології науки; 

відповідність створених презентацій наукових задач заданим комунікаційним цілям;  

здатність проводити аналіз використання методів дослідження на предмет 

відповідності основним принципам наукових досліджень; 

відповідність створених наукових результатів вимогам використання відповідних 

методів дослідження; 

здатність проводити аналіз виконаних робіт на предмет їхньої відповідності тематиці 

досліджень здобувача; 

володіння понятійним апаратом методології науки;  

володіння методиками проведення дослідження; вміння використовувати їх для 

виконання конкретних практичних завдань; 

самостійність виконання роботи. 
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Підсумковий контроль проводиться у формі семестрового заліку. Залік 

виставляється як загальна сума балів, набраних за результатами поточного контролю.  

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни дорівнює кількості балів семестрового 

заліку. 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" 

навчальної дисципліни.  

Здобувача слід вважати атестованим, якщо підсумкова оцінка з навчальної 

дисципліни дорівнює або перевищує 60. 

Виставлення підсумкової оцінки здійснюється за шкалою, наведено в таблиці "Шкала 

оцінювання: національна та ЄКТС". 

Таблиця 1 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 
 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проєкту 

(роботи), практики 
для заліку 

90 – 100 А відмінно 

зараховано 

82 – 89 B 
добре 

74 – 81 C 

64 – 73 D 
задовільно 

60 – 63 E 

35 – 59 FX 
незадовільно не зараховано 

1 – 34 F 

 

Форми оцінювання та розподіл балів наведено у таблиці 2. "Рейтинг-план навчальної 

дисципліни" 

Таблиця 2 

Рейтинг-план навчальної дисципліни 
 

Форма та вид навчання 
Форми 

оцінювання 

Макс 

бал 

Змістовий модуль I. Методологічні основи  наукового дослідження 

Аудиторна робота 

Т
ем

а 
1
. 
 Н

ау
к
а 

і 
н

ау
к
о
в
е 

д
о
сл

ід
ж

ен
н

я
 

Лекція Тема 1.  Наука і наукове дослідження Робота на лекції 1 

Практичне 

заняття 

Заняття 1. Функції науки. Факти, 

емпіричні закони, теоретичні закони. 

Наукова парадигма і наукові школи 

Активна участь 

у виконанні 

практичних 

завдань 

1 

Самостійна робота 

Питання та 

завдання до 

самостійного 

опрацювання 

Пошук, підбір та огляд літературних 

джерел за заданою тематикою. 

Виконання  завдання до поточного 

заняття 

  

Аудиторна робота 

Т
ем

а 
2
. 

Н
ау

к
о
в
и

й
 

м
ет

о
д

. 

М
ет

о
д

о
л
о
гі

я
 

н
ау

к
о
в
и

х
 

д
о
сл

ід
ж

ен
ь 

Лекція Тема 2. Науковий метод. Методологія 

наукових досліджень 

Робота на лекції 1 

Практичне 

заняття 

Заняття 2. Поняття. Операції з 

поняттями. Заняття 3. Постановка 

теми дослідження, проблема, мета й 

задачі дослідження. Функції гіпотези. 

Активна участь 

у виконанні 

практичних 

завдань 

1 
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Форма та вид навчання 
Форми 

оцінювання 

Макс 

бал 

Типи гіпотез в науковому 

дослідженні. Структурна модель 

предметної області. Технологія 

наукового дослідження. 

Самостійна робота 

Питання та 

завдання до 

самостійного 

опрацювання 

Пошук, підбір та огляд літературних 

джерел за заданою тематикою. 

Виконання  завдання до поточного 

заняття 

Перевірка ДЗ 5 

Аудиторна робота 

Т
ем

а 
3
. 
 Е

м
п

ір
и

ч
н

і 
м

ет
о
д

и
 

д
о
сл

ід
ж

ен
н

я
  
 

Лекція Тема 3. Емпіричні методи 

дослідження  та інструментарій 

обробки даних емпіричних 

досліджень 

Робота на лекції 1 

Практичне 

заняття 

Заняття 4. Методика дослідження. 

Результати дослідження. Наукова 

новизна результатів дослідження 

Активна участь 

у виконанні 

практичних 

завдань 

1 

Самостійна робота 

Питання та 

завдання до 

самостійного 

опрацювання 

Пошук, підбір та огляд літературних 

джерел за заданою тематикою. 

Виконання  завдання до поточного 

заняття 

Перевірка ДЗ 5 

Аудиторна робота 

Т
ем

а 
4
. 
 Т

ео
р
ет

и
ч
н

і 

м
ет

о
д

и
 д

о
сл

ід
ж

ен
ь 

Лекція Тема 4. Теоретичні методи досліджень Робота на лекції 1 

Практичне 

заняття 

Заняття 5. Емпіричні методи 

дослідження. Інструментарій обробки 

даних емпіричних досліджень 

Активна участь 

у виконанні 

практичних 

завдань 

1 

Самостійна робота 

Питання та 

завдання до 

самостійного 

опрацювання 

Пошук, підбір та огляд літературних 

джерел за заданою тематикою. 

Виконання  завдання до поточного 

заняття 

Перевірка ДЗ 5 

Аудиторна робота 

Т
ем

а 
5
. 
С

и
ст

ем
н

и
й

 м
ет

о
д

 

д
о
сл

ід
ж

ен
ь
. 

Лекція Тема 5. Системний метод 

досліджень. Методологія 

дослідження складних систем 

Робота на лекції 1 

Практичне 

заняття 

Заняття 6. Теоретичні методи 

досліджень 

Активна участь у 

виконанні 

практичних завдань 

1 

Самостійна робота 

Питання та 

завдання до 

самостійного 

опрацювання 

Пошук, підбір та огляд 

літературних джерел за заданою 

тематикою. Виконання  завдання до 

поточного заняття 

 

 

 

Перевірка ДЗ 5 



12 

Форма та вид навчання 
Форми 

оцінювання 

Макс 

бал 

Аудиторна робота 

Т
ем

а 
6
. 
М

о
д

ел
і 

та
 м

ет
о

д
 

м
о
д

ел
ю

в
ан

н
я
 в

 н
ау

к
о
в
и

х
 

д
о
сл

ід
ж

ен
н

я
х
 

Лекція Тема 6. Моделі та метод 

моделювання в наукових 

дослідженнях 

Робота на лекції 1 

Практичне 

заняття 

Заняття 7. Системний підхід у 

наукових дослідженнях 

Активна участь у 

виконанні 

практичних завдань 

1 

Поточна 

контрольна робота 
3 

Самостійна робота 

Питання та 

завдання до 

самостійного 

опрацювання 

Пошук, підбір та огляд 

літературних джерел за заданою 

тематикою. Виконання  завдання до 

поточного заняття 

Перевірка ДЗ 5 

Змістовий модуль 2. Технологія і організація наукового дослідження 
Аудиторна робота 

Т
ем

а 
7
. 
О

р
га

н
із

ац
ія

 

н
ау

к
о
в
о
ї 

д
ія

л
ьн

о
ст

і 
та

 

н
ау

к
о
в
и

х
 д

о
сл

ід
ж

ен
ь
 Лекція Тема 7. Організація наукової 

діяльності та наукових досліджень 

Робота на лекції 1 

Практичне 

заняття 

Заняття 7 (продовження). 

Системний підхід в наукових 

дослідженнях 

Активна участь у 

виконанні 

практичних завдань 

1 

Самостійна робота 

Питання та 

завдання до 

самостійного 

опрацювання 

Пошук, підбір та огляд літературних 

джерел за заданою тематикою. 

Виконання  завдання до поточного 

заняття 

Перевірка ДЗ 5 

Аудиторна робота 

Т
ем

а 
8
. 
Ін

ф
о
р
м

ац
ій

н
е 

за
б

ез
п

еч
ен

н
я
 н

ау
к
о
в
и

х
 

д
о
сл

ід
ж

ен
ь 

Лекція Тема 8. Інформаційне забезпечення 

наукових досліджень 

Робота на лекції 1 

Практичне 

заняття 

Заняття 8. Моделі та метод 

моделювання в наукових 

дослідженнях 

Активна участь у 

виконанні 

практичних завдань 

1 

Есе 4 

Самостійна робота 

Питання та 

завдання до 

самостійного 

опрацювання 

Пошук, підбір та огляд літературних 

джерел за заданою тематикою. 

Виконання  завдання до поточного 

заняття 

Перевірка ДЗ 5 

Аудиторна робота 

Т
ем

а 
9
. 
Ін

ф
о
р
м

ац
ій

н
е 

за
б

ез
п

еч
ен

н
я
 н

ау
к
о
в
и

х
 

д
о
сл

ід
ж

ен
ь 

 

Лекція Тема 9. Інформаційне забезпечення 

наукових досліджень 

Робота на лекції 1 

Практичне 

заняття 

Заняття 9. Моделі та метод 

моделювання в наукових 

дослідженнях 

Активна участь у 

виконанні 

практичних завдань 

2 

Самостійна робота 

Питання та 

завдання до 

самостійного 

опрацювання 

Пошук, підбір та огляд 

літературних джерел за заданою 

тематикою. Виконання  завдання до 

поточного заняття 

Перевірка ДЗ 5 
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Форма та вид навчання 
Форми 

оцінювання 

Макс 

бал 

Аудиторна робота  

Т
ем

а 
1
0
. 
Т

ех
н

о
л
о
гі

я
 р

о
б

о
ти

 н
ад

 

д
и

се
р
та

ц
іє

ю
. 

Лекція Тема 10. Технологія роботи над 

дисертацією. Презентація, захист та 

впровадження результатів наукових 

досліджень 

Робота на 

лекції 
1 

Практичне 

заняття 

Заняття 10.  Експертиза наукових 

проєктів і досліджень (статей, 

авторефератів, дисертацій, звітів). 

Заняття 11. Технологія роботи з 

інформаційними джерелами 

Активна участь 

у виконанні 

практичних 

завдань 

2 

Поточна 

контрольна 

робота 

3 

Самостійна робота 

Питання та 

завдання до 

самостійного 

опрацювання 

Пошук, підбір та огляд літературних 

джерел за заданою тематикою. 

Виконання  завдання до поточного 

заняття 

Перевірка ДЗ 5 

Т
ем

а 
1
1
. 
Т

ех
н

о
л
о
гі

я
 т

а 

п
си

х
о
л
о
гі

я
 н

ау
к
о
в
о
ї 

тв
о
р
ч

о
ст

і.
 

Лекція Тема 11. Технологія та психологія 

наукової творчості. Розвиток здібностей 

до наукової діяльності 

Робота на 

лекції 
1 

Практичне 

заняття 

Заняття 12. Проєктні форми наукових 

досліджень. 

Заняття 13. Технологія роботи над 

дисертацією.  

Активна участь 

у виконанні 

практичних 

завдань 

2 

Самостійна робота 

Питання та 

завдання до 

самостійного 

опрацювання 

Пошук, підбір та огляд літературних 

джерел за заданою тематикою. 

Виконання  завдання до поточного 

заняття 

Перевірка ДЗ 5 

ІНДЗ 15 

  Загальна максимальна кількість балів по дисципліні   100 
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