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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
 

1. Анотація до курсу 

Дисципліна “Основи наукових досліджень” формує у студентів знання та вміння 
для проведення аналізу і синтезу інформації з різних джерел та їх пошуку для 
встановлення причинно-наслідкових зв’язків між соціальними подіями та явищами; 
формулювати мету, завдання дослідження, володіти навичками збору первинного 
матеріалу, дотримуватися процедури дослідження; презентувати результати власних 
досліджень усно/письмово для фахівців і нефахівців, оперувати категоріями, поняттями і 
фактами під час методологічного обґрунтування дослідницьких програм і проектів, 
процедур і технік; проводити аналіз результатів наукових досліджень; формувати 
висновки та пропозиції; оформляти результати дослідження у вигляді наукових тез, 
доповідей, статей. 

 
2. Мета та цілі курсу 

Метою викладання навчальної дисципліни є надати студентам сучасні знання про 
сутність науки та основи наукового дослідження, тлумачення понять і категорій, які 
використовуються при проведенні наукових досліджень, зокрема для написання і захисту 
бакалаврської роботи. 

 
3. Набуття компетентностей 

Компетентності  
Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК№2 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, 
наукові цінності та примножувати досягнення суспільства на 



основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної 
області, її місця у загальній системі знань про природу і 
суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, 
використовувати різні види та форми рухової активності для 
активного відпочинку та ведення здорового  способу життя. 

ЗК№9 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями 
ЗК№10 Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні. 

Фахові компетентності спеціальності (СК) 
СК№7 Здатність обирати та використовувати сучасний 

інструментарій менеджменту 
СК№12 Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, 

формувати обґрунтовані рішення 
СК№14 Розуміти принципи психології та використовувати їх у 

професійній діяльності. 
(вибрати із ОП на сайті університету) 

 
4. Програмні результати навчання 

ПРН Зміст 
ПРН№3 Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, 

сучасних концепцій лідерства 
ПРН№6 Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, 

розрахунку показників для обґрунтування управлінських рішень. 
ПРН№16 Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, 

відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним. 
(вибрати із ОПП на сайті університету) 

 
5.  Розподіл годин 

Вид заняття лекції практичні заняття самостійна 
робота 

К-сть годин 15 30 45 

 

6. СТРУКТУРА КУРСУ 

Тема 

Години 
(лекції/ 

лабораторні 
роботи/ 

самостійні 
роботи) 

Результати 
навчання Завдання Оцінювання, 

бали 

2 семестр 
Модуль 1. СУТНІСТЬ І ЗМІСТ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 50 

Тема 1 
Наука як соціальний 

феномен 
2/4/5 

Після вивчення 1 модуля 
студент повинен знати: 
зміст науки як соціального 
феномену; сутність і 
структуру наукового 
дослідження; психологію 
та логіку наукових 
досліджень; інформаційне 
забезпечення наукових 
досліджень. 
вміти: вільно оперувати 
науковими методами 
дослідження в економіці 

Підготовка до 
лекцій (попереднє 
ознайомлення з 
презентацією та 
лекцією в  eLearn). 
Виконання 
завдання на 
практичних 
заняттях (в групі  
та самостійно).  
Виконання 
самостійної 
роботи (в малих 

 
Виконання та 
здача 
індивідуальних 
завдань. 
 
Модульна 
тестова робота 
в eLearn. 
 
Самостійна 
робота – 
відповідно до 

Тема 2 
Наукове дослідження 2/4/6 

Тема 3 
Психологія і логіка 

наукових досліджень 
2/4/6 

Тема 4 
Інформаційне забезпечення 

наукових досліджень 
2/4/6 



та менеджменті; 
проводити наукове 
дослідження  у формі 
написання статті або тез. 

групах, 
самостійно, 
eLearn). 
Підготовка та 
написання 
модульної 
контрольної 
роботи (тестова - 
в eLearn). 

завдань в eLearn. 

Модуль 2.  МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 50 
Тема 5.  

Методи дослідження  2/4/5 Після вивчення 2 модуля 
студент повинен знати: 
методи дослідження; 
методологію наукового 
дослідження; 
оприлюднення результатів 
дослідження; правила 
написання випускної 
бакалаврської роботи;  

вміти: готувати 
бакалаврську роботу до 
прилюдного захисту. 

Підготовка до 
лекцій (попереднє 
ознайомлення з 
презентацією та 
лекцією в  eLearn). 
Виконання завдання 
на практичних 
заняттях (в групі  та 
самостійно).  
Виконання 
самостійної роботи 
(в малих групах, 
самостійно, eLearn). 
Підготовка та 
написання модульної 
контрольної роботи 
(тестова - в eLearn). 

Виконання та 
здача 
індивідуальних 
завдань. 
 
Модульна 
тестова робота 
в eLearn. 
 
Самостійна 
робота – 
відповідно до 
завдань в eLearn. 

Тема 6.  
Методологія наукового 

дослідження 
1/2/5 

Тема 7.  
Оприлюднення результатів 

дослідження 
2/4/6 

Тема 8.  
Бакалаврська дипломна 
робота як вид наукового 

дослідження 
2/4/6 

Можливість 
отримання 
додаткових балів: 

Додаткові бали можна отримати за підготовку 
доповіді та участь в студентській конференції, 
публікацію статті, участь у 1 турі Всеукраїнської 
олімпіади  

до 10 балів 

Всього за 2 семестр 15/30/45 - - 
70 

100*0,7 
(максимум 70 балів) 

 
Екзамен 30 
Всього за курс 100 

 
ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

Політика щодо дедлайнів 
та перескладання: 

Студент повинен здавати усі роботи у заплановані терміни. За 
роботи, що здаються із порушенням термінів без поважних 
причин,  знижується бал. Перескладання модульної контрольної 
роботи відбувається за наявності поважних причин (лікарняний, 
міжнародне стажування, індивідуальний графік) і дозволяється у 
терміни до закінчення наступного модульного контролю.  

Політика щодо 
академічної 

При виконанні всіх видів навчальних робіт студент повинен 
дотримуватись політики академічної доброчесності. 



доброчесності: 
Політика щодо 

відвідування: 
Відвідування лекційних та практичних (семінарських) занять є 
обов’язковим для всіх студентів. За об’єктивних причин, 
визначених Положенням про навчальний процес НУБіП, 
навчання може відбуватись відповідно до індивідуального 
навчального плану, затвердженого у визначеному порядку.  

 
ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 

Рейтинг здобувача 
вищої освіти, бали 

Оцінка національна за результати складання екзаменів заліків 
екзаменів заліків 

90-100 відмінно зараховано 
74-89 добре 
60-73 задовільно 
0-59 незадовільно не зараховано 
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