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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
(до 1000 друкованих знаків) 

Мета викладання дисципліни: ознайомити студентів з методологічними засадами 

дослідження в галузі країнознавства, навчити їх організовувати науковий пошук, 

оформлювати звіт про наукове дослідження в необхідній формі (тези, стаття, монографія, 

реферат, курсова, дипломна, дисертація тощо), представляти свої результати на наукових 

конференціях і семінарах. 

Завдання – навчити обґрунтовувати актуальність обраної теми дослідження, обирати 

оптимальні шляхи досягнення мети і розв’язання поставлених у роботі завдань, визначати 

об’єкт і предмет дослідження, аналізувати науково-методичну літературу, літературно і 

технічно оформлювати наукові результати, визначати їх практичну значущість і наукову 

новизну. 

 

СТРУКТУРА КУРСУ 

Тема 

Години 

(лекції/лабораторні, 

практичні, 

семінарські) 

Результати 

навчання 
Завдання Оцінювання 

Модуль 1. Особливості науково-дослідної діяльності 

Тема 1. Наука як 

продуктивна сила 

 

2/2 

розуміти основні 

теоретичні 

положення, важливі 

вузлові проблеми 

курсу  

Обговорення 

питань на 

семінарському 

занятті 

15 

Тема 2. Основи 

методології науково-

дослідної діяльності 

2/2 вивчити  основний 

категоріальний 

апарат та знати 

базові дефініції 

курсу 

Обговорення 

питань на 

семінарському 

занятті 

15 

Тема 3. Опанування та 

використання законів у 

науковому дослідженні 

2/2 вміти самостійно 

осмислювати 

закономірності та 

тенденції 

наукового 

розвитку  

Обговорення 

питань на 

семінарському 

занятті 

Виконання 

самостійної 

роботи в elearn 

20 

Тема 4. Здійснення 

наукового дослідження 

2/2 вміти творчо 

застосовувати 

Обговорення 

питань на 

20 



набуті знання, 

розуміти основні 

теоретичні 

положення, 

використовувати їх 

на практиці 

семінарському 

занятті; 

Написання 

модульних 

тестів 

Модуль 2. Методика здійснення наукового дослідження 
Тема 5. Науково-

дослідна робота 

студентів 

2/2 вміти синтезувати 

набуті знання у 

відповідне 

світосприйняття; 

використовувати на 

практиці теоретичні 

положення 

Обговорення 

питань на 

семінарському 

занятті 

Написання 

творчих 

наукових робіт 

15 

Тема 6. Інформаційна 

база наукових 

досліджень 

2/2 розуміти основні 

політичні, 

економічні, 

соціокультурні 

характеристики 

країн світу, 

узагальнювати 

структуровану 

інформації про 

закономірності, 

традиції і тенденції 

розвитку народів 

світу 

Обговорення 

питань на 

семінарському 

занятті  

15 

Тема 7. Методика 

виконання та захист 

курсових і дипломних 

робіт 

2/2 розуміти основні 

політичні, 

економічні, 

соціокультурні 

характеристики 

країн світу, 

узагальнювати 

структуровану 

інформації про 

закономірності, 

традиції і тенденції 

розвитку народів 

світу 

Обговорення 

питань на 

семінарському 

занятті 

Виконання 

самостійної 

роботи в elearn 

20 

Тема 8. Організаційні 

аспекти формування 

науково-педагогічних 

кадрів 

2/2 розуміти основні 

політичні, 

економічні, 

соціокультурні 

характеристики 

країн світу, 

узагальнювати 

структуровану 

інформації про 

закономірності, 

традиції і тенденції 

розвитку народів 

світу 

Обговорення 

питань на 

семінарському 

занятті; 

Написання 

модульних 

тестів 

20 

Всього за навчальний семестр 70 

Екзамен    30  

Всього за курс 100 

 

 



ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

Політика щодо 

дедлайнів та 

перескладання: 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів 

відбувається із дозволу лектора за наявності поважних причин 

(наприклад, лікарняний).  

Політика щодо 

академічної 

доброчесності: 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені 

(в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Самостійні роботи 

повинні бути виконані самостійно відповідно вимог, які до них 

висуваються. 

Політика щодо 

відвідування: 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин 

(наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може 

відбуватись індивідуально (в он-лайн формі за погодженням із 

деканом факультету) 

 

 

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 

 
 


