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1. Опис навчальної дисципліни

Найменування
показників 

Галузь знань, напрям
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень

Характеристика
навчальної дисципліни

денна форма
навчання

заочна форма
навчання

Кількість кредитів
ECTS – 6

Галузь знань
02 Культура і мистецтво Нормативна

Напрям підготовки 

Модулів – 2
                  (кількість семестрів) Спеціальність 

029 Інформаційна,
бібліотечна та архівна

справа

Рік підготовки:
(курс)

Змістових модулів – 2 2-й -
Семестр

Загальна кількість 
годин – 180 

3-й -
Лекції

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання:
аудиторних – 2
самостійної роботи 
студента – 4

Освітній ступінь:
бакалавр

40 год. -
Практичні, 

24 год. -
Семінарські 

16 год. -
Самостійна робота

100 год. - год.

Вид контролю: 
Іспит

Примітка.
Співвідношення  кількості  годин  аудиторних  занять  до  самостійної  і
індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 1:2
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета навчальної дисципліни:  формування знань у студента із методології

організації наукового дослідження та науково-дослідної діяльності у вищій школі
є  формування  у  студентів  умінь  аналізувати  науково-педагогічну  літературу,
висвітлювати  результати  науково-теоретичних  і  дослідницьких  пошуків  у
курсовій, дипломній, магістерській роботах, наукових розвідках тощо.

Завдання  навчальної  дисципліни:  сприяти  формуванню  критеріїв  для
оцінювання досягнень світової науки за основними типами і формами. ” А також
підготовка  фахівця-дослідника,  тобто  формування  у  нього  вмінь  різнобічно
сприймати  й  усвідомлювати  факти  та  явища  економіки,  формувати  цілісний
погляд на сучасність, синтезувати отримані знання.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:
– методологію та методику наукового дослідження;
– категоріальний апарат наукового дослідження;
– основні види наукових досліджень у вищій школі;
– структуру та зміст етапів дослідницької роботи.

уміти:
– підготувати наукову статтю, доповідь, рецензію;
– застосовувати реферативний виклад матеріалу;
– знаходити наукову інформацію та працювати з джерелами;
– користуватися  різними  формами  викладу  матеріалів  наукового
дослідження. 

 
3. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи наукового дослідження.
Тема 1. Загальні відомості про наукове дослідження.
Наука  як  система  знань. Наукова  теорія  і  науковий  пошук. Наукове

дослідження. Науково-технічна інформація.
Тема 2. Категоріальний апарат наукового дослідження.
Концепція  наукового  дослідження.  Тема,  об’єкт,  предмет,  мета  наукового

дослідження.  Наукова  новизна  ідеї,  теоретична  і  практична  значущість
дослідження.

Тема 3. Методологія і методи наукових досліджень.
Методологія,  методика  і  метод  наукового  дослідження.  Специфіка  і

принципи  науково-дослідної  роботи.  Основні  методи  наукових  досліджень  у
вищій школі. Поняття факту та наукового факту.

Тема 4. Основні види наукових досліджень у вищій школі.
Форми  викладу  матеріалів  наукового  дослідження.  Різновиди  науково-

педагогічних досліджень, що виконуються студентом упродовж навчання. Основні
характеристики наукових публікацій.

Тема 5. Структура та зміст етапів дослідницької роботи студента. 
Пошук  наукової  інформації  та  робота  з  джерелами. Підготовка  тексту

рукопису  науково-педагогічного  дослідження,  його  оформлення  та  захист.
Інтелектуальна власність та її захист в Україні.
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Тема 6. Методика оформлення результатів наукового дослідження. 
Структурні  частини  наукової  роботи.  Основні  вимоги  до  оформлення

науково-дослідної  роботи.  Формування  списку  використаної  літератури.
Принципи класифікації науково-технічної інформації.

Тема 7. Основні характеристики науковця: ділові та творчі якості.
Особливості  творчої  праці  дослідника.  Організація  праці  в  дослідницькій

діяльності. Етика науковця.

Змістовий модуль 2. Практичні основи науково-дослідної роботи.
Тема 8. Загальні відомості щодо виконання бакалаврської роботи. 
Бакалаврська  робота як  вид  наукового  дослідження.  Мета  і  завдання

бакалаврського дослідження. Процедура призначення наукового керівника.
Тема 9. Організація виконання бакалаврського дослідження.
Основні  етапи  виконання  бакалаврської  роботи.  Вибір  тематики  роботи.

Визначення об’єкта дослідження. Робота з літературними джерелами. Професійне
оформлення тексту роботи. Часові рамки виконання бакалаврського дослідження.

Тема 10. Структура змістової частини бакалаврського дослідження.
Змістові  особливості  вступу,  основної  частини,  загальних  висновків.

Зауваження з приводу логічних зв’язків у бакалаврській роботі.
Тема 11. Розташування структурних елементів у бакалаврській роботі.
Обсяг  частин  дипломної  роботи.  Розташування  елементів  на  титульному

аркуші, у змісті, у списку скорочень. Правила оформлення анотації до роботи.
Тема  12.  Технічні  вимоги  щодо  оформлення  бакалаврського

дослідження.
Загальні  положення  при  оформленні  роботи.  Упорядкування  відступів.

Правила нумерації. Використання ілюстрацій, таблиць та формул. Систематизація
списку використаних джерел та посилань в тексті. Робота з додатками.

Тема 13. Підготовка до захисту та захист роботи. 
Попередній  захист.  Документи,  які  необхідні  для  захисту  бакалаврської

роботи. Рекомендації щодо захисту бакалаврського дослідження перед ЕК.
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4. Структура навчальної дисципліни
Назви змістових

модулів і тем
Кількість годин

денна форма Заочна форма
усього у тому числі усього у тому числі

л с пр с.р. л с лаб с.р.
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 13

Модуль 1. Теоретичні основи наукового дослідження.
Змістовий модуль 1.

Тема 1. Загальні
відомості про

наукове
дослідження.

11 2 2 7

Тема 2.
Категоріальний

апарат наукового
дослідження

13 4 2 7

Тема 3.
Методологія і

методи наукових
досліджень.

13 4 2 7

Тема 4. Основні
види наукових
досліджень у
вищій школі.

11 2 2 7

Тема 5. Структура
та зміст етапів
дослідницької

роботи студента.

14 4 2 8

Тема 6. Методика
оформлення
результатів
наукового

дослідження.

16 4 4 8

Тема 7. Основні
характеристики

науковця: ділові та
творчі якості.

14 4 2 8

Разом за змістовим
модулем 1

92 24 16 - 52

Модуль 2. Практичні основи науково-дослідної роботи.
Змістовий модуль 2.

Тема 8. Загальні 14 2 4 8
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відомості щодо
виконання

бакалаврської
роботи.
Тема 9.

Організація
виконання

бакалаврського
дослідження.

16 4 4 8

Тема 10. Структура
змістової частини

бакалаврського
дослідження.

14 2 4 8

Тема 11.
Розташування
структурних
елементів у

бакалаврській
роботі.

14 2 4 8

Тема 12. Технічні
вимоги щодо
оформлення

бакалаврського
дослідження.

16 4 4 8

Тема 13.
Підготовка до

захисту та захист
роботи.

16 2 4 8

Разом за змістовим
модулем 2

88 16 - 24 48

Усього годин 180 40 16 24 100
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5. Теми семінарських занять
№
з/п

Назва теми Кількість
годин

1 Тема 1. Загальні відомості про наукове дослідження. 2
2 Тема 2. Категоріальний апарат наукового дослідження 2
3 Тема 3. Методологія і методи наукових досліджень. 2
4

Тема  4.  Основні  види  наукових  досліджень  у  вищій
школі.

2

5
Тема 5.  Структура та зміст етапів дослідницької роботи
студента.

2

6 Тема  6.  Методика  оформлення  результатів  наукового
дослідження.

4

7 Тема  7.  Основні  характеристики  науковця:  ділові  та
творчі якості.

2

Усього 16
                                                                                                             

6. Теми практичних занять
№
з/п

Назва теми Кількість
годин

дфн зфн
1 Тема  1.  Загальні  відомості  щодо  виконання

бакалаврської роботи.
4

2 Тема  2  Організація  виконання  бакалаврського
дослідження.

4

3 Тема  3.  Структура  змістової  частини  бакалаврського
дослідження.

4

4 Тема  4.  Розташування  структурних  елементів  у
бакалаврській роботі.

4

5 Тема  5.  Технічні  вимоги  щодо  оформлення
бакалаврського дослідження.

4

6 Тема 6. Підготовка до захисту та захист роботи. 4
Усього 24

                                                                                                             
7. Теми лабораторних занять

№
з/п

Назва теми Кількість
годин

дфн зфн
1
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8. Самостійна робота
№
з/п

Назва теми Кількість
годин

дфн зфн
1 Тема 1. Загальні відомості про наукове дослідження. 7
2 Тема 2. Категоріальний апарат наукового дослідження 7
3 Тема 3. Методологія і методи наукових досліджень. 7
4

Тема  4.  Основні  види  наукових  досліджень  у  вищій
школі.

7

5
Тема 5.  Структура та зміст етапів дослідницької роботи
студента.

8

6 Тема  6.  Методика  оформлення  результатів  наукового
дослідження.

8

7 Тема  7.  Основні  характеристики  науковця:  ділові  та
творчі якості.

8

8 Тема 8. Загальні відомості щодо виконання бакалаврської
роботи.

8

9 Тема  9.  Організація  виконання  бакалаврського
дослідження.

8

10 Тема  10.  Структура  змістової  частини  бакалаврського
дослідження.

8

11 Тема  11.  Розташування  структурних  елементів  у
бакалаврській роботі.

8

12 Тема  12.  Технічні  вимоги  щодо  оформлення
бакалаврського дослідження.

8

13 Тема 13. Підготовка до захисту та захист роботи. 8
Усього 100

9. Методи навчання
Для  організації  та  здійснення  навчально-пізнавальної  діяльності  студентів

застосовуються наступні методи:
в аспекті передачі і сприйняття інформації – пояснювально-демонстраційні

методи:  словесні  (лекція,  розповідь,  бесіда),  наочні  (ілюстрація,  демонстрація,
перегляд  відеофільмів  та  відео  кліпів),  практичні  (виступи  на  семінарських
заняттях, реферати, презентації);

в аспекті логічності мислення – пояснювально-ілюстративні, репродуктивні,
проблемного викладу, індуктивні, дедуктивні, частково-пошукові, дослідницькі;

в  аспекті  керування  навчанням  –  навчальна  робота  під  керівництвом
викладача, самостійна робота;

в аспекті діяльності в колективі – методи стимулювання і мотивації обов’язку
і відповідальності  в навчанні  (роз’яснення мети предмета,  вимоги до вивчення



10

предмета);  метод активації  (рольові  та  ділові  ігри),  навчальна  дискусія,  аналіз
конкретних  пам’яток  української  культури;  метод  активного  програмного
навчання, мозкова атака;

в  аспекті  самостійної  діяльності  –  навчальний  модуль (структурно-логічні
схеми, вибіркові тести, завдання аналітичного змісту. Завдання та запитання для
самоконтролю).

10. Методи контролю
Система перевірки знань і умінь студентів – органічна складова навчального

процесу.  Систематичний  контроль  впорядковує  процес  навчання.  Стимулює
мотивацію, дає можливість отримати достатню кількість балів, за якими можна
об'єктивно  оцінити  якість  навчання.  Залежно  від  дидактичної  мети
використовують наступні види контролю:

Попередній – має діагностичний характер. Дозволяє отримати відомості про
вихідний  рівень  знань  студентів  і  проводиться  перед  вивченням  окремих  тем
дисципліни (письмові роботи, тести);

Поточний – призначений для управління засвоєнням знань і умінь студентів
(усне опитування, диспут-спілкування, письмові роботи різного характеру, тести);

Побіжний – перевірка якості  засвоєння знань у процесі  вивчення окремих
тем (опитування, тести, письмові індивідуальні завдання);

Повторний  –  спрямований  на  створення  умов  для  формування  умінь  і
навичок; сприяє переведенню знань з короткотермінової до довготривалої пам'яті
(опитування, дискусії, тести, письмові роботи);

Тематичний – перевірка рівня знань і умінь у межах певного розділу;
Модульний  –  перевірка  рівня  знань  і  умінь  у  межах  змістовного  модуля

(модульна контрольна робота);
Підсумковий (семестровий) –для підведення підсумків та визначення якості

сформованих умінь та набутих знань (іспит).
Основні методи контролю знань, умінь і навичок студентів – усна перевірка,

письмова перевірка, тестова перевірка.
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11. Розподіл балів, що отримують студенти
Іспит

Вид 
занять

Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2 Підсу-
мковий

тест
(іспит)

Сума

Т
1

Т
2

Т
3

Т
4

Т
5

Т
6

Т
7

- - Т
8

Т
9

Т
10

Т
11

Т
12

Т
13

- - -

Лекції 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 - - 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 - - - - 10
Практ.
зан.,

лаб.роб.
семін.
зан.

2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3

- -

2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3

- - -

- 20

Поточн.
контр.:
реферат

5 5
- -

5 5
- - -

20

20

опитува
ння

2 2
- -

2 2
- - -

10

ін.види
поточн.
контр.
(сам.
кон.
сам.
роб.

контр.
роб.)

10 10

- -

10 10

- - -

40

Усього 3,6 3,6 20,
6

3,6 3,6 3,6 20,
6

- - 3,6 3,6 20,
6

3,6 3,6 20,
6

- - - 20 100

Т1, Т2 ... Т9 – теми 
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Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі
види навчальної

діяльності

Оцінка
ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100 А відмінно  

зараховано
82-89 В

добре 
74-81 С
64-73 D

задовільно 
60-63 Е 

35-59 FX
незадовільно з

можливістю повторного
складання

не зараховано з
можливістю

повторного складання

0-34 F
незадовільно з

обов’язковим повторним
вивченням дисципліни

не зараховано з
обов’язковим

повторним вивченням
дисципліни

12. Методичне забезпечення
1. Методичні вказівки щодо семінарських занять.
2. Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт.

13. Рекомендована література
Базова

1. Баранов Г. В. Проблемы научного метода / Г. В. Баранов. – Саратов : ПАГС,
1990. – 250 с. 

2. Белый  И.  В.  Основы  научных  исследований  и  технического  творчества  /
И. В. Белый, К. П. Власов, В. Б. Клепиков. – Харьков : Изд-во Харьковского
ун-та, 1989. – 265 с.

3. Білуха М. Т. Основи наукових досліджень / М. Т. Білуха. – К. : Вища школа,
1997. – 271 с.

4. Веревкин  А.  Н.  Как  оформить  библиографию  к  научной  работе  :  метод.
пособие / А. Н. Веревкин. – М. : МГИК, 1992. – 48 с. 

5. Генезис  категориального  аппарата  науки  :  учебн.  пособие  /  [под  ред.
А. Н. Насабаева]. – Алма-Ата : Наука Казахстану, 1990. – 317 с.

6. Горбатенко І. Ю. Основи наукових досліджень : підруч. / І. Ю. Горбатенко, Г.
О. Івашина. – Херсон : ХДПУ , 2001. – 91 с.

7. Грищенко  І.  М.  Основи  наукових  досліджень  /  І.  М.  Грищенко,
О. М. Григоренко,  В. А. Борисейко.  –  К.  :  Київський  національний
торговельно-економічний ун-т, 2001. – 356 с.

8. Ковальчук  В.  В.  Основи  наукового  дослідження:  навч.  посібник  /
В. В. Ковальчук, Л. М. Моїсєєв. – К. : Видавничий дім „Професіонал”, 2008. –
240 с. 

9. Кузнецов И. Н. Методика научного исследования / И. Н. Кузнецов. – Минск :
Дашкова и К, 1997. – 460 с.

10. Кузнецов  И.  Н.  Рефераты,  контрольные,  курсовые  и  дипломные  работы  /
И. Н.Кузнецов, Л. В. Лойко. – Минск : Дашкова и К, 1998. – 544 с.
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11. Кушнаренко Н. М. Наукова обробка документів : підр. / Н. М. Кушнаренко, В.
К. Удалова. – К. : Знання, 2006. – 334 с.

12. Марцин В. С. Основи наукових досліджень : навч. посібник / В. С. Марцин,
Н. Г. Міщенко. – Львів : Ромус-Поліграф, 2002. – 128 с.

13. Основы научных исследований / [под ред. А. А. Лудченко, Я. А. Лудченко, Т.
А. Прима]. – К. : Знания, КОО, 2000. – 113 с.

14. П’ятницька-Познякова  І.  С.  Основи  наукових  досліджень  у  вищій  школі :
підруч. / І. С. П’ятницька-Познякова. – К. : Знання, 2003. – 116 с. 

15. Романчиков  В.  І.  Основи  наукових  досліджень  :  навч.  посібник /
В. І. Романчиков. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 254 с.

16. Цехмістрова  Г.  С.  Основи  наукових  досліджень  :  навч.  посібник  /
Г. С. Цехмістрова. – К. : Видавничий Дім „Слово”, 2003. – 240 с.

17. Цибульов П. М. Основи інтелектуальної  власності  /  П. М. Цибульов. – К. :
Центр навчальної літератури, 2005. – 340 с.

18. Шейко  В.  М.  Організація  та  методика  наукового  дослідження  :  підр.  /
В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко. – К. : Знання, 2008. – 310 с.

Додаткова

19. Документи. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення
(ISO  5966:1982)  :  ДСТУ.  3.008-95  [Чинний  від  1996-01-01].  –  К.  :
Держспоживстандарт  України,  1995.  –  231  с.  –  (Національний  стандарт
України).

20. Довідник  здобувача  наукового  ступеня  /  Ю.  С.  Бабола,  Я. Т. Луцик,
Б. І. Стадник, І. О. Шишкіна. – К. : Редакція „Бюлетеня ВАК України”, 1999. –
90 с.

21. Пономаренко  Л.  А.  Як  підготувати  і  захистити  дисертацію  на  здобуття
наукового ступеня. Методичні поради / Л. А. Пономаренко. – К. : Редакція
„Бюлетеня ВАК України”, 2005. – 81 с.

14. Інформаційні ресурси


	РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
	1. Опис навчальної дисципліни
	Усього годин
	Іспит





