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ВСТУП 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Основи наукових 

досліджень» складена відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки бакалавра зі спеціальності 051 Економіка. 

Завдання вивчення курсу „Основи наукових досліджень”: 

Підготувати фахівця-дослідника, тобто формування у нього вмінь 

різнобічно сприймати й усвідомлювати факти та явища економіки, 

формувати цілісний погляд на сучасність, синтезувати отриманні знання. 

Міждисциплінарні зв’язки: Дисципліна „Основи наукових 

досліджень” базується на знаннях, здобутих студентами при вивченні 

наступних дисциплін: статистики, вищої математики, іноземної мови, 

риторики, логіки, етики ділового спілкування та інших.  

Метою дисципліни „Основи наукових досліджень” є формування у 

студентів умінь аналізувати науково-педагогічну літературу. висвітлювати 

результати науково-теоретичних і дослідницьких пошуків у курсовій, 

дипломній, магістерській роботах. наукових розвідках тощо. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі повинні: 

знати:  

методологію та методику наукового дослідження; категорійний апарат 

наукового дослідження; основні види наукових досліджень у вищий школі; 

структуру та зміст етапів дослідницької роботи. 

Студент повинен уміти: 

Підготувати наукову статтю, доповідь, рецензію, застосовувати 

рефератний виклад матеріалу; знаходити наукову інформацію та працювати з 

джерелами; користуватися різними формами викладу матеріалів наукового 

дослідження. 
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1 ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ 

КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

 

Курс складається з теоретичної (лекції) та практичної (семінари) 

частин. Лекції за курсом дають основні установки, ряд питань носять 

проблематичний, дискусійний характер. Проведення практичних робіт буде 

сприяти більш повному закріпленню теоретичних знань. 

На практичні заняття виносять теми, що погребують детального 

опрацювання й аналізу для більш глибокою і систематичного вивчення 

навчального матеріалу. Окремі питання занять можуть слугувати темами для 

написання рефератів.  

Для більш глибокого вивчення окремих питань студенти можуть 

використовувати навчальні посібники, наведені у цих методичних 

рекомендаціях. 

Згідно з навчальним планом передбачається виконання однієї 

контрольної роботи на семестр студентами, які навчаються без відриву від 

виробництва. 

Метою контрольної роботи є активізація самостійної роботи студента 

поліпшення теоретичної та практичної підготовки, набуття навичок, 

закріплення знань і самоконтроль вивчення курсу. 

Варіанти контрольних завдань визначаються за останньою цифрою 

залікової книжки студента (шифр). 

Контрольна робота виконується студентами в учнівському зошиті на 18 

аркушах або на аркушах паперу форматом А4. Підпис на палітурці повинен 

містити назву дисципліни з відмітками, що це контрольна робота, повинен 

також бути вказаний курс, шифр групи, особистий підпис студента, номер 

варіанту контрольного завдання, прізвище ім’я та побатькові студента. У 

кінці контрольної роботи необхідно навести список використаної літератури. 

Викладення змісту контрольної роботи повинно здійснюватися 

послідовно, згідно зі складеним планом. Істотне значення має правильне 
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оформлення роботи. Вона повинна бути написана чітко, без скорочень (крім 

загальноприйнятих). Залежно від якості контрольної роботи, повноти 

викладення питань, правильного оформлення викладач може оцінити роботу 

як позитивну, або, за наявності визначених недоліків, призначити години для 

співбесіди зі студентом. 

Студент, який своєчасно не здав і не захистив контрольну роботу , до 

заліку не допускається. 
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Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи 
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2 КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
«ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ» 

 

1. Наука як система знань. 

2. Наукова теорія і науковий пошук 

3. Наукове дослідження 

4.Науково-технічна інформація. 

5. Концепція наукового дослідження. 

6. Тема, об'єкт, предмет, мета наукового дослідження.  

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

8. Методологія, методика і метод наукового дослідження. 

9. Специфіка і принципи науково-дослідної роботи. 

10. Основні методи наукових досліджень у вищій школі.  

11. Поняття факту та наукового факту. 

12. Форми викладу матеріалів наукового дослідження. 

13. Різновиди науково-педагогічних досліджень, що виконуються студентом 

впродовж навчання. 

14. Основні характеристики наукових публікацій. 

15. Пошук наукової інформації та робота з джерелами. 

16. Підготовка рукопису науково-педагогічного дослідження, його 

оформлення та захист. 

17.Етика науковця. 

18. Категорії: наука, наукове дослідження, науково-технічна інформація. 

19. Загальна схема наукового дослідження. 

20. Організація творчої діяльності. 

21. Визначення наукового факту. Цитування. Самоперевірка. 

22. Прийоми викладання наукових матеріалів (послідовний, вибірковий 

виклад).  

23. Апробація результатів наукового дослідження. 

24. Рецензування науково-дослідних робіт. 

25. Використання ЕОМ у наукових дослідженнях.  
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26. Експериментальне дослідження. 

27. Впровадження та ефективність наукових досліджень 

28. Робота винахідника та її особливості. 

29. Оформлення титульної сторінки наукової роботи. 

30. Обсяги наукових робіт. 

31. Нумерація сторінок, пунктів, рисунків, таблиць, формул. 

32. Подання текстового матеріалу. 

33. Правила подання ілюстрацій. Побудова таблиць. Формула. 

34. Оформлення списку використаних джерел та додатків. 

35.Відмінність монографії, підручника і навчального посібника. 

36. Відмінність доповіді, рецензії та анотації. 

37. Функції дипломної роботи. 

38. Особливості вибору теми наукового дослідження. 

39. Методи визначення ефективності результатів наукової роботи. 

40. Рубрикація тексту (поділ на розділи, підрозділи, абзаци). 

41. Композиція наукової роботи: зміст, вступ, розділи основної частини, 

42. загальні висновки, бібліографічний список, додатки. 

43. Наукова стаття як основний вид оперативної публікації. 

44. Ерудиція дослідника та коректність роботи із науковими джерел 

45. Відмінність магістерської роботи від попередніх студентських 

наукової о дослідження. 
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3 ЗАВДАННЯ ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

Тема №1 “Наука та наукове дослідження " 

1. Поняття науки. 

2. Сутність наукового дослідження. 

3. Науково-технічна інформація та її носії. 

 

№2 “Загальна методика наукової творчості” 

1. Наукове вивчення як основна форма наукової роботи. 

2. Загальна схема наукового дослідження. 

3. Організація творчої діяльності. 

4. Робота над статтями та доповідями. 

 

Тема №3 “Технологія роботи над науковим дослідженням”  

1. Вибір теми. 

2. Складання плану наукової роботи. 

3. Вивчення літературних джерел. Методи добору фактичних матеріалів    

складання огляду літератури. 

4. Самоперевірка відповідності матеріалів дисертації встановленим 

    вимогам. 

 

Тема №4 “Порядок підготовки рукопису дисертації”  

1. Основні вимоги до оформлення наукових робіт. 

2. Загальні вимоги до оформлення наукових робіт. 

3. Подання текстового матеріалу. 

4. Правила подання ілюстрацій та додатків. 

5. Подання таблиць, формул. 

6. Загальні правила цитування та посилання на використані джерела. 

7. Оформлення списку використаних джерел. 
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Тема №5 «Формулювання мети і задач наукового дослідження» 

1. Мета та задачі наукового дослідження. 

2. Методи проведення наукового дослідження. І 

3. Анотації, виписки, конспекти. 

4. Використання різних методик “мозкового штурму” 

 

Тема №6 “Методологія наукових досліджень " 

1. Творчий процес досліджень. 

2. Експеримент та три випадки його проведення. 

3. Складання плану-конспекту експерименту та вимоги до його проведені. 

4. Методи проведення наукового дослідження (експерименту). 

 

Тема №7 «Аналіз теоретико-експериментальних досліджень та 

формулювання висновків і пропозицій» 

1. Результати теоретико-експериментального аналізу.  

2. Схема аналізу теоретико-експериментальних досліджень. 

 

Тема №8 “Упровадження та ефективність наукових досліджень” 

1. Особливості впровадження наукових досліджень. 

 

Тема №9 “Загальні вимоги і правила оформлення науково-дослідної роботи” 

1. Загальні вимоги до науково-дослідної роботи. 

2. Правила оформлення науково-дослідної роботи. 

 

”Тема №10 “Рецензування НДР, доповідь про роботу, складання тез” 

1. Послідовність складання рецензії. 

2. Правила складання доповіді чи повідомлення. 

3. Наукові друковані роботи: статті, брошури, навчальні посібники тощо. 
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4 КРИТРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗА 100-БАЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ 

 

Підготовка до практичних занять з дисципліни є обов’язковим видом 

роботи студента, його оцінювання враховує, по-перше, своєчасність 

підготовки до практичних занять, а по-друге активна участь у практичних 

заняттях з обговоренням питань, що виносяться на останнє. Максимальна 

оцінка, яку може отримати студент за підсумками всіх теоретичних занять 

становить 60 балів. 

При визначенні оцінки виконання практичних завдань викладач 

враховує критерії теоретичного обґрунтування, здійснення розрахунків, 

використання табличного і графічного методів, формулювання висновків і 

правильності оформлення та орієнтується на шкалу оцінювання критеріїв 

(табл. 1). 

Таблиця 1 

Критерії оцінювання виконання студентом завдань контрольної роботи 

№ 

пор. 

Критерій Шкала оцінювання  Максимальна 

кількість балів 

1 Наявність конспекту Даного на лекції 

Даного на лекції та підготовка 

питань що виносились на самостійну 

роботу 

1 

 

2 

2 Поточний та 

підсумковий 

контроль знань на 

практичних 

(семінарських) 

заняттях 

Опитування, контрольні, 

розрахункові, графічні роботи, тести, 

письмові завдання, вирішення задач  

1 – «задовільно» 

2 – «добре» 

3 – «відмінно» 

 

3 Написання рефератів 

відповідно до 

тематики курсу 

Написання реферату та його 

презентація на практичному занятті  

5 – написання 

реферату 

7,5 – написання 

реферату та його 

презентація на 

практичному 

занятті 
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4 Виконання 

контрольних робіт за 

змістовними 

модулями 

 3 – «задовільно» 

4 – «добре» 

5 – «відмінно» 

 

Своєчасність виконання контрольної роботи оцінюється п’ятьма 

балами у випадку подання виконаного завдання на рецензування на кафедру 

у строки, встановлені графіком навчального процесу, у випадку ж порушення 

цих строків студент отримує 0 балів.  

Присутність на всіх лекційних і практичних заняттях оцінюється 

п’ятьма балами у тому випадку, якщо студент відвідував усі лекційні та 

практичні заняття згідно з розкладом навчального процесу, має повний 

конспект лекцій і не має заборгованості із виконання завдань до практичних 

занять. 

Сумарна підсумкова оцінка, яку студент може отримати за 

результатами семестрового контролю, складається з кількості балів 

отриманих за результатами поточного контролю знань під час семестру, та 

кількості балів отриманих під час екзамену. 

Результати підсумкових заходів (поточного контролю та екзамену) 

оцінюються за 100- бальною шкалою з подальшою трансформацією у 

державну оцінку.  
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