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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 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ 
пор. 

Тема Кількість годин 

1 Загальні відомості про наукове дослідження 6* 
2 

2 Категоріальний апарат наукового дослідження  6 
1 

3 Методологія і методи наукових досліджень  6 

1 

4 Основні види наукових досліджень у вищій школі 5 
1 

5 Структура та зміст етапів дослідницької роботи студента 5 
1 

 Усього: 28 

6 

* Примітка. У чисельнику — обсяг годин для студентів денної форми навчання, у 

знаменнику - заочної форми навчання. 
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2 ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ 

ЗАНЯТЬ 

 

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. 
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3 ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Практичне заняття № 1 

Тема. Загальні відомості про наукове дослідження 

Мета: ознайомитися зі змістом, предметом курсу; з’ясувати сутність 

науки як системи знань, визначити особливості наукового пошуку і 

наукової теорії, розглянути основи науково-технічної інформації. 

Ключові слова: наука, наукове пізнання, мета науки, наукова теорія, 

науковий пошук, наукове дослідження, науково-технічна інформація . 

Короткі теоретичні відомості 

Наука - система знань об'єктивних законів природи, суспільства, 

мислення, що виражається у точних категоріях та має досить складну 

структуру. Науку як систему вирізняє цілісна єдність кількісного та якісного 

накопичення наукових знань, процес формування зв'язків між ними. Наука - 

це сфера дослідницької діяльності, що спрямована на отримання нових знань 

про природу, суспільство і людину. 

Процес накопичення таких знань називається науковим пізнанням. 

Тобто це методи отримання та перевірки нових знань. Мета науки - пізнання 

законів розвитку природи і суспільства, їх вплив на предмети та явища, їх 

властивості та відношення, що здійснюється за допомогою логічного та 

абстрактного мислення. Наукова теорія - це система абстрагованих понять і 

тверджень, що являє собою ідеальне відображення дійсності. Структуру 

наукової теорії складають: факти, категорії, аксіоми, постулати, принципи, 

поняття, судження, закони тощо. 

Наукове дослідження - цілеспрямоване пізнання, результати якого 

виступають у вигляді системи понять, законів та теорій. За цільовим 

призначенням виокремлюють фундаментальні, прикладні, емпіричні і 

теоретичні наукові дослідження. Ефективність науково-дослідної роботи 

залежить від умов її організації, під час якої запроваджується ціла система 
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наукових досліджень студентів Саме в цьому допоможе курс ”Основи 

наукових досліджень”, у якому чітко й змістовно визначено необхідні для 

наукового пошуку кроки. 

Характерною особливістю сучасної науки с безмежність науково-

технічної інформації. Щороку в світі вилається близько 0.5 мли книжок за 

різними галузями знань, ще більше періодики. Більша частина науково- 

технічної інформації залишається неопублікованою. У той же час інформація 

мас схильність до старіння. 

Завдання до теми 

1. Дайте характеристику наукового напрямку та встановіть його структурні 

одиниці. 

2. Складіть схему диверсифікації та інтеграції наук. 

3. Дайте визначення термінів і понять: наука, знання, пізнання, вчений, 

наукова школа, науковий напрямок, природничі науки, суспільні науки, 

технічні науки.  

Контрольні питання 

1. Що таке наука? Які функції вона виконує? 

2. Дайте визначення поняття «наукова теорія». 

3. Що являє собою наукове дослідження? 

Література: [1, с. 19-28; 2, с. 49-67 ; 4, с. 21-26; 7, с. 121-134; 11 с. 26-37]. 

 

Практичне заняття № 2 

Тема. Категоріальний апарат науковою дослідження 

Мета: ознайомитися з концепцією наукового дослідження: з’ясувати 

сутність визначення теми, об’єкта, предмета, мети науковою дослідження, а 

також специфіку наукової новизни ідеї, теоретичної та практичної 

значущості дослідження. 

Ключові слова: тема, об'єкт, предмет, мета наукового дослідження, 

ідея, наукова новизна, теоретична і практична значущість дослідження. 
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Короткі теоретичні відомості 

Категоріальний апарат наукового дослідження складає суттєву основу 

наукового пошуку, без знання якого с неможливим творчий процес. 

Під концепцією дослідження розуміється система взаємопов’язаних  

наукових положень, котрі використовує дослідник для досягнення 

результату. 

Тема відображає проблему в її характерних рисах, і таким чином 

окреслює межі дослідження, конкретизуючи основний задум та створюючи 

передумови успіху роботи в цілому. 

Об'єкт наукового дослідження - це сукупність зв'язків, відносин та 

якостей досліджуваного явища або загальна сфера пошуку, що знаходиться в 

полі зору дослідника. 

Предмет дослідження більш конкретний та включає в себе аспект 

вибраної проблематики, що підлягає безпосередньому вивченню в даній 

роботі, установлюючи межі наукового пошуку в об'єкті. 

Мета дослідження формується коротко й точно, конкретизуючись у 

завданнях дослідження, та щодо змісту виражає те основне, що повинен 

зробити дослідник. 

Наукова проблема є результатом глибокого вивчення практики і 

наукової літератури, характеризує реальний рух пізнавального процесу. У 

науковому дослідженні необхідно виокремити проблему як «поле» пошуку. 

Обґрунтування актуальності проблеми передбачає відповідь на питання чи 

важливою є проблема на сучасному етапі. Для цього необхідне висвітлення 

кількох позицій. 

Ідея - основна думка, що лежить в основі теоретичної системи, її 

логічної побудови та плану функціонування. Ідея включає формулювання 

мети й спосіб її досягнення, виникає на основі існуючої суперечності та 

направлена на розв'язання. Основний напрям ідеї - активізація та організація 

знань досягнення необхідного результату. Ідея - це основа синтезу знань, 

народження ідеї - кульмінація творчого процесу. Структурно ідея включає 
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етапи: формування (постановку) та способи її досягнення. 

Завдання до теми 

1.  Наведіть категорій апарат наукового дослідження та визначте тему 

курсової роботи з дослідженням факторів економічного розвитку 

вуглевидобувного підприємства ( актуальність, предмет, мету, завдання, 

методологічний апарат, який необхідно застосовувати в ході 

дослідження, галузь застосування результатів дослідження). 

Контрольні питання 

1. Дайте визначення поняття «предмет дослідження» 

2. Що таке наукова проблема? 

3. Що є теоретичною та практичною значущістю? 

Література: [1, с. 69-83; 2, с. 49-67 ; 4, с. 21-26; 7, с. 121-134; 11 с. 26-37]. 

 

Практичне заняття № 3 

Тема. Методологія і методи наукового дослідження 

Мета: визначити сутність методології наукового пошуку,особливості 

та специфіку науково-дослідної роботи. 

Ключові слова: методологія. Методика і методи наукового 

дослідження, принципи наукового дослідження, методологічний апарат. 

Короткі теоретичні відомості 

Будь-який науковий пошук від його творчого задуму до кінцевого 

оформлення здійснюється індивідуально, але можна виокремити загальні, 

методологічні підходи до його проведення. 

Методологія вчення про структуру, логіку організації, методи та засоби 

діяльності в різних галузях науки, її теорії та практики. Відповідно до 

навчального процесу у вищій школі методологія розуміється як сукупність 

принципів, засобів, методів та форм наукового пізнання. 

Методика - це система дослідницької справи, яка застосовується задля 

отримання фактичного матеріалу його обробки та одержання необхідних 

результатів. 



11 
 

Методи, що застосовуються у науковому дослідженні, залежать від рівня 

дослідження: емпіричного і теоретичного. Основні принципи наукового 

дослідження: 

-  системний підхід; 

- комплексний підхід; 

- цілеспрямованість; 

- плановість; 

- наступність знань; 

- відповідність методу та засобів дослідження предмету. Методологічний 

апарат включає в себе: принципи організації та проведення наукового 

дослідження, методи наукового дослідження та способи визначення його 

стратегії, науковий апарат. 

Методи дослідження - це інструменти, за допомогою яких вирішуються ті 

чи інші проблеми, відкриваються закономірні зв'язки явищ, що вивчаються. 

Вони класифікуються: 

-  за рівнем методологічного аналізу; 

- за характером пізнавальної діяльності (дослідницькі, проблемні, 

евристичні, креативні, репродуктивні, ілюстративні, ігрові, 

тренінгу,інтенсивні, імітаційного моделювання); 

- за способом організації дослідження (комплексні, метод експертних 

оцінок, методи кількісної обробки даних, методи якісної обробки даних, 

емпіричні методи дослідження, теоретичні методи дослідження, 

прогностичні методи). 

Завдання до теми 

1. Складіть 5 закритих тестових завдань за обраною тематикою (п'ять 

тестів з чотирма варіантами відповідей, одна з яких є правильною). 

Контрольні питання 

1. Що являє собою науковий метод? 

2. Розкрийте сутність наукових методів. 
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Література: (1, с. 83-98 ; 2, с. 103-121; 3, с. 54-59; 4, с. 86-98; 10, с. 114-

123). 

 

Практичне заняття № 4 

Тема. Основні види наукових досліджень у вищій школі 

Мета: визначити різновиди науково-педагогічних досліджень, з'ясувати 

особливості та форми викладу матеріалів наукового дослідження, основні 

характеристики наукових публікацій.  

Ключові слова: монографія, наукова стаття, тези, доповідь, підручник, 

навчальний посібник, реферат, рецензія, курсова робота, дипломний проект, 

магістерська дисертація. 

Короткі теоретичні відомості 

Виклад матеріалу наукового дослідження залежить від типу публікацій, 

різноманітність яких зумовлена різними цілями впорядкування та фіксації 

змісту наукової інформації, необхідної для забезпечення обміну авторськими 

думками та їх широкого розповсюдження й використання. 

Монографія с найбільш повним та вичерпним висвітленням результатів 

наукової роботи, виконаної одним або групою авторів та становить підсумок 

ґрунтовного багаторічного  дослідження, що завершується одержанням 

фундаментальних наукових досягнень, які будуть використані у наступних 

дослідженнях. Залежно від спрямованості змісту, монографічні дослідження 

можуть бути: історичними, теоретичними, дослідно-інформативними, 

конструктивно-пошуковими.  

Підручник - видання, що містить систематизований виклад навчальної 

дисципліни відповідно до державного стандарту навчальної програми 

затвердженої офіційною установою з рекомендацією щодо використання у 

навчальних закладах. 

Навчальний посібник - видання, що відповідає окремим розділам 

програми навчальної дисципліни, може частково доповнювати підручник та 

рекомендується для використання офіційними установами. 
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Основним видом оперативної публікації про нові дослідження з 

конкретної тематики є наукова стаття. 

Тези доповіді - стислий виклад основних думок, публікація яких 

передбачає попереднє ознайомлення учасників конференції, семінарів, 

симпозіумів та інших наукових форумів з результатами проведеного 

дослідження. 

Доповідь - письмовий виклад розгорнутої усної форми виступу, що 

відповідає тексту тез. Доповіді не публікуються, а повідомляються 

учасникам наукового зібрання з метою залучення до дискусії та обговорення 

викладеного матеріалу. Доповідь готується у письмовій формі обсягом 6-8 

сторінок і розрахована на 15-20 хвилин виступу. Коротша за змістом 

доповідь називається повідомленням і розрахована на 5-7 хвилин виступу. 

Рецензія є найпоширенішою формою наукової критики, що відмінна 

аналітико-оціночним характером. 

Анотація - стисла характеристика змісту наукової статті, праці, у якій  

викладено найголовніші висновки праці, визначено їх цільове призначення та 

наукову цінність. У кожному науковому виданні на звороті титульної 

сторінки завжди подається анотація. 

Науковий звіт - підсумок науково-дослідної роботи з вибраної 

проблематики, у якому викладено основну ідею, задум та шляхи її реалізації.  

Реферат це стислий виклад у письмовій формі суті певного питання або 

наукової проблеми, що включає огляд відповідних джерел. 

Курсова робота - це навчально-дослідне завдання для студента, який 

уже має певний досвід наукової діяльності з проблематики дисциплін, що 

вивчаються у вищій школі. Ураховуючи це, курсова робота не повинна 

обмежуватись реферуванням літературних джерел, а має стати самостійним 

викладом матеріалу з елементами набутих у процесі експерименту знань, 

досвіду. 

Дипломна робота наукове дослідження, яке студент виконує протягом 

випускного курсу, що відіграє досить суттєву роль у системі професійної 
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підготовки майбутнього фахівця та в концентрованому вигляді відображає 

результативність багаторічного процесу навчальної правд студента. 

Дисертація - форма науково-дослідної роботи, що має кваліфікаційний 

характер, підготовлена для публічного захисту задля отримання вченого 

ступеня. Основою такої роботи має бути принципово новий матеріал, що 

включає опис нового фактажу, явищ або закономірностей, а також раніше 

відомий та узагальнений матеріал, наукова позиція автора роботи, його 

власний ракурс дослідження проблеми. 

Завдання до теми 

1. Складіть зміст (план) реферату, курсової роботи та дипломної роботи за 

темою: Фактори економічного розвитку холдингової компанії. 

2. Складіть і обґрунтуйте власну класифікацію причин збитковості 

українських промислових підприємств. 

Контрольні питання 

1. Поясніть специфіку написання курсової роботи. 

2. Розкрийте мету дипломної роботи. 

3.  Які бувають види дисертацій? Поясніть їх відмінності. 

Література: [1, с. 78-90; 5, с. 64-72; 6, с. 83-98 ; 7, с. 70-93; 9,с.17-45] 

 

Практичне заняття № 5 

Тема. Структура та зміст етапів дослідницької роботи студента 

Мета: визначити зміст етапів дослідницької роботи, з’ясувати 

особливості пошуку наукової інформації та роботи з джерелами, підготовки 

рукопису науково-педагогічного дослідження, визначити сутність поняття 

"етика науковця". 

Ключові слова: план-конспект, пошук наукової інформації, підготовка 

рукопису науково-педагогічного дослідження, етика науковця, рецензент, 

плагіат, дискусія, коментар. 

 

 



15 
 

Короткі теоретичні відомості 

Перший етап науково-дослідної роботи - це вибір сфери дослідження, 

що зумовлений як об’єктивними факторами (актуальністю, новизною, 

перспективністю), так і суб'єктивними (досвідом, науковим та професійним 

інтересом дослідника). 

Наступний етап - складання плану-конспекту, що є реферативним 

викладенням матеріалу, розташованим у логічній послідовності.  

Конспект - універсальна форма запису накопичених знань, що сприяє їх 

розумінню та засвоєнню, допомагає виробити навички змістовного 

викладення найважливіших питань з різних джерел, умінню лаконічно й 

чітко викласти зміст опрацьованого раніше матеріалу.  

Під джерелом наукової інформації слід розуміти документ, що містить 

у собі науковий факт. 

Каталоги - це система накопичення та збереження даних про 

літерагуру* що наявна у бібліотеці. Існує три види каталогів: абетковий, 

систематичний, 

предметний. 

Картотека - перелік усіх матеріалів, виявлених з певної тематики. 

Під час опрацювання літературних джерел  необхідно скласти 

бібліографічний покажчик видань, які опрацьовано, що у майбутньому не 

лише збереже час у складанні бібліографії масного дослідження, а й 

систематизує дослідницьку роботу. 

Тематика наукових робіт розробляється випускаючими кафедрами і 

повинна відповідати профілю спеціальності, стану розробки та перспективам 

подальшого розвитку науки. 

Найважливіше місце у науковій праці посідає мовностилістичний бік, 

тобто, мова та стиль складися під впливом так званої інтерпретації тексту 

мовою науки, у якій сформувалися певні традиції, правила, вимоги. 

Найбільш об'єктивним є формально-логічний виклад, що знаходить 

своє втілення у системі мовних зворотів. Науковий виклад складається із 
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суджень, метою яких є доказ істин, що повинні бути доведеними, тому для 

наукового тексту характерним с завершеність, змістовна цілісність, 

логічність та лаконічність. 

Розмірковуючи над історією науки, не можна пройти повз тематику 

особистості вченого, його професійної етики. Термін "етика" походить від 

давньогрецького слова, що означає звичай, характер думок. Предметом стики 

с мораль та наука про неї. 

Для визначення кола теоретичних та практичних проблем, що пов'язані 

із мораллю тієї чи іншої професії, застосовується термін "професійна етика".  

Наука сьогодні - це діяльність не лише окремих дослідників, а й цілих 

колективів, науково-дослідних лабораторій, інститутів, ідо використовують 

значні матеріальні та інтелектуальні ресурси, найскладнішу техніку, 

експериментальну базу. Науковий прогрес неможливий без засвоєння вже 

відомих результатів, ідей, вираженням чого є обов'язкове посилання на них у 

тексті. 

Правила цитування виражають вимоги логіки, виступають етико- 

естстичними нормами і є відображенням культури дослідника. Але цитати в 

тексті наукового дослідження слід використовувати у контексті змісту 

роботи, як підтвердження думки.  

Завдання до теми 

1. Розробіть власну організаційно-інформаційну модель проведення 

аналізу джерел фінансування промислового підприємства. 

2. Розробіть напрями проведення комплексного економічного аналізу 

діяльності суб’єкта господарювання та проілюструйте схемою 

алгоритм цього аналізу.  

Контрольні питання  

1. Сутність і види каталогів. 

2. Види конспектів.  

3. З чого складається науковий виклад? 

Література: [1, с. 135 -149 ; 2, с. 102-123; 3, с. 96 -119; 5, с. 87-93]. 
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4 ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ 

 

1. Місце і роль наукових досліджень у загальній системі освіти. 

2. Основи наукових досліджень у вищій школі.  

3. Методологія та методика наукового дослідження. 

4. Структура процесу пізнання. 

5. Теоретичні методи наукового дослідження. 

6. Емпіричні методи дослідження. 

7. Основні функції гіпотези в дипломних (магістерських) роботах. 

8. Види науково-дослідної продукції. 

9. Логіка викладення матеріалу статті.  

10.  Реферативний виклад матеріалу. 

11.  Структура та особливості роботи над курсовою роботою. 

12.  Етапи опрацювання джерелознавчої бази дослідження. 

13.  Практика написання дипломних робіт. 

14.  Послідовність підготовки і захисту магістерської дисертації. 

15.  Окреслення проблематики та побудова плану-конспекту майбутнього 

дослідження. 

16.  Функції наукового керівника при написанні курсової, дипломної та 

магістерської робіт. 

17.  Сутність бібліотечно-бібліографічної класифікації. 

18.  Функції та значення електронних каталогів. 

19.  Вимоги до оформлення дипломної роботи. 

20.  Мова та стиль наукового дослідження. 

21.  Реферат. Основні характеристики, структура. 

22.  Курсова робота. Різновиди курсових робіт у ВНЗ. 

23.  Етапи написання курсової роботи, її структура, змістовне наповнення, 

методологія та джерелознавча база. 

24.  Дипломна робота. Її структура і зміст. 
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25.  Джерелознавча база дипломної роботи: бібліографія, архівні 

документи, матеріали періодики. 

26.  Відмінність магістерської роботи від попередніх студентських 

спроб наукового дослідження. 

27.  Уміння працювати з авторським текстом: аналіз та узагальнення 

рівні висновків. 

28.  Ерудиція дослідника та коректність роботи з науковими 

джерелами. 

29.  Етика як невід’ємна характеристика наукової діяльності. 

30.  Наукова стаття як основний вид оперативної публікації . 

31.  Класифікація методів за способами організації  дослідження. 

32.  Класифікація методів за характером пізнавальної діяльності. 

33.  Рівні науково-дослідної роботи. 

34.  Класифікація методів наукового дослідження за рівнем 

методологічного аналізу. 

35.  Відмінність монографії, підручника і навчального посібника. 

36.  Відмінність доповіді, рецензії  та анотації . 

37.  Функції дипломної роботи. 

38.  Особливості вибору теми наукового дослідження. 
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5 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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