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МЕТА, КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ
ТА СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ
ДИСЦИПЛІНИ
Мета навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» є розкриття
сутності методології, методів, концепцій і понять проведення наукових
досліджень економічних процесів в системі взаємовідносин підприємств,
сформувати вміння застосовувати їх у практичній діяльності, організовувати
дослідницьку діяльність.
Компетентності:
Загальні компетентності:
 здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні
проблеми в області ІСТ.
Спеціальні (фахові) компетентності:
 здатність застосування на практиці основні положення експертних
методів; методів кластеризації та ранжування групових експертних
оцінок, методів узгодження оцінок та знаходження агрегованих оцінок
експертних груп;
 здатність інтегрувати та готувати дані, що отримані з різних джерел для
аналітичного використання;
 здатність обирати та використовувати відповідні аналітичні методи.
Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у
термінах результатів навчання
Класифікація
компетентностей
за НРК
ФК 12 Здатність
інтегрувати та
готувати дані, що
отримані з різних
джерел для
аналітичного
використання.
ФК 13 Здатність
обирати та
використовувати
відповідні
аналітичні методи.

Знання
Основні
поняття,
засади та
принципи
наукового
дослідження;
види наукових
досліджень та
особливості їх
проведень;
сутність
теоретичних та
емпіричних
методів
наукових
досліджень;
сутність
координації
комплексних

Автономія та
відповідальність
Ставити задачі, Здатність
Вибір теми
обґрунтовуват донесення до
дослідження;
и методи їх
фахівців і
конкретизація
розв’язання;
нефахівців
проблеми
формулювати
інформації, ідей, дослідження;
робочі гіпотези проблем, рішень методика
та визначати
та власного
дослідницької
методи їх
досвіду в галузі роботи;
перевірки;
професійної
організовувати діяльності;
збір необхідної здатність
для
ефективно
дослідження
формувати
інформації;
комунікаційну
самостійно
стратегію.
проводити
аналіз науковометодичної
літератури та
Уміння
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Комунікація

Класифікація
компетентностей
за НРК

Знання
наукових
досліджень;
форми
апробації та
відображення
результатів
наукових
досліджень.

Уміння

Комунікація

Автономія та
відповідальність

узагальнювати
результати
наукових шкіл;
використовува
ти новітні
наукові
результати у
своїх
дослідженнях;
самостійно
проводити
дослідження;
проводити
експериментал
ьні
розрахунки;
обґрунтовуват
и результати
своїх
досліджень та
визначати
області їх
впровадження;
відображати
наукові
результати у
формах звітів,
рефератів,
статей, тез
доповідей.

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни
Попередні дисципліни:
Теорія ймовірностей
Математична статистика
Моделювання складних систем
Емпіричні методи досліджень

Наступні дисципліни:
Науково-дослідна робота

5

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
(розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять)
За видами аудиторних
занять (годин)

Лабораторні заняття

Практичні заняття, семінари

Індивідуальні завдання студентів
(КП, КР, РГ, Р, РЕ)

3

4

5

6

7

8

10

90/
3
90/
3

30

60

30

залік

36

54

36

іспит

11

Екзамен

Лекції

2

Залік

Самостійна робота
(годин)

1

Контрольні роботи
(кількість робіт)

Аудиторні заняття
(годин)

Семестровий
контроль

Загальний обсяг
(годин) / кредитів ECTS

Поточний
контроль

Семестр

З них

9

10

11

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загального обсягу
складає 36 %:

1

Номер семестру (якщо дисципліна викладається
у декількох семестрах).
Назви змістових модулів.
Найменування тем та питань кожного заняття.
Завдання на самостійну роботу.

Рекомендована література
(базова, допоміжна)

Кількість годин

Види навчальних занять
(Л, ЛЗ, ПЗ, СР)

№ з/п.

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

2
3
4
5
Змістовий модуль І. Наука і наукова діяльність. Основи методології наукових
досліджень у галузі інформаційних систем та технологій.
Тема 1. Предмет і сутність наукової діяльності.
ПЗ
10
Мета і завдання курсу. Предмет і сутність науки як
сфери людської діяльності. Теорія пізнання:
структура процесу, елементи, основні поняття.
СР
20
Класифікація наук.
Тема
2. Організація наукових досліджень в
ПЗ
10
Україні.
Організаційна структура науки. Державна політика
України з наукової діяльності. Нормативно правова
база підготовки наукових працівників: Закон України
«Про наукову і науково-технічну діяльність»,

6

20
5

СР

10

ПЗ

5

СР

10

Рекомендована література
(базова, допоміжна)

Кількість годин

№ з/п.

Види навчальних занять
(Л, ЛЗ, ПЗ, СР)

СР
ПЗ

Номер семестру (якщо дисципліна викладається
у декількох семестрах).
Назви змістових модулів.
Найменування тем та питань кожного заняття.
Завдання на самостійну роботу.

«Положення про підготовку науково-педагогічних та
педагогічних працівників», «Порядок присудження
наукових ступенів та присвоєння вчених звань»,
«Перелік спеціальностей наукових працівників».
Суб’єкти наукової діяльності. Наукова школа,
наукова комунікація. Пріоритетні напрямки розвитку
науки в галузі інформаційних систем і технологій.
Тема 3. Особливості методології наукових
досліджень в галузі інформаційних систем і
технологій.
Методологія наукового дослідження в галузі
інформаційних систем і технологій. Фундаментальна
або філософська методологія. Загальнонаукова
методологія. Конкретно наукова методологія.
Сутнісні риси методології інформаційних систем і
технологій.
Тема 4. Методи наукових досліджень у галузі
інформаційних систем і технологій.
Методи і техніка дослідження. Використання методів
наукового пізнання. Методи, що застосовуються на
теоретичному та емпіричному рівнях досліджень.
Застосування логічних законів і правил. Методи
теоретичного дослідження. Абстрагування. Аналіз.
Синтез. Структурно-генетичний аналіз і синтез.
Дедукція. Індукція. Порівняно-історичний метод
(порівняльний, кросс-культурний, компаративний).
Типологічний метод. Типологізація. Періодизація.
Метод компонентного (системного) аналізу.
Структурно-функціональний підхід. Системнодіяльнісний підхід. Системно-генетичний підхід.
Метод комплексного підходу. Описовий метод.
Методи емпіричного дослідження. Спостереження.
Порівняння. Експеримент. Опитування. Тестування.
Метод експертних оцінок. Кореляційний аналіз.
Факторний аналіз. Контент-аналіз. Вимірювання.

ВСЬОГО
90
за 10
семестр
Змістовий модуль ІІ. Наукове дослідження. Наукова робота студентів у вищій школі.
ПЗ
10 Тема 5. Особливості наукового дослідження у
галузі інформаційних систем і технологій.
Процедура наукового дослідження в галузі
інформаційних систем і технологій.

7

12

ПЗ

10

СР
ПЗ

12
10

СР

15

ПЗ

6

СР

15

Всього за
11 семестр

Вибір теми наукового дослідження. Визначення
об’єкту, предмету та мети дослідження,
формулювання його теоретичних та практичних
завдань. Визначення методології та вибір методів
наукового дослідження. Проведення дослідження із
застосуванням теоретичних та емпіричних методів.
Узагальнення наукових фактів і результатів, аналіз,
оформлення та презентація результатів наукового
дослідження.
Особливості наукового дослідження в галузі
інформаційних систем і технологій.
Тема 6. Інформаційне забезпечення наукових
досліджень.
Наукова інформація. Закон України «Про
інформацію». Джерела наукової інформації та їх
використання у науковій роботі. Інформаційнопошукова мова (ІПМ), бібліографічний пошук
інформації. Пошук інформації у мережі Internet.
Тема 7. Наукова робота студентів у вищій школі.
Основні форми впровадження результатів
наукових досліджень студентів.
Науково-дослідницька робота студентів: структура,
зміст, форми. Студентське наукове товариство (СНТ).
Основні форми впровадження результатів наукових
досліджень студентів (наукова публікація, стаття,
наукове повідомлення (тези виступу, доповіді),
реферат). ІНДЗ як особлива форма науково-дослідної
роботи студентів.
Тема 8. Курсова (дипломна) робота: етапи
виконання, оформлення та захист.
Курсова робота: загальна характеристика,
послідовність виконання, етапність, робота над
текстом, вимоги до оформлення, підготовка до
захисту та захист.

90

8

Рекомендована література
(базова, допоміжна)

Кількість годин

№ з/п.

Види навчальних занять
(Л, ЛЗ, ПЗ, СР)

СР

Номер семестру (якщо дисципліна викладається
у декількох семестрах).
Назви змістових модулів.
Найменування тем та питань кожного заняття.
Завдання на самостійну роботу.

САМОСТІЙНА РОБОТА
№
з/п
1
2
3
4
5

Назва видів самостійної роботи
Опрацьовування лекційного матеріалу
Підготовка до лабораторних, семінарських занять
Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються
на лекційних заняттях
Виконання індивідуального завдання:
Інші види самостійної роботи
Разом

Кількість
годин
10
20
10
10
8
58

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
___________________________________ Реферат________________________________________
(вид індивідуального завдання)

Змістовий модуль І. Наука і наукова діяльність. Основи методології
наукових досліджень у галузі інформаційних систем та технологій.
1. Предмет і сутність наукової діяльності.
2. Теорія пізнання: структура процесу, елементи, основні поняття.
3. Організаційна структура науки.
4. Державна політика України з наукової діяльності.
5. Нормативно правова база підготовки наукових працівників:
6. Суб’єкти наукової діяльності.
7. Наукова школа, наукова комунікація.
8. Пріоритетні напрямки розвитку наукових досліджень в галузі права в
Україні.
9. Методологія наукового дослідження в галузі права.
10. Фундаментальна або філософська методологія.
11. Загальнонаукова методологія.
12. Конкретнонаукова методологія.
13. Сутнісні риси методології юриспруденції.
Література: основна [1–10]; додаткова [11–19].
Змістовий модуль ІІ. Наукове дослідження. Наукова робота студентів у
вищій школі.
14. Методи і техніка дослідження. Використання методів наукового пізнання.
15. Методи, що застосовуються на теоретичному та емпіричному рівнях
досліджень. Методи, що застосовуються на теоретичному та емпіричному
рівнях досліджень.
16. Застосування логічних законів і правил.
17. Особливості наукового дослідження у галузі інформаційних систем та
технологій. Процедура наукового дослідження в галузі права.
18. Наукова інформація. Закон України «Про інформацію».
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19. Джерела наукової інформації та їх використання у науковій роботі.
20. Інформаційно-пошукова мова (ІПМ), бібліографічний пошук інформації.
21. Пошук інформації у мережі Internet.
22. Науково-дослідницька робота студентів: структура, зміст, форми.
23. Студентське наукове товариство (СНТ).
24. Основні форми впровадження результатів наукових досліджень
студентів та вимоги до їх написання і оформлення (наукова публікація, стаття,
наукове повідомлення (тези виступу, доповіді), реферат).
25. ІНДЗ як особлива форма науково-дослідної роботи студентів.
26. Курсова робота: загальна характеристика, послідовність виконання,
етапність, робота над текстом, вимоги до оформлення, підготовка до захисту та
захист.
Література: основна [1–10]; додаткова [11–19].
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МЕТОДИ НАВЧАННЯ
При викладанні навчальної дисципліни для активізації навчальнопізнавальної діяльності студентів передбачено застосування лекційвізуалізацій та презентацій (табл. 7). Таблиця 7 Використання методик
активізації процесу навчання у викладанні навчальної дисципліни Метод
активізації Форма заняття Лекція-візуалізація – основний зміст лекції
представлено в образній формі Викладення лекційного матеріалу за темами 1 –
7 Презентація – використовуються для представ- лення звіту про виконання
практичних завдань Проведення на практичних занят- тях захисту практичних
завдань
Використання методик активізації процесу навчання у викладанні
навчальної дисципліни
Метод активізації
Лекція-візуалізація – основний зміст
лекції представлено в образній формі
Презентація – використовуються для
представлення звіту про виконання
практичних завдань

Форма заняття
Викладення лекційного матеріалу за
темами 1–8
Проведення на практичних заняттях
захисту практичних завдань

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ
Система оцінювання знань, вмінь та навичок студентів передбачає
виставлення оцінок за усіма формами проведення занять. Перевірка та
оцінювання знань студентів може проводитись у таких формах:
1. Оцінювання роботи студентів у процесі практичних занять.
2. Проведення проміжного контролю.
3. Проведення модульного контролю.
Загальна модульна оцінка складається з поточної оцінки, яку студент
отримує під час практичних занять та оцінки за виконання модульної
контрольної роботи.
Загальна оцінка з дисципліни визначається як середнє арифметичне
модульних оцінок.
Порядок поточного оцінювання знань студентів
Поточне оцінювання здійснюється під час проведення практичних занять
і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної
роботи. Об’єктами поточного контролю є:
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1) активність та результативність роботи студента протягом семестру над
вивченням програмного матеріалу дисципліни; відвідування занять;
2) виконання проміжного контролю;
3) виконання модульного контрольного завдання.
Контроль систематичного виконання самостійної роботи та
активності на практичних заняттях
Оцінювання проводиться за 5-бальною шкалою за такими критеріями:
1) розуміння, ступінь засвоєння теорії та методології проблем, що
розглядаються;
2) ступінь засвоєння матеріалу дисципліни;
3) ознайомлення з рекомендованою літературою, а також із сучасною
літературою з питань, що розглядаються;
4) уміння поєднувати теорію з практикою при розгляді виробничих
ситуацій, розв’язанні задач, проведенні розрахунків при виконанні завдань,
винесених для самостійного опрацювання, та завдань, винесених на розгляд в
аудиторії;
5) логіка, структура, стиль викладу матеріалу в письмових роботах і при
виступах в аудиторії, вміння обґрунтовувати свою позицію, здійснювати
узагальнення інформації та робити висновки.
Оцінка «відмінно» ставиться за умови відповідності виконаного завдання
студента або його усної відповіді до всіх п’яти зазначених критеріїв.
Відсутність тієї чи іншої складової знижує оцінку на відповідну кількість
балів.
При оцінюванні лабораторних робіт увага приділяється також їх якості та
самостійності, своєчасності здачі виконаних завдань викладачу (згідно з
графіком навчального процесу). Якщо якась із вимог не буде виконана, то
оцінка буде знижена.
Проміжний модульний контроль
Проміжний модульний контроль рівня знань передбачає виявлення
опанування студентом матеріалу лекційного модуля та вміння застосовувати
його для вирішення практичної ситуації і проводиться у вигляді контрольної
роботи за темами 1-го або 2-го модулю.
Проведення модульного контролю
Модульний контроль здійснюється та оцінюється за допомогою
проведення контрольної роботи за всіма темами дисципліни.
Підсумкова оцінка з дисципліни розраховується як середня з кількох
складових, що враховує оцінки кожного виду контролю (дві оцінки за
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результатами поточного модульного контролю і підсумкову контрольну
роботу).
РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ, ТА ШКАЛА
ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ (НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS)
Таблиця 1 – Розподіл балів
Підсумкові бали

Поточний контроль
КР
ПЗ
ІНДЗ
75
15
4
13
2
8
1

Семестровий
контроль
25

Всього за
семестр
100

Макс. проміжні бали
Кільк. од. обліку у семестрі
Макс. проміжних балів,
всього
30
32
13
100
Коеф. перерахунку
1
Макс. кільк. підсумкових
балів
30
32
13
25
100
Таблиця 2 – Розподіл балів за виконання індивідуального завдання
Пояснювальна
Ілюстративна
Захист роботи
Сума
записка
частина
до 25
до 25
до 50
100
Таблиця 3 – Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЄКТС
Сума балів за всі види
навчальної діяльності

Оцінка ECTS

90–100
82–89
75–81
64–74
60–63

A
B
C
D
E

35–59

FX

0–34

F

Оцінка
за національною шкалою
відмінно
добре
задовільно
незадовільно з можливістю
повторного складання
незадовільно з обов’язковим
повторним вивченням
дисципліни

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ
ДИСЦИПЛІНИ
1. Опорні конспекти лекцій.
2. Навчальні посібники.
3. Робоча навчальна програма.
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4. Збірка тестових і контрольних завдань для тематичного (модульного)
оцінювання навчальних досягнень студентів.
5. Засоби підсумкового контролю (комплект друкованих завдань для
підсумкового контролю).
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