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НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
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Завідувач кафедри 

Годлевський М.Д.        _________________ 

       

«_____»____________20______ року 

 

СІЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Науковий семінар за темою дипломної роботи 

( назва навчальної дисципліни) 

 

рівень вищої освіти_____ другий (магістерський)________________________ 

перший (бакалаврський) / другий (магістерський) 

 

вид дисципліни ________ професійна підготовка / вибіркова______________ 

(загальна підготовка (обов’язкова/вибіркова)/ професійна підготовка (обов’язкова/вибіркова)) 

 

форма навчання ____________денна___________________________________ 

(денна / заочна) 

 

 

Харків – 20__ рік 
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Обсяг дисципліни: __3__ кредитів ECTS __90__ годин. 

Лекцій: ____ годин. 

Лабораторних занять: ____ годин. 

Практичних занять: __40__ годин. 

Форма контролю: (залік/іспит). 

Термін викладання для освітньо-кваліфікаційного рівня 

«бакалавр/магістр»: __11__ семестр. 

Обсяг дисципліни: __4__ кредитів ECTS __120__ годин. 

Лекцій: _30___ годин. 

Лабораторних занять: __30__ годин. 

Практичних занять: ____ годин. 

Форма контролю: (залік/іспит). 

Термін викладання для освітньо-кваліфікаційного рівня 

«бакалавр/магістр»: __12__ семестр. 

Мова викладання: українська/ англійська. 

Метою навчальної дисципліни “Науковий семінар за темою дипломної 

роботи” є формування компетентностей щодо  методики та організації науково-

дослідної діяльності, формування навиків самостійної наукової роботи, 

відповідно до вимог та у зв‘язку з підготовкою до написання наукових статей 

та випускної кваліфікаційної роботи. 

Компетентності  

Загальні компетентності: 

 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, до формування 

системного наукового світогляду, професійної етики та загального 

культурного кругозору.  

 Здатність застосовувати теоретичні знання у практичних ситуаціях у 

науковій діяльності.. 

 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 
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Спеціальні (фахові) компетентності: 

 здатність формування вибору та застосування відповідної моделі та 

технологій для розробки та супроводу сімейств програмних систем. 

Результати навчання  

Здатність розробляти методологічні основи створення та застосування 

інформаційних технологій та систем для автоматизованої обробки інформації 

та управління. 

Теми, що розглядаються 

Тема 1. Мета і завдання наукового семінару.   

Тема  2.  Стаття  як  самостійний  науковий твір.   

Тема 3. Методика написання  наукової статті. 

Тема 4. Структурні елементи наукових досліджень. 

Тема 5. Форми відображення результатів наукових досліджень. 

Тема 6. Структурні компоненти наукової публікації статті, виклад 

змісту власного дослідження. 

Тема 7. Поняття методології наукових досліджень та її види. 

Тема 8. Емпіричні  методи наукового дослідження. 

Тема 9. Теоретичні методи наукового дослідження. 

Тема 10. Зміст та складові науково-дослідного процесу. 

Форма та методи навчання При викладанні навчальної дисципліни для 

активізації навчального процесу передбачено застосування сучасних 

навчальних технологій, таких, як: проблемні лекції; робота в малих групах; 

семінари-дискусії; кейс-метод; ділові ігри. 

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. 
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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 та оцінки яка отримана під час проведення заліку. 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Розподіл балів оцінювання успішності студента розраховуються 

індивідуально для кожної дисципліни з урахуванням особливостей та 

структури курсу. 

В таблиці 1 наведений приклад тих пунктів за якими студент накопичує 

бали, ці пункти можуть відрізнятися та розглядаються індивідуально для 

конкретної дисципліни. 

Таблиця 1. – Розподіл балів для оцінювання успішності студента 

Контрольні 

роботи 

Практичні/лабораторні 

заняття 
КР(КП) РГЗ 

Індивідуальні 

завдання 
Залік Сума 

Семестр 11 

20 25   30 25 100 

Семестр 12 

20 30   25 25 100 

 

Таблиця 2. – Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ECTS 

Оцінка  

за національною шкалою 

90 - 100 A відмінно 

82 - 89 B 
добре 

74 - 81 C 

64 - 73 D 
задовільно 

60 - 63 E 

35 - 59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0 - 34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
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НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 

1. Комплект слайдів презентацій з матеріалами лекцій. 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Базова 

2. Афанасьєв А. О. Основи наукових досліджень : навч. посібн. / А. О. 

Афанасьєв, Є. В. Кузькін. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2005. – 96 с. 

3. Баскаков А. Я., Туленков Н. В. Методология научного исследования : 

учебн. пособ. / А. Я. Баскаков, Н. В. Туленков. – К. : МАУП, 2004. – 216 

с. 

4. Бойко М.М., Чучка І.М., Жуков С.А. Основи наукових досліджень: 

опорний конспект лекцій. Мукачево: РВВ МДУ, 2007. – 68 с. 

5. Білуха М.Т. Методологія наукових досліджень: підручник. – К.: АБУ, 

2002. – 480 с. 

6. Білуха М.Т. Основи наукових досліджень: підручник. – К.: Вища школа, 

1997. 

7. Британ В.Т. Організація вузівської науки. – К., 1992. 

8. Вачевський М. Основи наукової інформації. Для студентів вузів. - 

Дрогобич, 1995. 

9. Ганін В.І., Ганіна Н.В., Гурова К.Д. Методологія соціально-економічного 

дослідження: навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 224 с. 

10. Гуревічов М. Державне регулювання науки // Економіка України. - 2001. - 

№10. 

11. Дороніна М. С. Технологія соціально-економічних наукових досліджень 

(схеми і приклади) : навч. посібн. / М. С. Дороніна. – 3-тє вид., випр. і 

доп. – Х. : ВД "ІНЖЕК", 2007. – 120 с. 

12. Демківський А. В. Основи методології наукових досліджень [Текст] : 

навч. посібн. / А. В. Демківський, П. І. Безус. – К. : Акад. муніцип. упр., 

2012. – 276 с. 

13. Економічні дослідження (методологія, інструментарій, організація, 

апробація) : навч. посібн. за ред. А. А. Мазаракі. – К. : Київ. нац. торг.- 

екон. ун-т., 2010. – 280 с. 

14. Єріна А.М., Захожай В.Б., Єрін Д.Л. Методологія наукових досліджень: 

навч. посібн. – К.: Центр учбової літератури, 2004. – 212 с. 

15. Єріна А.М. Організація вибіркових обстежень: навч. посібн. – К.: КНЕУ, 

2004. – 127 с. 

16. Збір і обробка матеріалів дослідження: Лекція / Під ред. Даниленко О.А. 

– Львів: ЛКА, 1997. 
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17. . Клименюк О. В. Методологія та методи наукового дослідження: навч. 

посібн. / О. В. Клименюк. – К. : Міленіум, 2005. – 186 с.  

18. Краус Н. М. Методологія та організація наукових досліджень [Текст] : 

навч.-метод. посібн. / Н. М. Краус; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Ю. 

Кондратюка, каф. екон. теорії та регіон. економіки. – Полтава : Оріяна, 

2012. – 180 с. 

19. Крисоватий А.І., Панасюк В.М., Гавришко В.Л. Методологія, методика та 

організація наукових досліджень: навч. посібн. – Тернопіль: ТОВ „Лілея”, 

2005. – 150 с. 

20. Крушельницька О. В. Методологія та організація наукових досліджень : 

навч. посібн. / О. В. Крушельницька. – К. : Кондор, 2003. – 192 с. 

21. Лудченко А. А. Основы научных исследований : учебн. пособ. / А. А. 

Лудченко, Я. А. Лудченко, Т. А. Примак. – К. : "Знання", КОО, 2000. – 

114 с.  

22. Методологія наукових досліджень [Текст] : навч. посібн. / В. П. Волков, 

М. А. Подригало, О. П. Кравченко та ін. ; Харк. нац. автомоб.-дорож. ун-т 

та ін. – Луганськ : СНУ, 2009. – 351 с. 

23. Малюга Н.М. Наукові дослідження в бухгалтерському обліку: навч. 

посіб. для студентів вищих навчальних закладів. / За ред. проф. Ф.Ф. 

Бутинця. – Житомир: ПП “Рута”, 2003. – 476 с. 

24. Мочерний С. В. Методологія економічного дослідження / С. В. Мочерний 

. – Львів : Світ, 2001. – 416 с.  

25. Основы научных исследований: Учеб. для экон. вузов / Под ред. 

К.Широколава. - К.: Вища школа, 1997. 

26. Основи методології та організації наукових досліджень: навч. посібн. для 

студентів, курсантів, аспірантів і ад’юнтів / за ред. А. Є. Конверського. — 

К.: Центр учбової літератури, 2010. — 352 с. 

27. Пономаренко В. С. Аналіз даних у дослідження соціально-економічних 

систем / В. С. Пономаренко, Л. М. Малярець. – Х. : ВД "ІНЖЕК", 2009. – 

432 с.  

28. Пушкарь А. И. Основы научных исследований и организация научно-

исследовательской деятельности" : учебн. пособ. / А. И. Пушкарь, Л. В. 

Потрашкова. – Х. : Изд. ИНЖЕК, 2006. – 289 с. 

29. Пілюшенко В.Л., Шкрабак І.В., Славенко Е.І. Наукове дослідження: 

організація, методологія, інформаційне забезпечення: навч. посібн. – К.: 

Лібра, 2004. – 344 с. 

30. П'ятницька-Позднякова І.С. Основи науковик дослі¬джень у вищій 

школі: навч. посібник / І.С.П'ятницька¬-Позднякова. - К., 2003. - 116 с. 

31. Рузавин Г. И. Методология научного исследования: Учеб. пособие для 

вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. – 317 с. 
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32. Романчиков В. І. Основи наукових досліджень : навч. посібн. / В. І. 

Романчиков. – К. : ІЗМН, 1997. – 248 с. 

33. Рассоха І. М. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Методологія та 

організація наукових досліджень» для студентів 5 курсу денної форми 

навчання освітнього-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальностей 

8.050106, 8.03050901 “Облік і аудит”, 8.050201 “Менеджмент організацій 

”, 8.03060101 “Менеджмент організацій і адміністрування (за видами 

економічної діяльності)” / І. М. Рассоха; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – 

Х.: ХНАМГ, 2011. – 76 с. 

34. Стеченко Д. М. Методологія наукових досліджень [Текст] : підручник / Д. 

М. Стеченко, О. С. Чмир. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К. : Знання, 

2007. 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ В ІНТЕРНЕТІ 

1. Законодавство України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.rada.kiev.ua; http://www.nau.kiev.ua; 

http://www.ukrpravo.kiev. com; http://www.liga.kiev.ua.  

2. Методологія науки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.inter-pedagogika.ru.  

3. Методологія науки – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

sites.google.com/site/fajrru/Home/scientific.  

4. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua.  

5. Національна парламентська бібліотека України [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://www.nplu.kiev.ua.  

6. Харківська державна наукова бібліотека ім. Короленка 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://korolenko.kharkov.com.  

7. Центр исследований и статистики науки [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : http://www.csrs.ru/. 
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Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

 

Таблиця 3. – Перелік дисциплін 

Попередні дисципліни Наступні дисципліни 

Бази даних та сховища даних Переддипломна практика 

Основи наукових досліджень (ч.1-2) Дипломне проектування 

  

 

 

Провідний лектор: __доц., к.т.н. Шматко О.В.___________________  
     (посада, звання, ПІБ)    (підпис) 




