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ВСТУП 
Наука займає значне місце в житті сучасного суспільства; процес 

оновлення знання про світ відбувається дедалі стрімкішими темпами – водночас, 
інтенсифікація наукового пізнання світу та технічного розвитку, що здійснюється 
на фундаменті такого пізнання, призводить до виникнення нових проблем, до 
розчарування у перспективах розвитку науки, до критики раціоналізму як такого 
та протиставлення йому інших, ненаукових форм пізнання. Руйнівні наслідки 
використання науки в егоїстичних інтересах певних суспільних груп потребують 
гуманітарної експертизи наукових досліджень, аналізу мети та ідеалів 
пізнавального процесу. Все це висуває нагальну потребу формування у 
здобувачів вищої освіти розуміння засад наукового пізнання, осмислення 
структури та моральнісних засад наукових досліджень. Вивчення курсу «Основи 
наукових досліджень» передбачає надання студентам не лише основних знань 
щодо філософських та методологічних проблем науки, але й формування в них 
умінь і навичок, які закладають підвалини для подальшої самостійної 
дослідницької роботи, допомагаючи студентам поєднати загальне світоглядне та 
філософське знання зі знанням своєї фахової дисципліни.  
 
 

МЕТА, ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ, КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ 
НАВЧАННЯ ТА СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Мета курсу «Основи наукових досліджень» – відповідно до вимог Закону 
України «Про вищу освіту» та положень «Програми забезпечення якості освіти у 
НТУ «ХПІ» надати студентам базову сукупність інформації та вмінь, що формує 
в них необхідні знання і навички у сфері наукової діяльності.  

Предметом вивчення дисципліни є діяльність суб’єктів інфраструктури 
товарного ринку щодо забезпечення ефективного функціонування сфери обігу. 

Завдання вивчення дисципліни. Основними завданнями дисципліни є: 
освоєння основ організації наукових досліджень, аналіз і синтез отриманих 
теоретичних і експериментальних результатів, освоєння основ інноваційної 
діяльності. 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: 
- цілі і завдання фундаментальних і прикладних досліджень; 
- методологічні основи експериментальної роботи; 
- основні етапи та методи обробки результатів досліджень; 
- інноваційні закони і цілі інноваційної діяльності; 
- зміст, методи інноваційної діяльності та основи її організації; 
- закономірності формування інноваційних стратегій; 
- методи інноваційного проектування і бізнес-планування розробок; 
- основні законодавчі та нормативні акти в області інновацій; 
- зарубіжний і вітчизняний досвід в області інновацій в енергетиці; 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти: 
- проводити дослідження нових технологій, обладнання, проектів і рішень з 
метою оцінки їх інноваційного потенціалу; 
- визначати конкурентоспроможність продукції; 
- визначати цілі інновацій та способи їх досягнення; 



- застосовувати методи аналізу та організації впровадження інновацій. 
Навчання знань будується на сполученні лекцій, практичних занять та 

самостійної роботи студентів. Лекційні заняття призначені для теоретичного 
осмислення й узагальнення складних розділів курсу. Практичні заняття є 
аудиторними, можуть проводитися у вигляді семінарів. Вони призначені для 
закріплення і більш глибокого вивчення визначених аспектів лекційного 
матеріалу на практиці, а також для набуття практичних навичок маркетингової 
діяльності у туристичному бізнесі. Самостійна робота є поза аудиторною і 
призначена для самостійного ознайомлення студента з визначеними розділами 
курсу по рекомендованим викладачем матеріалам і підготовки до виконання 
індивідуальних завдань. 
 

Компетентності: 
 

ЗК1. Здатність критично мислити та генерувати нові ідеї 
ЗК2. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу та встановлення 
взаємозв’язків між явищами та процесами 
ЗК8. Здатність проводити  дослідження та презентувати результати 
СК3.2. Здатність до застосування сучасних технологій управління персоналом 
для підвищення ефективності використання кадрового потенціалу підприємства 
 
Результати навчання: 
 

ПР01. Формулювати, аналізувати та синтезувати рішення науково-практичних 
проблем на абстрактному рівні шляхом декомпозиції їх на складові 
ПР03. Демонструвати навички спілкування в професійних і наукових колах 
державною та іноземною мовами 
ПР04. Проводити дослідження, генерувати нові ідеї, здійснювати інноваційну 
діяльність 
ПР07. Оцінювати результати власної роботи і нести відповідальність за 
особистий професійний розвиток 
ПР09. Збирати, обробляти та аналізувати статистичні дані, науково-аналітичні 
матеріали, необхідні для вирішення комплексних економічних завдань 
ПР12. Формулювати нові гіпотези та наукові задачі в сфері економіки, вибирати 
належні напрями і відповідні методи для їх розв’язку, беручи до уваги наявні 
ресурси 
ПР3.2. Застосовувати сучасні технології управління персоналом для підвищення 
ефективності використання кадрового потенціалу підприємства 
 

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 
Попередні дисципліни: Наступні дисципліни: 
Управління проектами Стратегічне управління персоналом 

підприємства 
Технологія управління персоналом Інтелектуальна власність 
Дослідження та регулювання ринку 
праці 

Дипломне проектування 

Управління розвитком персоналу Інформаційні системи в управлінні 
персоналом та економіці праці 



ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
(розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять) 
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Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загального обсягу 
складає 40,00%. 

 
СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Змістові модулі та теми дисципліни 

Кількість годин 
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Змістовий модуль 1.  
Тема 1. Введення в дисципліну «Основи наукових досліджень»  15 2 2 2 9 
Тема 2. Огляд основних напрямків розвитку наукових досліджень в 
Україні і за кордоном  15 2 2 2 9 

Тема 3. Наукове дослідження, його сутність і особливості 15 2 2 2 9 
Тема 4. Методологічний задум дослідження та його основні етапи 15 2 2 2 9 

Разом змістовий модуль 1 60 8 8 8 36 
Змістовний модуль 2. Практичні основи наукових досліджень 

 
     

Тема 5. Наукові методи пізнання в дослідженнях  15 2 2 2 9 
Тема 6. Методи пізнання в дослідженнях економічної діяльності 15 2 2 2 9 
Тема 7. Основні методи пошуку інформації для дослідження 
економічної діяльності 15 2 2 2 9 

Тема 8. Методика роботи над рукописом дослідження, 
особливості підготовки і оформлення 15 2 2 2 9 

Разом змістовий модуль 2 60 8 8 8 36 
ВСЬОГО 120 16 16 16 72 

 
 



ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
 

№ Назва теми Кількість 
годин 

1.  Придбання та формування основ досвіду, навичок та вміння  збирати 
необхідні наукові дані, показники для вдосконалення економічної та 
комерційної діяльності підприємства, галузі, регіону, країни в цілому 

2 

2.  Формування навичок наукового пошуку 2 
3.  Знайомство з методологією наукового дослідження 2 
4.  Знайомство з логічною схемою наукового дослідження 2 
5.  Знайомство з методами наукового дослідження в менеджменті 

підприємства 2 
6.  Методи і процедури пошуку інформації для дослідження економічної 

діяльності 2 
7.  Формування навичок роботи над рукописом наукових матеріалів 2 
8.  Практика наукової доповіді 2 
РАЗОМ 16 

 
ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

 
№ Назва теми Кількість 

годин 
1.  Комп’ютерний практикум наукових досліджень 2 
2.  Оформлення статистичних таблиць і методи роботи з ними 2 
3.  Математичне моделювання економічних процесів 2 
4.  Методи експертних досліджень та обробка отриманих даних 2 
5.  Методи кореляційного аналізу та цого використання в наукових 

дослідженнях 2 
6.  Практика використання методу факторного аналізу 2 
7.  Виділення головних компонент з статистиних даних 2 
8.  Підсумкова лабораторна робота 2 
РАЗОМ 16 

 
 

4 САМОСТІЙНА РОБОТА 
 

№ 
з/п Назва видів самостійної роботи Кількість 

годин 

1 Опрацьовування лекційного матеріалу 12 
2 Підготовка до практичних занять  12 

3 Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються на лекційних 
заняттях  22 

4 Виконання індивідуального завдання 40 
5 Підготовка до поточних контрольних 10 
 Разом 86 

 



ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ  
 

Реферат (вид індивідуального завдання) 
№ 
з/п Назва індивідуального завдання та (або) його розділів Терміни виконання  

(на якому тижні) 
 Підготовка реферату по проведеним індивідуальних 

наукових дослідженнях (напрям та тему наукового 
дослідження задає викладач) 

15 

 
ЗМІСТ ОКРЕМИХ ТЕМ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Змістовний модуль 1. Теоретичні основи наукових досліджень 

Тема 1. Введення в дисципліну «Основи наукових досліджень»  
Цілі, предмет, метод і завдання, огляд тем курсу. значення і сутність науки, наукового пошуку, 
наукових досліджень. Основні наукові поняття, терміни, методи, технології, процедури, 
теоретичні положення наукових досліджень. Об'єкти і суб'єкти наукових досліджень. 
Тема 2. Огляд основних напрямків розвитку наукових досліджень в Україні і за кордоном  
Розвиток науки в різних країнах світу. Проблеми циклічного розвитку науки. Методичні засади 
визначення рівня науки в різних країнах світу. Рівень розвитку і основні напрями наукових 
досліджень в різних країнах світу. Ресурсні показники наукових досліджень, показники витрат 
і ефективності наукових досліджень. Типологія наукового статусу держав світового 
співтовариства по групах і підгрупах. 
Тема 3. Наукове дослідження, його сутність і особливості  
Наукове знання, його сутність, особливості та необхідність придбання. Види і форми науки, її 
роль і особливості. Наука як складне багатоаспектне і багаторівневе явище, як об'єкт 
спеціального наукового вивчення. 
Тема 4. Методологічний задум дослідження та його основні етапи  
Задум наукового дослідження і логічний порядок його необхідних елементів. Характеристика і 
зміст етапів дослідження. Проблема наукового дослідження, тема, об'єкт і предмет 
дослідження. Процеси постановки мети і ранжування завдань дослідження. Формулювання 
гіпотези, види гіпотез, основні вимоги до наукової гіпотези. Складання програми наукового 
дослідження і вибір методики дослідження. Методичні вимоги до висновків наукового 
дослідження. Формулювання висновків і оцінка отриманих результатів. Необхідність апробації 
наукових результатів. 
 

Змістовний модуль 2. Практичні основи наукових досліджень 
Тема 5. Наукові методи пізнання в дослідженнях  
Існуючі рівні пізнання в методології наукових досліджень. Сутність теоретичного та 
емпіричного методів наукового пізнання. Сутність, роль, склад і зміст загальнонаукових, 
конкретно-наукових (приватних) методів пізнання. Метод системного аналізу об'єктів і 
предметів дослідження та методики його застосування. Функціонально-вартісний аналіз, його 
принципи та цільова функція 
Тема 6. Методи пізнання в дослідженнях економічної діяльності 
Абстрагування як основний науковий метод економічного дослідження. Аналітичний етап 
наукового економічного дослідження. Економічні факти і узагальнення. Процедури збору, 
накопичення. Економічні гіпотези і моделі. Економічні закони і теорії. 
Тема 7. Основні методи пошуку інформації для дослідження економічної діяльності  
Зміст теми. Документальні джерела інформації. Організація довідково-інформаційної 
діяльності. Методи роботи з каталогами і картотеками. Універсальна десяткова класифікація 
(УДК). Бібліотечно-бібліографічна класифікація (ББК). Робота з джерелами, техніка читання, 
методика ведення записів. 
Тема 8. Методика роботи над рукописом дослідження, особливості підготовки і оформлення 



Композиція наукового твору. Рубрикація тексту наукової роботи. Розповідні і описові тексти. 
Прийоми викладення наукових матеріалів. Мова і стиль наукової роботи. Фразеологія наукової 
прози. Граматичні особливості наукової мови. Стилістичні особливості наукової мови. Ясність, 
стислість наукового викладу матеріалів роботи. Особливості процедур виконання курсового і 
дипломного проектування, підготовки, оформлення, захисту кваліфікаційної курсової та 
дипломної робіт. 
 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
 

У процесі викладання навчальної дисципліни з метою активізації 
навчально-пізнавальної діяльності студентів передбачене застосування як 
активних, так і інтерактивних навчальних технологій, серед яких: лекції 
проблемного характеру, міні-лекції, робота в малих групах, семінари-дискусії, 
мозкові атаки, кейс-метод, презентації, ознайомлювальні (початкові) ігри, метод 
проектної роботи, метод сценаріїв, банки візуального супроводу (табл. 1). 

 

Таблиця 1. Розподіл форм і методів активізації процесу навчання 
№ Назва теми Практичне застосування навчальних технологій 

  Введення в дисципліну 
«Основи наукових 
досліджень»  

Лекція проблемного характеру «Наукові дослідження – 
основа ефективного управлінського рішення»; робота в 
малих групах; презентація результатів 

2.  Огляд основних напрямків 
розвитку наукових 
досліджень в Україні і за 
кордоном  

Придбання та формування основ досвіду, навичок та вміння 
оперувати науковими термінами і поняттями, а також 
збирати необхідні наукові дані, показники для 
вдосконалення економічної та комерційної діяльності 
підприємства, галузі, регіону, країни в цілому 

3.  Наукове дослідження, його 
сутність і особливості 

Лекція проблемного характеру з питання «Наукове знання, 
його сутність, особливості та необхідність придбання»; 
робота в малих групах; банки візуального супроводу 

4.  Методологічний задум 
дослідження та його 
основні етапи 

Лекція проблемного характеру з питання «Формулювання 
гіпотези, види гіпотез, основні вимоги до наукової 
гіпотези»; робота в малих групах; презентація результатів; 
банки візуального супроводу 

5.  Наукові методи пізнання в 
дослідженнях  

Міні-лекція з питання «Метод системного аналізу об'єктів і 
предметів дослідження та методики його застосування»; 
робота в малих групах; презентація результатів; банки 
візуального супроводу 

6.  Методи пізнання в 
дослідженнях економічної 
діяльності 

Лекція проблемного характеру з питання «Аналітичний етап 
наукового економічного дослідження. Економічні факти і 
узагальнення.»; робота в малих групах; презентація 
результатів 

7.  Основні методи пошуку 
інформації для 
дослідження економічної 
діяльності 

Організація довідково-інформаційної діяльності. 
Використання інтерактивних форм проведення заняття - 
дискусія і розбір конкретних ситуацій з об'єднанням 
студентів в робочі команди 

8.  Методика роботи над 
рукописом дослідження, 
особливості підготовки і 
оформлення 

У режимі ділового професійного активного спілкування в 
діалоговому режимі студентів і викладача використовуючи 
мульти-медіа обладнання, з'ясовуються основні проблеми, 
тенденції розвитку наукових досліджень в управлінській і 
підприємницькій сфері 

 
Основні відмінності активних та інтерактивних методів навчання від 

традиційних визначаються не тільки методикою і технікою викладання, але й 
високою ефективністю навчального процесу, який виявляється у: 



• високій мотивації студентів; закріпленні теоретичних знань на практиці; 
• підвищенні самосвідомості студентів; формуванні здатності приймати 

самостійні рішення; формуванні здатності до ухвалення колективних рішень; 
формуванні здатності до соціальної інтеграції; набуття навичок вирішення 
конфліктів; розвитку здатності до знаходження компромісів. 

Лекції проблемного характеру – один із найважливіших елементів 
проблемного навчання студентів. Вони передбачають разом із розглядом 
основного лекційного матеріалу встановлення та розгляд кола проблемних 
питань дискусійного характеру, які недостатньо розроблено в науці й мають 
актуальне значення для теорії та практики. Лекції проблемного характеру 
відрізняються поглибленою аргументацією матеріалу, що викладається. Вони 
сприяють формуванню у студентів самостійного творчого мислення, 
прищеплюють їм пізнавальні навички. Студенти стають учасниками наукового 
пошуку та вирішення проблемних ситуацій. 

Міні-лекції передбачають викладення навчального матеріалу за короткий 
проміжок часу й характеризуються значною наповненістю, складністю логічних 
побудов, образів, доказів та узагальнень. Їх проводять, переважно, як частину 
заняття-дослідження. Міні-лекції відрізняються від повноформатних лекцій 
значно меншою тривалістю. Зазвичай міні-лекції тривають не більш ніж 10 – 15 
хвилин, їх використовують для того, щоб стисло донести нову інформацію до 
всіх слухачів. Міні-лекції часто застосовують як частини цілісної теми, яку 
бажано викладати повноформатною лекцією, щоб не втомлювати аудиторію. Тоді 
інформацію надають по черзі кількома окремими сегментами, між якими 
застосовують інші форми й методи навчання. 

Семінари-дискусії передбачають обмін думками й поглядами учасників 
щодо цієї теми, а також розвивають мислення, допомагають формувати погляди 
та переконання, виробляють уміння формулювати думки та висловлювати їх. 

Робота в малих групах дає змогу структурувати практично-семінарські 
заняття за формою і змістом, створює можливості для участі кожного студента в 
роботі над темою заняття, забезпечує формування особистісних якостей та 
досвіду соціального спілкування. 

Кейс-метод (метод аналізу конкретних ситуацій) – дає змогу наблизити 
процес навчання до реальної практичної діяльності спеціалістів і передбачає 
розгляд виробничих, управлінських та інших ситуацій, складних конфліктних 
випадків, проблемних ситуацій, інцидентів у процесі вивчення навчального 
матеріалу. 

Презентації – виступи перед аудиторією, що використовують для подання 
певних досягнень, результатів роботи групи, звіту про виконання індивідуальних 
завдань, проектних робот. Презентації можуть бути як індивідуальними, 
наприклад виступ одного слухача, так і колективними, тобто виступи двох та 
більше слухачів. 

Банки візуального супроводу сприяють активізації процесу навчання за 
темами навчальної дисципліни за допомогою наочності. 

 
МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Система оцінювання сформованих компетентностей у студентів ураховує 
види занять, які, згідно із програмою навчальної дисципліни, передбачають 



лекційні, семінарські, практичні заняття, а також виконання самостійної роботи. 
Оцінювання сформованих компетентностей у студентів здійснюється за 
накопичувальною 100-бальною системою. 

Контрольні заходи передбачають: 
• поточний контроль, що здійснюють протягом семестру під час 

проведення лекційних, практичних, семінарських занять і оцінюють за сумою 
набраних балів (максимальна сума – 60 балів; мінімальна сума, що дозволяє 
студенту складати іспит, – 35 балів); 

• семестровий контроль, що здійснюють у формі семестрового 
екзамену, відповідно до графіка навчального процесу. 

Поточний контроль із цієї навчальної дисципліни здійснюють в таких 
формах, як: 

• активна робота на лекційних заняттях; 
• активна участь у виконанні практичних завдань; 
• активна участь у дискусії та презентації матеріалу на семінарських 

заняттях; 
• захист курсового проекту; 
• проведення поточної контрольної роботи. 
Семестровий контроль здійснюють у формі семестрового екзамену.  
Семестрові екзамени – форма оцінювання підсумкового засвоєння 

студентами теоретичного та практичного матеріалу з окремої навчальної 
дисципліни, що проводять як контрольний захід. 

Порядок проведення поточного оцінювання знань студентів. Оцінювання 
знань студента під час семінарських і практичних занять та виконання 
індивідуальних завдань здійснюють за накопичувальною 100-бальною системою 
за такими критеріями: 

• розуміння, ступінь засвоєння теорії та методології проблем, що 
розглядають; 

• ступінь засвоєння фактичного матеріалу навчальної дисципліни; 
• ознайомлення з рекомендованою літературою, а також із сучасною 

літературою з питань, що розглядають; 
• уміння поєднувати теорію з практикою під час розгляду виробничих 

ситуацій, розв'язання задач, здійснення розрахунків у процесі виконання 
індивідуальних завдань та завдань, винесених на розгляд в аудиторії; 

• логіка, структура, стиль викладу матеріалу в письмових роботах і в 
ході виступів в аудиторії, уміння обґрунтовувати свою позицію, здійснювати 
узагальнення інформації та робити висновки; 

• арифметична правильність розрахунків при виконанні курсового 
проекту. 

Максимально можливий бал ставлять за умови відповідності 
індивідуального завдання студента або його усної відповіді всім зазначеним 
критеріям. Відсутність тієї або іншої складової частини знижує кількість балів. У 
процесі оцінювання індивідуальних завдань увагу також приділяють якості, 
самостійності та своєчасності здавання виконаних завдань викладачу, згідно із 
графіком навчального процесу. Якщо якусь із вимог не буде виконано, то бали 
буде знижено.  



Поточну письмову контрольну роботу проводять 2 рази на семестр, вона 
містить теоретичні та практичні завдання різного рівня складності, відповідно до 
тем змістового модуля. Результати поточного контролю (поточна успішність) 
можуть враховуватись як допоміжна інформація для виставлення оцінки з даної 
дисципліни. 

Критерії оцінювання позааудиторної самостійної роботи студентів. 
Загальними критеріями, за якими здійснюють оцінювання позааудиторної 
самостійної роботи студентів, є: 

• глибина і міцність знань; 
• рівень мислення; 
• уміння систематизувати знання за окремими темами; 
• уміння робити обґрунтовані висновки; 
• володіння категорійним апаратом; 
• навички та прийоми виконання практичних завдань; 
• уміння знаходити необхідну інформацію, здійснювати її 

систематизацію та опрацювання; 
• самореалізація на практичних та семінарських заняттях. 
Порядок здійснення підсумкового контролю з навчальної дисципліни. 

Підсумковий контроль знань та компетентностей студентів із навчальної 
дисципліни здійснюють на підставі проведення семестрового екзамену. 
Екзаменаційний білет охоплює програму дисципліни й передбачає визначення 
рівня знань та ступеня опанування студентами компетентностей. 

Завданням екзамену є перевірка розуміння студентом програмного 
матеріалу загалом, логіки та взаємозв'язків між окремими розділами, здатності 
творчого використання накопичених знань, уміння формулювати своє ставлення 
до певної проблеми навчальної дисципліни тощо. 

В умовах реалізації компетентнісного підходу екзамен оцінює рівень 
засвоєння студентом компетентностей, передбачених кваліфікаційними 
вимогами. Кожен екзаменаційний білет складено із теоретичних питань і 
практичних ситуацій, які передбачають вирішення типових професійних завдань 
фахівця на робочому місці та дозволяють діагностувати рівень теоретичної 
підготовки студента й рівень його компетентності з навчальної дисципліни. 

Студента слід уважати атестованим, якщо сума балів, набраних за 
результатами підсумкової/семестрової перевірки успішності, дорівнює або 
перевищує 60. Мінімально можлива кількість балів за поточний і модульний 
контроль упродовж семестру – 35 та мінімально можлива кількість балів, 
набраних на екзамені, – 25. 

У разі набрання менш ніж 60 балів студент обов'язково складає іспит після 
закінчення екзаменаційної сесії у встановлений деканом факультету термін. У 
разі повторного набрання менш ніж 60 балів декан факультету призначає комісію 
у складі трьох викладачів на чолі із завідувачем кафедри та визначає термін 
перескладання іспиту, після чого приймає рішення, відповідно до чинного 
законодавства: якщо «зараховано» – студент продовжує навчання за графіком 
навчального процесу, а якщо «не зараховано», тоді декан факультету пропонує 
студенту повторно вивчати навчальну дисципліну протягом наступного 
навчального періоду самостійно. 

  



РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ ТА ШКАЛА 
ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ (НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS) 

 
Максимальна сума балів, що може бути набрана студентом за результатами 

поточного контролю з навчальної дисципліни, складає 100 балів. 
Кількість балів на кожну тему змістових модулів визначають з урахуванням 

складності, обсягу та значущості в засвоєнні дисципліни: практичних, 
лабораторних робіт та індивідуальних завдань (таблиця 2). 

Шкала оцінювання знань та умінь студента (національна та ECTS) наведена 
у таблиці 3. 

 
Таблиця 2. Розподіл балів для оцінювання поточної успішності студента 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2 

Т1 Т2 Т3 Т4  Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 100 
6 6 6 6 6 6 14 6 6 6 6 6 6 14 

 
Таблиця 3. 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 

 
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Складовими частинами комплексу навчально-методичного забезпечення 

навчальної дисципліни є: 
1. Робоча програма навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень»  
2. Конспект лекцій за темами навчальної дисципліни «Основи наукових 

досліджень» у системі дистанційного навчання. 
3. Методичні рекомендації до проведення практичних занять та виконання 

курсового проекту з навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень». 
4. Тестові завдання з навчальної дисципліни «Основи наукових 

досліджень». 
5. Завдання для самостійної роботи. 
6. Завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь студентів. 
7. Завдання до реферату. 
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