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СИЛАБУС 

навчальної дисципліни 

«Методологія і організація наукових досліджень» 
Рівень вищої освіти Магістр 

Складова навчального плану 

(обов’язкова, вибіркова) 

обов’язкова 

Загальна кількість кредитів та 

кількість годин для вивчення 

дисципліни 

 3 кредитів / 90 годин 

Вид підсумкового контролю Екзамен 

Посилання на освітній контент 

дисципліни в CMS Moodle (за 

наявності) або на іншому ресурсі 

Дистанційний курс: 

Google Classroom код доступу - dgib3cd 

 

Мова викладання Українська 

 

 

Цілі навчальної дисципліни 

 

Мета навчальної дисципліни. Підготовка та залучення студентів до здійснення 

науково-дослідницької діяльності, ознайомлення їх зі стратегією проведення 

https://nakkkim.edu.ua/instituti/institut-praktichnoji-kulturologiji-ta-art-menedzhmentu/kafedra-art-menedzhmentu-ta-ivent-tekhnologij
https://nakkkim.edu.ua/instituti/institut-praktichnoji-kulturologiji-ta-art-menedzhmentu/kafedra-art-menedzhmentu-ta-ivent-tekhnologij
https://nakkkim.edu.ua/instituti/institut-praktichnoji-kulturologiji-ta-art-menedzhmentu/kafedra-art-menedzhmentu-ta-ivent-tekhnologij


досліджень, надання їм необхідних знань щодо методології, методики й 

інструментарію дослідження та підготовки ними публікації, кваліфікаційних 

робіт, навичок застосування методів аналізу інформаційних джерел та 

самостійної організації наукової праці. 

 

Завдання дисципліни: 

       формування у студентів системи знань щодо наукових методів пізнання 

соціальної реальності та у професійній сфері діяльності; 

       прищеплення знань щодо нормативно-правових засад науково-технічної та 

науково-педагогічної діяльності в Україні, особливостей науково-технічної 

революції у світі; 

        опанування історію розвитку наукових знань й національною науковою 

традицією; 

        вивчення основних груп методів наукових досліджень та їх адаптація до 

потреб профільних наукових досліджень; 

        набуття знань й навичок пошуку, відбору, опрацювання джерел наукової 

інформації за професійним профілем; 

       прищеплення навичок підготовки та оформлення основних видів наукової 

продукції та магістерської дослідницької праці зокрема; 

       придбання навичок раціонального мислення та протистояння можливим 

спробам (прийомам) маніпуляції свідомістю. 

       Передбачені міждисциплінарні зв’язки з навчальними дисциплінами 

«Історія української державності та культури», «Культурологія», «Філософія», 

правові дисципліни. 

         

        У результаті опанування навчальної дисципліни студенти повинні набути 

такі компетентності: 

загальні: 

-   ЗК2.Здатність проведення досліджень на відповідному рівні; 

-   ЗК3.Здатність генерувати нові ідеї (креативність); 

-  ЗК 6. Здатність до пошуку, оброблення й аналізу інформації з різних джерел. 

фахові: 

- СК1. Здатність визначати напрями досліджень для розвитку соціокультурної 

діяльності; 

- СК3.Здатність до планування, обґрунтування та обговорення результатів 

проведеного дослідження; 

- СК5.Здатність організовувати та реалізовувати науково-дослідні, науково-

виробничі, соціокультурні проєкти. 

 

Програмні результати навчання 
 

ПРН1.Відшуковувати, аналізувати та оцінювати інформацію, необхідну для 

постановки і вирішення як професійних завдань так і особистісного розвитку. 

ПРН2.Використовувати на практиці фаховий науково-термінологічний 

апарат, вміти представляти підсумки виконаної роботи. 



ПРН4.Здійснювати власну наукову та професійну діяльність з дотриманням 

вимог чинного законодавства. 

ПРН5.Використовувати міждисциплінарний підхід до вирішення складних 

задач і проблем соціокультурної діяльності. 

 

            

Перелік тем 

Змістовий модуль № 1. Сутність, організаційно-правові засади та методологія 

наукової діяльності 

1.1. Предмет і сутність науки як сфери суспільної діяльності. 

1.2. Класифікація наук та понятійно-категоріальний апарат науки 

1.3. Організаційно-правові засади наукової та науково-технічної діяльності в 

Україні 

1.4. Методологічні засади наукових досліджень 

 

Змістовий модуль № 2.  Організація підготовки та захисту магістерської 

кваліфікаційної роботи 

2.1. Поняття про наукову інформацію та провідні джерела наукової інформації в 

Україні 

2.2. Зміст і етапи процесу науково-дослідної роботи. 

2.3. Організація й методика підготовки та прилюдного захисту магістерської 

роботи за фахом 

 

Рекомендована література та інформаційні ресурси 

 

Публікації науково-педагогічного працівника за темою навчальної 

дисципліни. 

1. Вєдєнєєв Д. Культурно-інформаційні впливи сучасного світу та 

історична свідомість української політичної нації // Вісник Національної 

академії керівних кадрів культури і мистецтв. – 2015. – №3. – С.3–10. 

2. Вєдєнєєв Д.В. Соціокультурне явище волонтерського 

руху в сучасній Україні // Вісник Національної академії керівних кадрів культури 

і мистецтв. – 2018. – № 1. – С.3–12. 

3. Вєдєнєєв Д.В., Семенюк О.Г. Формування концептуальних та 

функціональних передумов гібридної конфліктності як загрози національній 

безпеці України: ретроспективний аналіз. Монографія. – К.: ДП «ІНФОТЕХ», 2020. 

– 274 с. 

4. Вєдєнєєв Д.  В.  Викладання проблематики форм і методів 

«гібридного» протиборства в інформаційно-гуманітарній сфері при підготовці 

аспірантів-істориків Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв 

// Українське суспільство в умовах війни: виклики сьогодення та перспективи 

миротворення: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. 

Маріуполь, 22 червня 2020 р. – Маріуполь: ДонДУУ, 2020. – С.102–107. 



5. Вєдєнєєв Д.В.  Становлення культурної дипломатії 

України як соціокультурного інституту // Зовнішні справи. – 2021. – № 1-2. – С. 

15–21. 

 

Основна  
      1.  Закон України «Про наукову та науково-технічну діяльність» від 13 грудня 

1991 р. № 1977-ХІІ. 

        2. Закон України «Про вищу освіту» від 17 січня 2002 р. № 2984-ІІІ. 

3.Методологія і організація наукових досліджень. Навчально-методичний 

комплекс. – К.: НАКККіМ, 2013. – 58 с. 

4.Основи наукових досліджень та організація науки. Робоча програма для 

магістрів денної та заочної форми навчання. – К.: НАКККіМ, 2013. – 36 с. 

5.Палеха Ю., Леміш Н. Основи науково-дослідної роботи. – К.: Ліра-К, 

2013. – 336 с. 

6.Колесніков О.В. Основи наукових досліджень. – К.: ЦУЛ, 2011. – 144 с. 

 

Додаткова  
1.Вовканич С. Активізація наукової діяльності молоді в системі 

інноваційного розвитку. – Львів6 ІРД НАНУ, 2006. – 184 с. 

2.Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень. – 

К.: кондор, 2009. – 206 с. 

3.Кузьменко С.Г. Курсова (дипломна) – це дуже просто!: науково-

практичний посібник. – Донецьк: Норд-Прес, 2004. – 126 с. 

4.Мигаль В.Д. Теорія і методи наукової творчості: навчальний посібник. – 

Харків: ІНЖЕК, 2007. – 423 с. 

5.Науково-дослідна робота студентів: навчальний посібник. – Чернівці: 

Рута, 2004. – 71 с. 

6.Пасько В.П. Эффективная работа в Интернете: Спб.: Питер, 2003. – 544 с. 

7.Плющенко В.Л. Наукове дослідження: організація, методологія, 

інформаційне забезпечення: навчальний посібник – К.: Лібра, 2004. – 343 с. 

8.Цоцюра С.В. Методологія, методика та інформаційні технології наукових 

досліджень: конспект лекцій. – Дрогобич: ДДПУ, 2004. – 43 с. 

9.Філінюк А.Г. Наукова робота студента: методичні рекомендації. – 

Кам’янець-Подільський, 2007. – 74 с. 

10.Шишка Р.Б. Організація наукових досліджень та підготовка 

магістерських і дисертаційних робіт: навчальний посібник. – Харків: Еспада, 

2007. – 361 с. 

 

         

 

 

Посилання на сайти 

№ Назва ресурсу / документу Адреса 

1. Інститут філософії імені 

Г.С.Сковороди НАН України 

http://www.filosof.com.ua/ 

http://www.filosof.com.ua/


2.   Центр исследований по 

философской антропологии 

Европейского гуманитарного 

университета 

http://www.ehu-international.org/ 

3. Електронна бібліотека (Україна) http://www.lib.com.ua/ 

4. Hartford Web Publishing (США) www.hatforf.hwp.com/ 

5. Національна бібліотека України 

імені В.І.Вернадського 

http://http://www.nbuv.gov.ua/node/55

4 

6. Державна науково-технічна 

бібліотека України 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-

bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?C21C

OM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBI

S&Z21ID 

7. Національна історична бібліотека 

України 

https://nibu.kyiv.ua/ 

8. Наукова бібліотека НАКККіМ https://nakkkim.edu.ua/science/bibliote

ka 

9. Законодавство України https://www.rada.gov.ua/news/zak 

10. Нормативно-правова база України https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/antik

orupcijna-diyalnist/normativno-

pravova-baza 

 

Технічне й програмне забезпечення /обладнання 

Ноутбук, персональний комп’ютер, мобільний пристрій (телефон, планшет) з 

підключенням до Інтернет для: 

 комунікації та опитувань, 

 виконання практичних завдань, 

 виконання завдань самостійної роботи, 

 проходження тестування (поточний, підсумковий контроль) 

Програмне забезпечення для роботи з освітнім контентом дисципліни та 

виконання передбачених видів освітньої діяльності: Microsoft Office. 

 

Код 

компетентності 

(згідно ОПП) 

Назва 

компетентності 

Код 

програмного 

результату 

навчання 

Назва 

програмного 

результату 

навчання 

Методи 

навчання 

Методи 

оцінювання 

результатів 

навчання 

ЗК2 Здатність 

проведення 

досліджень на 

відповідному рівні 

ПРН1 Визначати 

базові 

професійні 

поняття та 

використовува

ти 

термінологічн

ий апарат 

менеджера 

соціокультурн

ої діяльності. 

МН1, МН3, 

МН6 

МО2, МО4, 

МО6, МО7 

http://www.ehu-international.org/
http://www.lib.com.ua/
http://www.hatforf.hwp.com/


ЗК 3 Здатність 

генерувати нові 

ідеї (креативність) 

ПРН 3 Вміти збирати 

та інтегрувати 

докази власної 

дослідницької 

позиції, 

обґрунтовуват

и результати 

соціокультурн

их практик, 

презентувати і 

відстоювати 

власну думку 

щодо 

результатів 

досліджень та 

інновацій 

МН1, МН2, 

МН4 

МО1, МО2, 

МО9 

ПРН   9 Презентувати 

та 

обговорювати 

результати 

наукових і 

прикладних 

досліджень, 

соціокультурн

их стратегій і 

проєктів 

державною та 

іноземною 

мовами 

МН1, МН2, 

МН4 

МО1, МО2, 

МО4, МО9 

ЗК6 Здатність до 

пошуку, 

оброблення й 

аналізу інформації 

з різних джерел 

ПРН 2  Використовува

ти на практиці 

фаховий 

науково-

термінологічн

ий апарат, 

вміти 

представляти 

підсумки 

виконаної 

роботи 

МН2, МН7 МО2, МО9 

ПРН 12   Збирати 

необхідні дані 

з різних 

джерел, 

обробляти і 

аналізувати їх 

практичні 

результати із 

застосуванням 

сучасних 

методів та 

спеціалізовано

МН2, МН7 МО2, МО9 



го 

програмного 

забезпечення 

СК1 Здатність 

визначати напрями 

досліджень для 

розвитку 

соціокультурної 

діяльності 

ПРН3 Вміти збирати 

та інтегрувати 

докази власної 

дослідницької 

позиції, 

обґрунтовуват

и результати 

соціокультурн

их практик, 

презентувати і 

відстоювати 

власну думку 

щодо 

результатів 

досліджень та 

інновацій 

МН1, МН2, 

МН4 

МО1, МО2, 

МО7, МО8 

СК3 Здатність до 

планування, 

обґрунтування та 

обговорення 

результатів 

проведеного 

дослідження 

ПРН9 Презентувати 

та 

обговорювати 

результати 

наукових і 

прикладних 

досліджень, 

соціокультурн

их стратегій і 

проєктів 

державною та 

іноземною 

мовами 

МН1, МН2, 

МН4 
МО1, МО2, 

МО7, МО8 

СК5 Здатність 

організовувати та 

реалізовувати 

науково-дослідні, 

науково-

виробничі, 

соціокультурні 

проєкти 

ПРН4 Здійснювати 

власну наукову 

та професійну 

діяльність з 

дотриманням 

вимог чинного 

законодавства 

МН1, МН2, 

МН6 

МО1, МО2, 

МО7, МО8 

 

 

 

 

 

ВИДИ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ І ОЦІНЮВАННЯ 

 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

МН1 – словесний метод (лекція, дискусія, співбесіда тощо);  

МН2 – практичний метод (лабораторні та практичні заняття);  



МН3 – наочний метод (метод ілюстрацій і метод демонстрацій); 

МН4 – робота з навчально-методичною літературою (конспектування, 

тезування, анотування, рецензування, складання реферату); 

МН5 – відеометод у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та 

комп'ютерними засобами навчання (дистанційні, мультимедійні, веб- 

орієнтовані тощо); 

МН6 – самостійна робота (розв’язання завдань);  

МН7 – індивідуальна науково-дослідна робота. 

 

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

МО1 – екзамени; 

МО2 –усне або письмове опитування  

МО3 - колоквіум,  

МО4 –тестування; 

МО5 – командні проєкти;  

МО6 – реферати, есе; 

МО7 – презентації результатів виконаних завдань та досліджень;  

МО8 – презентації та виступи на наукових заходах; 

МО9 – захист практичних робіт;  

МО10 –залік. 

 

 

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ ЗДОБУВАЧІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ 

«МЕТОДОЛОГІЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ» 

 

Екзамен 

Поточне тестування та самостійна 

робота 

Підсумков

ий тест 

(екзамен) 

Сума 

Змістовий модуль № 1 Змістовий модуль № 2 ІНДЗ 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 
 

15 40 100 

5 5 5 5 5 5 5 
 

Модульний контроль - 5 Модульний контроль - 5 

 

 

 

Приклад для заліку 

 



Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовний модуль 1 Змістовний модуль 2 ІНДЗ 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 20 100 

5 5 5 5 5 5 5 5 

Модульний контроль - 20 Модульний контроль - 20 

 

Приклад за виконання курсового проекту (роботи) 

 

Пояснювальна 

записка 

Практична 

розробка 

Захист 

роботи 

Сума 

30 30 40 100 

 

 

  



СИСТЕМА ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 

Еквівалент оцінки в балах для кожної окремої теми / виду діяльності може 

бути різний, загальну суму балів за тему визначено в розподілі балів, які 

отримують здобувачі вищої освіти при вивченні дисципліни. 

Результат освітньої діяльності здобувача вищої освіти оцінюється згідно 

Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої 

освіти НАКККіМ за такими рівнями та критеріями: 

 

Суми балів 

за 100- 

бальною 

шкалою 

Оцінка в 

ЄКТС 

Значення 

оцінки 

ЄКТС 

Критерії 

оцінювання 

Рівень 

компете нт-

ності 

Оцінка за 

національною шкалою 

екзамен залік 

90-100 А відмінно - здобувач вищої 
освіти виявляє 
особливі творчі 
здібності, 
- вміє самостійно 
здобувати знання, 
без допомоги 
викладача 
знаходить і 
опрацьовує 
необхідну 
інформацію, 
- вміє 
використовувати 
набуті знання і 
вміння для 
прийняття рішень у 
нестандартних 
ситуаціях, 
 - переконливо 
аргументує 
відповіді, 
- самостійно 
розкриває власні 
здібності 

Високий 
(творчий) 

відмінно зараховано 

82-89 В дуже добре - здобувач вищої 
освіти вільно воло-
діє теоретичним 
матеріалом, 
застосовує його на 
практиці,  
- вільно розв'язує 
вправи і задачі у 
стандартних 
ситуаціях,  
- самостійно 
виправляє допущені 
помилки, 
кількість яких 

незначна 

Достатній 
конструктивно-

варіативний 

добре  



Суми балів 

за 100- 

бальною 

шкалою 

Оцінка в 

ЄКТС 

Значення 

оцінки 

ЄКТС 

Критерії 

оцінювання 

Рівень 

компете нт-

ності 

Оцінка за 

національною шкалою 

екзамен залік 

74-81 С добре здобувач вищої 
освіти вміє 
зіставляти, 
узагальнювати, 
систематизувати 
інформацію під 
керівництвом 
викладача, загалом; 
- самостійно 
застосовувати її на 
практиці; 
-контролювати 
власну діяльність; 
-виправляти 
помилки, з поміж 
яких є суттєві, 
- добирати 
аргументи для 
підтвердження 
думок 

   

64-73 D задовільно - здобувач вищої 
освіти відтворює 
значну частину 
теоретичного 
матеріалу; 
- виявляє знання і 
розуміння основних 
положень, 
- за допомогою 
викладача може 
аналізувати 
навчальний 
матеріал; 
- виправляти 
помилки, з-поміж 
яких є значна 
кількість суттєвих 

Середній 

репродук-

тивний 

задовільно  

60-63 Е достатньо здобувач вищої 
освіти володіє 
навчальним 
матеріалом на рівні, 
вищому за 
початковий, значну 
частину його 
відтворює на 
репродуктивному 
рівні 

   

 

 



Суми балів 

за 100- 

бальною 

шкалою 

Оцінка в 

ЄКТС 

Значення 

оцінки 

ЄКТС 

Критерії 

оцінювання 

Рівень 

компете нт-

ності 

Оцінка за 

національною шкалою 

екзамен залік 

35-59 FХ незадовільно 

з можливістю 

повторного 

складання 

семестрово 

здобувач вищої 
освіти володіє 
матеріалом на 
рівні окремих 
фрагментів, що 
становлять 
незначну частину 
навчального 

Низький 

рецептивно- 

продуктивний 

незадовільно не 

зараховано 

1-34 F незадовільно 

з 

обов'язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

здобувач вищої 
освіти володіє 
матеріалом на 
рівні елементарного 
розпізнання і 
відтворення 
окремих фактів, 
елементів, об'єктів 

Низький 

рецептивно- 

продуктивний 

незадовільно не 

зараховано 

 

Підсумкова (загальна) оцінка з навчальної дисципліни є сумою 

рейтингових оцінок (балів), одержаних за окремі оцінювані форми навчальної 

діяльності: поточне та підсумкове оцінювання рівня засвоєння теоретичного 

матеріалу під час аудиторних занять та самостійної роботи (модульний 

контроль); оцінка (бали) за виконання лабораторних досліджень; оцінка (бали) 

за практичну діяльність; оцінка за ІНДЗ; оцінка (бали) за участь у наукових 

конференціях, олімпіадах, підготовку наукових публікацій тощо. 

Здобувачам вищої освіти після аудиторних занять надається право 

підвищувати свій рейтинг лише під час складання іспитів (підсумкового 

модульного контролю) за графіком екзаменаційної сесії. Залік виставляється за 

результатами поточного модульного контролю, проводиться по завершенню 

вивчення навчальної дисципліни. 

 

ПОЛІТИКА ДИСЦИПЛІНИ 

 

При організації освітнього процесу здобувачі вищої освіти, викладачі, 

методисти та адміністрація діють відповідно до: Положення про організацію 

освітнього процесу Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, 

Кодексу академічної доброчесності Національної академії керівних кадрів 

культури і мистецтв, Положення про систему забезпечення якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти Національної академії керівних кадрів культури 

і мистецтв, Положення про проведення практики студентів бакалаврського та 

магістерського рівнів Національної академії керівних кадрів культури і 

мистецтв, Системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та 

якості вищої освіти. 

Кожен викладач ставить здобувачам вищої освіти систему вимог та правил 

поведінки здобувачів вищої освіти на заняттях, доводить до їх відома методичні 



рекомендації щодо виконання різних видів робіт. При цьому обов’язково 

враховуються присутність на заняттях та активність під час практичного заняття; 

(не)допустимість пропусків та запізнень на заняття; користування мобільним 

телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями під час заняття; 

несвоєчасне виконання поставленого завдання тощо. 

 

ПОЛІТИКА ДОБРОЧЕСНОСТІ 

 

Студент повинен знати й дотримуватися  вимог  академічної 

доброчесності, які визначені ст.42 Закону України «Про освіту» для здобувачів 

освіти, що передбачає: самостійне виконання навчальних завдань,  завдань 

поточного та підсумкового контролю; посилання на джерела інформації у разі 

використання ідей, розробок, тверджень, відомостей дотримання норм 

законодавства про авторське право і суміжні права; надання достовірної 

інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності. 

Здобувач вищої освіти виконуючи самостійну або індивідуальну роботу 

повинен дотримуватись політики доброчесності. У разі наявності плагіату в 

будь-яких видах робіт здобувача вищої освіти він отримує незадовільну оцінку і 

повинен повторно виконати завдання, які передбачені у силабусі. 

 


