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1. Анотацiя (опис) навчально[ дисциплiни(у т.ч. мiждисциплiнарнi зв'язки):
розглядаються об'скт, предмет, мета, завдання та значення опанування студентами

знаннями з наукознавства та навичками самостiйноi дослiдницькоI роботи, пiдготовки
магiстерськоi працi. .Щаеться огляд законодавчоi бази HayKoBoi дiяльностi в YKparHi, .rру*rур,
науковоi та науково-технiчноi сфери Украihи. Висвiтлюються ocHoBHi icropr.rni етапи
становлення наукових знань, особливостi науковоi дiяльностi, класифiкацiя наук.
!ослiджуються групи емпiричних та теоретичних методiв дослiдження, прийоми ix
застосування у лослiдницькiй роботi. Подаеться опис прийомiв збору емпiричного матерiалу,
навички роботи з науково-довiдковим апаратом. Вiдображаоriс" пръцес рацiонЙьноТ
ПОбУЛОВИ ДОСЛiДНИЦЬКОТ ПРачi, гiгiсни розумовоТ прашi. Розкриваеться порядо* пiд.оrовки та
оформлення магiстерськот роботи студента, ii прилюлного захисту. Мiuсdiсцuппiнарнi зв'язкl,t:
<Фiлософiя>; навчальнi дисциплiни з теорii культурологii, мистецтвознавства, державного
управлiння.

2. Мета дисциплiни пiдготовка 'стулентiв до здiйснення самостiйнот науково_
ДОСЛiДНИЦЬКОТ ДiЯЛЬНОСТi, Ознайомлення ix зi стратегiею та тактикою проведення дослiдженьо
надання iM певних знань щодо методологiт, методики й iнструменiарiю дослiдження та
пiдготовки ними публiкацii, квалiфiкацiйних магiстерських робiт.

3. Завдання: знати й дотримуватися вимог акаdемiчноt'dоброчесносmi, якi визначенi
ст.42 Закону Украiъи uпро ocBiTy> для здобувачiв освiти, що передбачае: самостiйне виконання
навчаJIьних завдань, завдань поточного та пiдсумкового контролю; посилання на джерела
iнформацii у разi використання iдей, розробок, тверджень, uiдоrо.rей дотримuпr" nopпl
законодавства про авторське право i сумiжнi права тощо.

З поглядУ спецiальнuх кол,lпеmенmносmей перелбачаеться набуття навичок розв'язувати
складнi задачi i проблеми сочiокультурноТ дiяльностi, що передбачае проведення дослiджень
таlабО здiйсненнЯ iнновацiй; вмiння визначати стратегiчнi напрямки дослiджень та роботи,
розробляти та управляти проектами; опанування формами та принципами органiзацiТ nbynouo-
дослiдноТ роботи стулентiв; здатнiсть застосовувати lrабутi знання для пiдготовки магiстфськоi
роботи та подальшоi науковот дiяльностi; формування У стулентiв системи знань щодо
наукових методiв пiзнання соцiальноТ реальностi та у професiйнiй сферi дiяльностi;
вивчення основних груп методiв наукових дослiджень та iх адаптацiя до потреб профiльних
наукових дослiджень; набуття знань й навичок пошукУ, вiдборУ, опрацювання джерел HayKoBoi
iнформачii за професiйним профiлем; прищеплення навичок пiд.оrо"п' та 

-оформлення

основних видiв науковоi продукцii та магiстерськоi працi.

4. Попереднi вимоги до опанування або вибору навчальноiдисциплiни:
]. Знання: теоретичнi основи профiльних навчальних дисциплiн в обсязi освiтнього рiвня

бакалавра; базовi поняття (термiнологiю) науковоi дiяльностi; загальнi особливостi HayKoBoi
лiтератури.

2. В.цiння: формулювати тему та дослiдницькi завдання бака.паврськоi та магiстерськоi
роботи; готувати реферативtti огляди профiльноi гrауковоi лiтератури; оформлювur" й".*"
використаних джерел.

3, Во,lоdiння ellex,lettmapltu.|tLl на(]ччка.иu., пошуку та вiдбору наукових джерел для
lliдготовки бакалаврських та магiстерських праць; з пiдготовки TekbTiB навчально-наукового
характеру; дискусiйНого обговорення нормативного навчitльно-наукового матерiалу.



5. Рез, ль,гати навчаIIIIя за дисциплlною:
l)езультат IIавчанtIя

(1. зпаr,и; 2. вмiти; 3. комунiкацiя; 4.
aBToIIoMHicTb та вцповiдальнiсть) Форми (таlабо

методи i технологii)
викладання i

навчанIlя

Методи
оцiнювання та

пороговий
критерiй

оцiнювання
(за

необхiдностi)

вiдсоток у
пiдсумковi
й оцiнцi з

дисциплiн
и

Код Результат навчання

l Знати: структуру, функuiТ та iсторiю
формування наукового знання;
органiзаrriйно-правовi засади науковоТ
дiяльностi в Украiнi; комплекс
загаJIьних теоретичних та емпiричних
методiв дослiдження; вимоги до
пiдготовки магiстерськоi роботи та
наукових публiкаuiй

Лекцii, ceMiHapcbKi
заняття,
iндивiдуальна робота
з викладачем,
самостiйна робота з

джерелами та
iнформацiйними
ресурсtlми

Оцiнювання на
семiнарських
заняттях,
екзамен

50%

2 Вмiти: здiйснювати пошук, вiлбiр та
використання науковоi iнформацii;
во:tодiти понятiйно-категорiальним
апаратом, науковоi термiнологiсю за
спецiальнiстю; застосовувати
загальнонауковi та спецiальнi методи
дослiдження.

ЛекцiI, ceMiнapcbKi
заняття,
iндивiдуальна робота
з викладачем,
самостiйна робота з

джерелами та
iнформачiйними
ресурсами

оцiнювання на
семiнарських
заняттях,
екзЕlмен

20%

a
J Бути здатним до професiйного

спiлкування у проuесi пiдготовки
магiстерськоi роботи; володiти базами
наукових даних, науково-довiдковим
апаратом.

Лекцii, ceMiHapcbKi
заняття,
iндивiдуальна робота
з викладачем,
науковим
керiвником,
самостiйна робота з

джерелами та
iнформацiйними
ресурсами

оцiнювання на
семiнарських
заняттях

|0%

4 Мати навички та вмiння до
самостiйноi обробки науковоi
iнформачii та пiдготовки TeKcTiB
наукових праць, магiстерськоI роботи;
вмiти виносити на прилюдний захист
HayKoBi результати магiстерськоi
роботи

Лекцii, ceMiHapcbKi
заняття,
iндивiдуа-гlьна робота
з викладачем,
науковим
керiвником,
самостiйна робота з

джерелами та
iнформацiйними
ресурсами

Оцiнювання на
семiнарських
заняттях

l0%

5 Володiти навичками пiдготовки
рукописiв статей та наукових
повiдомлень на конференцii вiдповiдно

l0%

4

4



дл державних кваJliфiкацiйних вимог

6. Спiввiдношення результатiв навчаIlня дисциплiни iз програмними результатами
навчання (неrlбов'язково dля iH якi не вхоdяmь do блокiв спецiалi

1
,,

3 4 5

Здатнiсть розумiти й iнтерпретувати вивчене, вiдтворювати
теоретичнi знання в практичнiй дiяльностi

+ +

Здатнiсть застосовувати методи збирання й класифiкацii
науковоi iнформаuiТ

+ +

Вмiння обирати й творчо застосовувати методи наукового
дослiдження при пiдготовцi магiстерськоТ роботи

+ +

Знання осrIовI-Iих етапiв та ме,годики IIроведенIIя самостiйгtого
наукового дослiдження

+ + +

Вмiння здiйснювати написання магiстерськоi роботи, наукових
публiкацiй вЦповiдно до державних квалiфiкацiйних вимог

+ + +



7.СХема формування оцiнки (згiдно п.7 <<Положення про органiзацiю освiтнього
процессу в HAKKKiM> вiд lб грулня 2015 р.)

7.| Форми оцiнtовання студентiв:

- семестрове оцiнювання:
l. Конmрольлtа робоmа з mем ЗР I * (mесm) - I0 балiв/ б бапiв**.
2. Кumlрольtш робоmа з mем ЗР2 (mесm);- 10 балiв/ б балiв.
3. Са.чслсп,tйttа заridаlttuL l: РН ].2. - 10 ба:tiв/ б бuliв.
1. IHdurlidya,|tbtle завОаltltуt 2: P|t l ,3. - l 5 ба:tiвi 9 ба,,liв.

5, Оцitttоваltlп рrlбоп,tч пiО час,с,е.ltittарськuх (пракmrtчнttх) зсtняпль (,3р l); -l5 балiв/ 9ба",liв.
6. Оцilttовсtння робоmu пiО чсtс с,е.лtitlаlэськuх (пракпlttчttuх) заltstпль (ЗР 2); - 20 ба:tiв/ ]2

балiв.

7, Пidсу.uкова конпlрольна робоmа (залiк чu екзаллен). - 20 балiв / ] 2 бапiв, 40 балiв/ 24
балiв,

* ЗР - змiстовий роздiл.
** МаКСимальний баrl пороговий бал для отримання позитивноТ оцiнки з вiдповiдноТ

форми контролю.

- пiдсумкове оцiнювання: екзамен.

7.2 Органiзацiя оцiнювання:
Коtlтроль за якiстто IIавчання студента здiйснюсться за 100-бальною системою.

Загальltу кiлькiсть ба,tiв сту/lента формують ceMecTpoBi бали. отриманi з ycix тем,
змiстових розлiлiв (ба-пи" отримаlli за KoIITpoJlbHi роботи (у формi тестуванIIя). прсзентаuiТ
Tolllo; ба.ltи. отриманi за виконання самостiйних завдаIIь; бали. отриманi за роботу на
семirlарських заняттях( чи прак,гичних заняттях), а також бали. якi отриманi за пiдсумкову
роботу (залiк чи еззамен).

зразкu mеспlовuх завdань dля .моdульнuх liонmрольнuх робim, перелiк са.мосmiйнuх
завdа.нь, пLlmанllя пlа завOання пidсумковоi' коttmро.,tьно|робоmч е склаdовоlо у Навчально-
.ltепlоduцtому кох|плексi з dаноi' Оuсцuплillu.

lJмiстовий розлiл 1 Змiстовий розлiл 2 11iдсупtкови
it робота /

залlк

35 залiкових балiв
(максимум)

45 залiкових балiв
(максимум

)

20 балiв
(максимум)

самост,iйltа

робота

(виконанняt
ндивiдуа-lIыtогс

завдання)

Lемlнари

"Iи практ.
}анят,гя

Контрольн
а

робота

самос,гtйllа

робо,та

(виконання
iндивiдуальног

о
завдання)

Uемlнари Контрольн
а

робота

lU
(максимум)

l5
(максиму
и)

lU
максимум)

l5
(максимум)

,2U

(максиму
м)

lU
(максиму

м)
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Умовою допуску ло пiдсумковоi роботи (залiку чи екзамену) е отримання студентом
пiд час семестрового оцiнювання не менше нiж 40 балiв (крumuчно-розрахунковuй MiHi.MyM),
При цьому обов'язковим с успiшне складання контрольних робiт та виконання самостiйних
робiт, передбачених робочою програмою навчальноi дисциплiни

у випадку вiдсутностi здобувача вищот освiти з пова}кних причин вiдпрацювання та
перездачi контрольltих робi,г з:цiЙснкltо,гl,ся у вiлrlовiдностi l(o кПолоlкеlrlIя IIро
органiзацiю освil,нього процесу у HAKKKiM> вiд lб грулня 2015 р.

Залiк виставлясться за результатами роботи впродовж усього семестру. Злобувач
вищоТ освiти, який набрав суму за,тiкових балiв (60) ма€ право, отримати пiдсумкову
oltiHKy за диференцiйований залiк за ре'зультатами контролю. Студенти, якi набрали
протягом семестру менше 60 балiв обов'язково складають залiк.

Екзамегt виставлясться за результатами роботи студента впродовж усього семестру.
Здобувач вищоi освiти, який набрав суму залiкових балiв (90), мае право отримати
пiдсумкову очiнку без опитування чи виконання екзаменацiйного завдання за
результатами контролю. Студенти, якi набрали протягом семестру менше 90 балiв
обов'язково складають екзамен.

Присутнiсть Bcix здобувачiв вишцоТ освiти на дисhерегlrtiйному запiку та екзаменi с
обов'язковим.

7.3 III кала вiдповiдностi ollilloK

Оцiнка за шкалою
HAKKKiM (ба_гtи)

оцiнка за
чотирибальною

шкаJIою

оцiнка за шкалою Сктс

90- l 00 Вiдмiнно А
82-89 Щобре в
7 4-8]l с
64-7з задовiльно д
60-бз Е

35_59 I,{езадовiльно Fх
1-34 F,

п, ,UJpalx

Сепrестрова
кiлькiсть балiв

пiдсумкова
робота / залiк

Пiдсупrкова
оцiнlса

MiHiMyM 40 20 60
Максимум 60 40 100

7



8. Структура навчальноiдисциплiни. Тематичний план 1zl зянrrтк
м
п/п Номер i назва теми

Кiлькiсть годин

лекцii семiнари CaMocril"tH
а робота

2 4
l

Тема 1. Прелмет i cyTHicTb пфк, 
"- ф.р"

суспiльноТ дiяльностi
Особливосri Hiyno"o2

2 4
аJ

2 4

4
2 4

5
arro 

"Фrко"rхдослiджень. Емпiричнi та теоретичнi методи
дослiдження

2 4

6 lvlетодологlчн1 засади наукових лоспiпжень 2 6

7
l ема +. Класифiкацiя наук та понятiЙно-

категорiальний апарат науки 2 4
8 Понятiйно-категорiальний anapa, наук" 2 4

9
l ема 5. l lоняття про наукову iнформаuiю та
оргаtлiзацiя роботи З джерелами науковоТ
iнсЬормацiТ

2 4

10
Uрганlзацlя роботи з джерелами наl,ковоi

iнформацiТ 2 4

11
l ема б. OcHoBHi етапи наукового дослiджен"" ,;

оформ:lення його Dезч.ltьтатi в 2 4

l2 класифlкацlя, структура наукових праць та ocHoBHi
вимоги до iT написання 2 4

l5

reмa /. LTpyKTypa HayкoBoi роботи (магiстерськоi
працi), ocHoBHi етаlrи ii
написання та вимоги до
оформлення

2 2

lб
Органiзацiя

магiстерськоi роботи,
вимоги по оrhппмпсrrr.о

2 6

бLt Ut U l4 l4 62

Зага.llьtllrр"t tlбсяг 90 год., в тому чис:ti:
Лекцiй - l4 год.
Семirrари - l4 гол.
Самос,гiйна робоr.а - 62 год.
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