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2021 – 2022 навчальний рік  



1. Опис дисципліни 
 

Найменування показників Характеристика дисципліни 

Обов'язкова (для студентів спеціальності 

"назва спеціальності") / вибіркова 

дисципліна 

обов’язкова дисципліна для 

спеціальностей 076 «Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність», 241 

«Готельно - ресторанна справа» 

Семестр (осінній / весняний) весняний 

Кількість кредитів 5 

Загальна кількість годин 150 

Кількість модулів 1 

Лекції, годин 32/8 

Практичні / семінарські, годин 32/10 

Лабораторні, годин - 

Самостійна робота, годин 86/132 

Вид контролю залік 
 

2. Програма навчальної дисципліни 
 

Ціль: є формування у здобувачів вищої освіти знань про види, форми 

наукової діяльності, організації, постановки, проведення і узагальнення 

результатів наукових досліджень, а також, дотримуючись принципів 

академічної доброчесності, формування академічної культури, необхідних 

практичних навичок наукового мовлення.  

Завдання: ознайомлення здобувачів вищої освіти з сучасними 

методологічними концепціями, з основами методології наукового пізнання та з 

методикою наукових досліджень; формування цілісного уявлення про науково-

дослідницький процес; освоєння навичок формування і використання 

усвідомленої методологічної позиції наукового дослідження; вдосконалення 

вмінь у галузі наукових досліджень, у здійсненні пошуку, у доборі й 

опрацюванні наукової інформації, у точному формулюванні мети, завдань і 

висновків дослідження; сприяння дотриманню принципів академічної 

доброчесності у студентському середовищі.  

Предмет: система та процес наукового дослідження.  

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

Тема 1. Організація науково-дослідної роботи в Україні 

Тема 2. Основні засади методології науково-дослідної діяльності 

Тема 3. Структура наукового дослідження 

Тема 4. Принципи та засоби наукових комунікацій 

Тема 5. Інформаційне забезпечення науково-дослідної  роботи 

Тема 6. Впровадження результатів наукових досліджень 

Тема 7. Теоретико-методологічне підґрунтя академічного письма 



Тема 8. Академічний текст: організація та технології роботи 

Тема 9. Наукова доброчесність та плагіат  

Тема 10. Веб-ресурси підтримки наукової роботи 

 

Опанування дисципліни дозволяє забезпечити:  

1) формування: 

 загальних програмних компетентностей: 

здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; 

здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел  

здатність діяти відповідально та свідомо; 

здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 

 фахових програмних компетентностей: 
здатність здійснювати діяльність у взаємодії суб’єктів ринкових відносин  

2) досягнення програмних результатів навчання: 

використовувати базові знання з підприємництва, торгівлі і біржової 

діяльності й уміння критичного мислення, аналізу та синтезу в професійних 

цілях; 

застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення 

завдань за різних практичних ситуацій в підприємницькій, торговельній та 

біржовій діяльності; 

виконувати самостійно завдання, розв’язувати задачі і проблеми, 

застосовувати їх в різних професійних ситуаціях та відповідати за результати 

своєї діяльності;  

мати навички письмової та усної професійної комунікації державною й 

іноземною мовами; 

демонструвати здатність діяти соціально відповідально на основі етичних, 

культурних, наукових цінностей і досягнень суспільства; 

діяти у відповідності з принципами соціальної відповідальності та 

громадянської свідомості;  

розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю 

забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, 

соціальної, правової держави. 

3) набуття результатів навчання (згідно Дублінських дескрипторів): 

- знання: 

методології і методів наукових досліджень, що сприяє розвитку 

раціонального мислення, оптимальній організації наукової творчості в умовах 

практичної діяльності  

вимог до оформлення результатів науково-дослідницької роботи 

правил дотримання академічної доброчесності та заходів щодо 

попередження й виявлення плагіату. 

- уміння/навички: 



застосовувати отримані теоретичні знання у науково-дослідній роботі;  

методологічно висувати гіпотезу і складати план дослідження;  

вести пошук, відбір та опрацювання інформації джерел і літератури з теми 

дослідження, робити узагальнення і висновки;  

обґрунтовувати актуальність проблеми дослідження та визначати мету, 

задачі, об’єкт та предмет дослідження;  

ефективно використовувати сучасну методологію наукового пізнання та 

новітні методи наукових досліджень;  

визначати, мати доступ, аналізувати та поєднувати інформацію з різних 

джерел, документів та текстів для розгляду відповідних економічних задач;  

оформляти результати досліджень відповідно вимог до наукових праць;  

представляти результати проведеного дослідження у вигляді наукового 

звіту, статті або доповіді;  

раціонально організовувати наукові дослідження.  

- комунікація: 

ефективно спілкуватися з науковою спільнотою та громадськістю та 

демонструвати поглиблені знання з актуальних питань дослідження, зокрема за 

темою власного наукового дослідження; ефективно спілкуватись на 

професійному та соціальному рівнях 

показувати уміння працювати автономно та в команді, мати навички 

міжособистісної взаємодії, які дозволяють досягати професійних цілей; 

- відповідальність і автономія: 

глибоке усвідомлення та відповідальність за наукове обґрунтування 

здійсненного дослідження; 

дотримання принципів академічної доброчесності; 

безперервний саморозвиток і самовдосконалення;  

здатність до подальшого навчання, яке значною мірою є автономним та 

самостійним. 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин (денна форма навчання) 

усього 
у тому числі: 

лекц. пр./сем. лаб. СРС 

1 2 3 4 5 6 

Змістовий модуль 1. Методологія і організація наукових досліджень  

Тема 1. Організація науково-дослідної 

роботи в Україні 
10 2 2  6 

Тема 2. Основні засади методології 

науково-дослідної діяльності 
12 2 2  8 

Тема 3. Структура наукового 

дослідження 
14 4 4  6 

Тема 4. Принципи та засоби наукових 

комунікацій 
16 4 4 - 8 



Тема 5. Інформаційне забезпечення 

науково-дослідної  роботи 
10 2 2 - 6 

Тема 6. Впровадження результатів 

наукових досліджень 
16 4 4 - 8 

Разом за змістовим модулем 1 78 18 18 - 42 

Змістовий модуль 2. Принципи академічної культури та письма 

Тема 7. Теоретико-методологічне 

підґрунтя академічного письма 
18 4 2 - 12 

Тема 8. Академічний текст: організація 

та технології роботи 
18 2 4 - 12 

Тема 9. Наукова доброчесність та 

плагіат 
20 4 4  12 

Тема 10. Веб-ресурси підтримки 

наукової роботи 
16 4 4  8 

Разом за змістовим модулем 2 72 14 14 - 44 

Усього годин 150 32 32 - 86 

 

4. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять 

№ з/п Вид та тема семінарського заняття 
Кількість 

годин 

1 
Семінар – дискусія  
Організація науково-дослідної роботи в Україні 

2 

2 
Семінар запитань і відповідей 
Основні засади методології науково-дослідної діяльності 

2 

3 
Семінар – дискусія 
Структура наукового дослідження 

2 

4 
Семінар – дискусія  
Методика виконання наукових досліджень  

2 

5 
Семінар – дискусія  
Наукова публікація та її різновиди  

2 

6 
Семінар – дискусія  
Наукова стаття, тези, есе  

2 

7 
Семінар запитань і відповідей 
Інформаційне забезпечення науково-дослідної  роботи  

2 

8 
Семінар запитань і відповідей 
Способи оприлюднення та апробації наукових результатів 

2 

9 
Семінар запитань і відповідей 
Наукові конференції: принципи організації та участі 

2 

10 
Семінар – розгорнута бесіда 
Академічне письмо як один із різновидів наукового (академічного) 
спілкування 

2 

11 
Семінар – дискусія  
Види академічних текстів, їх організація 

2 

12 
Семінар – дискусія  
Основні категорії академічного тексту 

2 

13 
Семінар – дискусія  
Академічна доброчесність як запорука якісної вищої освіти 

2 

14 
Семінар – розгорнута бесіда  
Плагіат та піратство: причини та методи боротьби з цими явищами 

2 

15 
Семінар – дискусія  
Робота з інформаційними джерелами. Правила цитування та 

2 



покликання в науковому тексті  

16 
Семінар – розгорнута бесіда 
Бібліографічний пошук. Інтернет як джерело наукової інформації  

2 

Всього 32 

 

5. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ, рівень 

сформованості компетентностей студента оцінюються у випадку проведення 

заліку: впродовж семестру (100 балів). 

 

Оцінювання студентів протягом семестру 

(очна форма навчання) 

№ теми 

практичного 

заняття 

Аудиторна робота 
Позааудиторн

а робота 

С
у
м

а 
б

ал
ів

 

Тесто

ві 

завдан

ня 

Ситуаційні 

завдання, 

задачі 

Обговорення 

теоретичних 

питань теми 

Індиві-

дуальне 

завдання 

ПМК 

Завдання для 

самостійного 

виконання 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Змістовий модуль 1 

Тема 1  1 1   1 3 

Тема 2   1   1 2 

Тема 3  1 1   1 3 

Тема 4   1   1 2 

Тема 5  1 1   1 3 

Тема 6   1   1 2 

Тема 7  1 1   1 3 

Тема 8   1   1 2 

Тема 9  1 1  30 1 33 

Разом 

змістовий 

модуль 1 

 5 9  30 9 53 

 Змістовий модуль 2 

Тема 10  1 1   1 3 

Тема 11  1 1   1 3 

Тема 12  1 1   2 4 

Тема 13  1 1   1 3 

Тема 14  2 1   2 5 

Тема 15  2 1   2 5 

Тема 16  2 1  20 1 24 

Разом 

змістовий 

модуль 2 

 10 7  20 10 47 

Разом 100 

 



Оцінювання студентів протягом семестру 

(заочна форма навчання) 

 

Поточне тестування та самостійна робота 
Сума в 

балах 

Змістовий модуль 1 
Змістовий модуль 

2 

Індивідуальне 

завдання 100 

53 47 - 

 

 

 

Загальне оцінювання результатів вивчення навчальної дисципліни 

 

Оцінка 

100-бальна шкала Шкала ECTS Національна шкала 

90-100 A 5, «відмінно» 

80-89 B 
4, «добре» 

75-79 C 

70-74 D 
3, «задовільно» 

60-69 E 

35-59 FX 
2, «незадовільно» 

0-34 F 

 
 


