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1. Опис навчальної дисципліни
Шифри та назви галузі
знань, код та назва
спеціальності, ступінь
вищої освіти

Найменування показників

Кількість кредитів ЕСТS – 3.
Загальна кількість годин – 90.
Кількість тем – 6.

05 Соціальні та
поведінкові науки;
053 Психологія;
Перший (бакалаврський)
рівень вищої освіти

Характеристика
навчальної дисципліни
Навчальний курс – 3.
Семестр – 6.
Види контрою: екзамен.

Розподіл навчальної дисципліни за видами занять:
денна форма навчання
Лекції – 24;
Семінарські заняття – 0 ;
Практичні заняття – 24;
Лабораторні заняття – 0;
Самостійна робота – 42;
Індивідуальні завдання:
Курсова робота – немає
Реферати (тощо) – немає.

заочна форма навчання:
Лекції – 6;
Семінарські заняття – 0 ;
Практичні заняття – 6;
Лабораторні заняття – 0;
Самостійна робота – 78;
Індивідуальні завдання:
Курсова робота – немає
Реферати (тощо) – немає.

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою викладання навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень»
є розкриття основних тенденцій розвитку світової та вітчизняної науки,
вивчення студентами основних положень та відомостей про роль і місце науки
у розвитку суспільства, про закономірності розвитку науки, про організацію та
шляхи забезпечення наукових досліджень в державному напрямку, оволодіння
навичками з організації наукового дослідження в психології.
Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи наукових
досліджень» є наступні: методичні: забезпечити підготовку фахівців-психологів
до проведення наукових досліджень на високому методологічному рівні, що
дозволять вирішувати професійні завдання об'єктивно, з належним науковим
обґрунтуванням; пізнавальні: сформувати знання з використання методів
наукового пізнання для проведення науково-дослідної роботи; практичні:
сформувати уміння ставити перед собою завдання, для вирішення яких
потрібний науковий пошук а також організації, постановки та проведення
науково-дослідної роботи.
Міждисциплінарні зв’язки: математичні методи в психології,
порівняльна психологія, соціальна психологія, загальна психологія,
експериментальна психологія, диференційна психологія, практична
психологія, психодіагностика.
Очікувані результати навчання: сформовані в студентів навички
використання отриманих знань у процесі подальшого вивчення спеціальних
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фахових дисциплін та майбутньої практичної діяльності.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:
знати: особливості наукового дослідження в психології, а також проблеми
і перспективи наукових досліджень в сучасній психології; сутність наукових
досліджень як засобу пізнання психічної реальності; типи наукових досліджень
та їх особливості; основні етапи наукового дослідження психіки; види гіпотез і
можливості їх перевірки у дослідженні; особливості планування
психологічного
дослідження;
стратегії
відбору
досліджуваних
у
репрезентативні вибірки; можливості наукового дослідження найактуальніших
психологічних проблем.
вміти: використовувати адекватні методи у дослідженні психічної
реальності; формувати коректні гіпотези щодо причинно-наслідкових зв’язків
між фактами; складати програму дослідження; реалізовувати дослідницьку
програму від інструктажу і мотивування досліджуваних до реєстрації та
інтерпретації результатів; на основі процедури аналізу отриманих результатів
робити висновок про підтвердження чи відхилення гіпотези, а також готувати
відповідний науковий звіт; аналізувати наукові звіти про проведені
дослідження психіки з метою визначення об’єктивності, надійності і валідності
отриманих результатів.
Програмні компетентності, які формуються при вивченні навчальної
дисципліни:
І. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані
задачі та практичні проблеми у сфері психології,
що
передбачають
застосування
основних
Інтегральна
психологічних
теорій
та
методів
та
компетентність
характеризуються комплексністю і невизначеністю
умов.
Здатність
застосовувати
знання
у
ЗК-1
практичних ситуаціях.
Знання та розуміння предметної області та
ЗК-2
розуміння професійної діяльності.
Навички використання інформаційних і
ЗК-3
комунікаційних технологій.
Здатність вчитися і оволодівати сучасними
ЗК-4
знаннями.
Загальні
компетентності (ЗК) ЗК-6
Здатність приймати обґрунтовані рішення.
Здатність
генерувати
нові
ідеї
ЗК-7
(креативність).
Здатність зберігати та примножувати
моральні, культурні, наукові цінності і
ЗК-11 досягнення суспільства на основі розуміння
історії та закономірностей розвитку
предметної області, її місця у загальній
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Спеціальні (фахові,
предметні)
компетентності (СК)

системі знань про природу і суспільство та
у розвитку суспільства, техніки і
технологій, використовувати різні види та
форми рухової активності для активного
відпочинку та ведення здорового способу
життя.
Здатність
оперувати
категоріальноСК-1
понятійним апаратом психології.
Здатність самостійно збирати та критично
опрацьовувати,
аналізувати
та
СК-4
узагальнювати психологічну інформацію з
різних джерел.
СК-5
Здатність використовувати валідний і
надійний
психодіагностичний
інструментарій.
СК-6
Здатність
самостійно
планувати,
організовувати
та
здійснювати
психологічне дослідження.
СК-7
Здатність аналізувати та систематизувати
одержані
результати,
формулювати
аргументовані висновки та рекомендації.
СК-10 Здатність адаптуватися до нових ситуацій
та здатність до професійної мобільності.
СК- 11 Здатність
дотримуватися
норм
професійної етики.

3. Програма навчальної дисципліни
Тема №1. Наука й наукові дослідження у сучасному світі. Наука як
форма пізнання світу. Сутність науки. Предмет, завдання і функції науки.
Особливості об’єкта, суб’єкта, цілеспрямування засобів і результатів.
Наукознавство та його розвиток. Структура і класифікація наук. Взаємодія наук
як чинник їх розвитку. Методологічна єдність і багатоманітність сучасної
науки. Міграція методів, засобів і концептуальних схем з однієї галузі знання в
іншу. Методологічне значення діалектики єдності та багатоманітності наук.
Організація науки і підготовка наукових кадрів: міжнародний та вітчизняний
досвід. Етичні норми науки. Цінності науки: універсалізм, спільність володіння,
безкорисливість, скептицизм.
Тема №2. Основи методології наукової діяльності. Методи
дослідження. Поняття методології та методики наукових досліджень.
Методологія теоретичних досліджень. Основи методології досліджень
емпіричного рівня. Пізнавальні прийоми і форми наукових досліджень.
Поняття наукового методу та його основні риси. Система методів дослідження.
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Загальнонаукові методи. Конкретно-наукові та спеціальні методи.
Тема №3. Технологія наукових досліджень. Наукова ідея як спроба
нетрадиційного пояснення явищ. Основні форми наукового пізнання (факт,
гіпотеза, закон, концепція, теорія). Поняття про наукові факти та їх роль у
науковому дослідженні. Формування та обґрунтування наукових гіпотез. Види
гіпотез. Наукові закони. Концепція як спосіб розуміння, пояснення, тлумачення
основної ідеї теорії. Поняття наукової теорії, її сутність та структура. Наукова
теорія як найвищий рівень синтезу знання. Структурні елементи науки:
поняття, категорії, принципи, постулати, правила. Докази як процес
встановлення істинності твердження. Спростування як засіб розвитку
наукового пізнання. Структура наукового доказу та спростування: теза,
аргумент, форма (демонстрація). Правила і умови доказів та спростувань.
Сутність та правила аргументації. Класифікаційна проблема в сучасній науці.
Принципи класифікацій.
Тема №4. Технологія написання наукових публікацій. Роль інформації
в наукових дослідженнях. Зв’язок дослідницької та інформаційної діяльності.
Класифікація наукових досліджень. Літературні джерела, матеріали практики,
результати наукових досліджень, нормативні документи. Первинна і вторинна
наукова інформація. Сигнальна, релевантна (виправдана), бібліографічна і нова
(основна) інформація. Форми сигнальної інформації: реферат, анотація, тези,
резюме. Рецензія як вид науково-критичної статті. Принципи збирання
інформаційного матеріалу: цілеспрямованість, структурованість, вибірковість.
Тема №5. Роль особистості вченого у процесі формування наукової
школи. Міждисциплінарний підхід до дослідження феномена наукових шкіл.
Теоретична модель наукової школи. Роль соціальних факторів у формуванні
наукових шкіл. Роль особистості вченого у процесі формування наукової
школи. Формування особистості науковця. Виховання творчих здібностей. Риси
творчої особистості «ідеального» вченого як суб’єкта наукового пізнання.
Особливості розумової праці. Етика та праксеологія науки. Проблема гармонії
істини, добра та краси у творчості вченого. Свобода наукового пошуку та
соціальна відповідальність науковця.
Тема №6. Організація наукового дослідження та публікування
результатів наукових досліджень. Сутність та основні етапи організації
наукового дослідження. Наукова проблема і гіпотеза. Особливості емпіричного
і теоретичного етапів дослідження. Об’єкт, предмет і мета дослідницької
діяльності. Вибір засобів і методів дослідження. Виклад та обґрунтування
наукових результатів. Наукова публікація: поняття, функції, основні види.
Запобігання плагіату та дотримання кодексу доброчесності.
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4. Структура навчальної дисципліни
4.1.1. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами
(денна форма навчання)

Вид контролю

Самостійна робота

Лабораторні заняття

Практичні заняття

Семінарські заняття

Лекції

Номер та назва навчальної теми

Всього

Кількість годин, відведених на вивчення
навчальної дисципліни
з них:

Семестр № 6
Тема № 1. Наука й наукові
дослідження у сучасному світі.
Тема № 2. Основи методології
наукової діяльності. Методи
дослідження.
Тема № 3. Технологія наукових
досліджень.
Тема № 4. Технологія написання
наукових публікацій.
Тема № 5. Роль особистості вченого
у процесі формування наукової
школи.
Тема № 6. Організація наукового
дослідження та публікування
результатів наукових досліджень.
Всього за семестр № 6:

15

2

2

11

15

2

2

11

15

4

4

7

15

6

6

3

15

4

4

7

15

6

6

3

90

24

24

42

екзамен
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4.1.2. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами
(заочна форма навчання)

Вид контролю

Самостійна робота

Лабораторні заняття

Практичні заняття

Семінарські заняття

Лекції

Номер та назва навчальної теми

Всього

Кількість годин, відведених на вивчення
навчальної дисципліни
з них:

Семестр № 6
Тема № 1. Наука й наукові
дослідження у сучасному світі.
Тема № 2. Основи методології
наукової діяльності. Методи
дослідження.
Тема № 3. Технологія наукових
досліджень.
Тема № 4. Технологія написання
наукових публікацій.
Тема № 5. Роль особистості вченого
у процесі формування наукової
школи.
Тема № 6. Організація наукового
дослідження та публікування
результатів наукових досліджень.
Всього за семестр № 6:

15

-

-

15

15

-

-

15

15

2

2

11

15

2

2

11

15

-

-

15

15

2

2

11

90

6

6

78

екзамен

4.1.3. Питання, що виносяться на самостійне опрацювання
Перелік питань до тем навчальної дисципліни
Тема № 1. Наука й наукові дослідження у сучасному світі.
Підготовити відповіді на запитання:
1. Наукова діяльність. Види наукової діяльності.
2. Історичні етапи науки.
3. Розвиток науки у XIX столітті.
4. Наука XX століття і початку XXI століття: характерні
особливості.
5. Види та ознаки наукового дослідження.
6. Теоретичні та методологічні принципи науки.
7. Наукова ідея, науковий принцип. Наукові поняття та
гіпотези.
8. Методологія наукового дослідження.
9. Фундаментальні наукові дослідження.
10. Прикладні наукові дослідження.
11. Філософські методи та їх роль у науковому пізнанні

Література:
Основна література:
1-11.
Додаткова: 3, 6, 10.
Інформаційні
ресурси в Інтернеті:
1-11.
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12. Загальнонаукові методи дослідження.
13. Організація наукової діяльності в Україні.
14. Застосування дедуктивного та індуктивного методів.
15. Метод системного аналізу.
Тема № 2. Основи методології наукової діяльності. Методи
дослідження.
Підготовити реферати за темами:
1. Процеси
наукового
дослідження.
Загальна
характеристика.
2. Формулювання теми наукового дослідження.
3. Постановка проблеми наукового дослідження.
4. Визначення мети, завдань, об’єкта і предмета
дослідження.
5. Виявлення і ознайомлення з основними літературними
та архівними джерелами.
6. Методологія теоретичних досліджень.
7. Бібліографічний апарат наукових досліджень.
8. Наукова інформація та способи її пошуку.
9. Пошук інформації за ключовим словом.
10. Комп’ютер як інструмент науково-дослідної роботи.
11. Пошук інформації в процесі наукової роботи. Загальна
характеристика.
12. Поняття
«інформаційний
пошук».
Етапи
інформаційного пошуку.
Виконати практичні завдання:
1. Ознайомитися з картотекою бібліотеки ХНУВС та
скласти перелік літератури за темою курсової роботи.
Тема № 3. Технологія наукових досліджень.
Підготовити реферати за темами:
1. Основні форми наукового пізнання.
2. Наукові факти та наукові теорії.
3. Структура наукового доказу та спростування.
4. Класифікаційна проблема та принципи класифікацій.
5. Наукова публікація. Поняття. Функції. Основні види.
6. Наукова монографія.
7. Наукова стаття та її структурні елементи.
8. Тези наукової доповіді. Правила їх написання.
9. Правила оформлення публікацій.
Виконати практичні завдання:
1. Виконати бібліографічний опис джерел з переліку
літератури за темою курсової роботи
Тема № 4. Технологія написання наукових публікацій.
Підготовити реферати за темами:
1. Поняття «інформаційний пошук». Етапи
інформаційного пошуку.
2. Визначення теми інформаційного пошуку, а також його
хронологічних, мовних та географічних меж.
3. Джерела пошуку інформації, їх класифікація.
4. Джерела первинної та вторинної інформації.
5. Характеристика масиву інформаційних матеріалів.
6. Пошук інформації, його етапи.
7. Бібліографічний пошук інформації з суспільних наук.

Основна література:
1-11.
Додаткова:
1, 3, 8, 10.
Інформаційні
ресурси в Інтернеті:
1-11.

Основна література:
1-11.
Додаткова:
2, 6, 9, 10, 11
Інформаційні
ресурси в Інтернеті:
1-11.

Основна література:
1-11.
Додаткова: 6, 10.
Інформаційні
ресурси в Інтернеті:
1-11.
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8. Пошук бібліографічної інформації в каталогах і
картотеках.
9. Електронні засоби пошуку інформації.
Виконати практичні завдання:
1. Реферування
з
використанням
цитування
і
перефразування у реферативних текстах емпіричних
джерел за темою курсової роботи
Тема № 5. Роль особистості вченого у процесі формування
наукової школи.
Реферати за темами:
1. Сучасні наукові школи.
2. Формування особистості науковця.
3. Роль індивідуальних особливостей творчої людини в
науковій діяльності.
4. Етика та праксеологія науки.
Виконати практичні завдання:
1. Скласти
перелік дослідників, які займалися
проблемами, подібними до теми вашої курсової
роботи, та зазначити їх внесок у розроблення даних
наукових проблем.
Тема № 6. Організація наукового дослідження та
публікування результатів наукових досліджень.
Реферати за темами:
1. Актуальність власного бакалаврського дослідження
2. Методологічні засади власного бакалаврського
дослідження
3. Практична значущість власного бакалаврського
дослідження
4. Новизна власного бакалаврського дослідження
5. Методи та методики власного бакалаврського
дослідження.

Основна література:
1-11.
Додаткова: 1-3, 6, 11
Інформаційні
ресурси в Інтернеті:
1-11.
Основна література:
1-11.
Додаткова: 1, 8.

Основна література:
1-11.
Додаткова: 6, 8 -10.
Інформаційні
ресурси в Інтернеті:
1-11.

5. Індивідуальні завдання
5.1.1. Теми рефератів
Бібліографічний апарат наукових досліджень.
Бібліографічний пошук інформації з суспільних наук.
Види та ознаки наукового дослідження.
Визначення мети, завдань, об’єкта і предмета дослідження.
Визначення теми інформаційного пошуку, а також його хронологічних,
мовних та географічних меж.
6. Виявлення і ознайомлення з основними літературними та архівними
джерелами.
7. Джерела первинної та вторинної інформації.
8. Джерела пошуку інформації, їх класифікація.
9. Електронні засоби пошуку інформації.
10.Загальнонаукові методи дослідження.
11.Застосування дедуктивного та індуктивного методів.
1.
2.
3.
4.
5.
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12.Історичні етапи науки.
13.Комп’ютер як інструмент науково-дослідної роботи.
14.Метод системного аналізу.
15.Методологія наукового дослідження.
16.Методологія теоретичних досліджень.
17.Наука XX століття і початку XXI століття: характерні особливості.
18.Наукова діяльність. Види наукової діяльності.
19.Наукова ідея, науковий принцип. Наукові поняття та гіпотези.
20.Наукова інформація та способи її пошуку.
21.Організація наукової діяльності в Україні.
22.Поняття «інформаційний пошук». Етапи інформаційного пошуку.
23.Постановка проблеми наукового дослідження.
24.Пошук бібліографічної інформації в каталогах і картотеках.
25.Пошук інформації в процесі наукової роботи. Загальна характеристика.
26.Пошук інформації за ключовим словом.
27.Пошук інформації, його етапи.
28.Прикладні наукові дослідження.
29.Процеси наукового дослідження. Загальна характеристика.
30.Розвиток науки у XIX столітті.
31.Теоретичні та методологічні принципи науки.
32.Філософські методи та їх роль у науковому пізнанні
33.Формулювання теми наукового дослідження.
34.Фундаментальні наукові дослідження.
35.Характеристика масиву інформаційних матеріалів.
5.1.2. Теми курсових робіт
Немає
5.1.3. Теми наукових робіт
Немає
6. Методи навчання
Лекції, метод наукового порівняння, метод проектів у формі
індивідуальних/групових навчальних проектів, репродуктивні, частковопошукові, проблемно-пошукові, практичні, пояснювально-ілюстративні,
інтерактивні та дослідницькі методи, наочні –демонстрація, ілюстрація.
Практичні заняття з виконанням схематичних завдань та .
Самостійна робота за кожною темою передбачає вивчення наукової
літератури за темою.
Індивідуальна робота передбачає конспектування лекцій та самостійне
опрацьовування лекційного матеріалу за власним конспектом лекцій;
підготовка до практичних занять; підготовка тематичних повідомлень;
вирішення творчих практичних завдань; виконання наукових робіт у вигляді
рефератів.
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7. Перелік питань та завдань, що виносяться на підсумковий контроль
1. Наука як форма пізнання світу.
2. Сутність науки.
3. Предмет, завдання і функції науки.
4. Структура і класифікація наук.
5. Взаємодія наук як чинник їх розвитку.
6. Методологічна єдність і багатоманітність сучасної науки
7. Теоретична модель наукової школи.
8. Формування особистості науковця.
9. Етика та праксеологія науки.
10.Пізнання як напрям самореалізації людини.
11.Дві концепції пізнавального процесу: пізнання як відображення і як
творчість; проблема їх синтезу.
12.Форми пізнавальної діяльності. Буденне, релігійне, художнє пізнання.
13.Міграція методів, засобів і концептуальних схем з однієї галузі знання в
іншу.
14.Організація науки і підготовка наукових кадрів: міжнародний та
вітчизняний досвід.
15.Наукова ідея як спроба нетрадиційного пояснення явищ.
16.Поняття про наукові факти та їх роль у науковому дослідженні.
17.Формування та обґрунтування наукових гіпотез. Види гіпотез.
18.Концепція як спосіб розуміння, пояснення, тлумачення основної ідеї теорії.
19.Поняття наукової теорії, її сутність та структура. Наукова теорія як
найвищий рівень синтезу знання.
20.Докази як процес встановлення істинності твердження. Структура наукового
доказу.
21.Спростування як засіб розвитку наукового пізнання, його структура.
22.Класифікаційна проблема в сучасній науці. Принципи класифікацій.
23.Типологія методів наукового пізнання: спеціальні та загальнонаукові.
24.Класифікація та характеристика загальнонаукових методів.
25.Системний аналіз як загальнонауковий метод дослідження.
26.Синергетика як теорія самоорганізації і розвитку окремих цілісних систем.
27.Роль інформації в наукових дослідженнях.
28.Герменевтика і герменевтична методологія розуміння і тлумачення.
29.Теорії передбачення та прогнозування: теорія інформаційного суспільства.
30.Феномен бібліотеки, її доля в епоху інформатизації.
31.Організації науки та підготовка кадрів в Україні.
32.Теоретична модель наукової школи.
33.Роль соціальних факторів у формуванні наукових шкіл.
34.Наукознавство: зміст, завдання і призначення в системі наук.
35.Проблема рівнів наукового пізнання в сучасній методології науки.
36.Наукове пізнання як вид духовної діяльності та спосіб теоретичного
освоєння дійсності.
37.Концепція і теорія як форми наукового пізнання.
38.Інтуїція та її роль у науковому пізнанні.
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8. Критерії та засоби оцінювання результатів навчання здобувачів
Контрольні заходи оцінювання результатів навчання включають в себе
поточний та підсумковий контроль.
Поточний контроль.
До форм поточного контролю належить оцінювання:
- рівня знань під час практичних занять;
- якості виконання індивідуальної та самостійної роботи;
- перевірка виконання кейсу;
- оцінка роботи в малих групах.
Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і
має на меті перевірку набутих здобувачем вищої освіти знань, умінь та інших
компетентностей з навчальної дисципліни.
У ході поточного контролю проводиться систематичний вимір приросту
знань, їх корекція. Результати поточного контролю заносяться до журналів
обліку роботи академічної групи за національної системою оцінювання
(«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»).
Оцінки за самостійну та індивідуальну роботу виставляються в журналі
обліку роботи академічної групи окремою графою за національною системою
оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»). Результати
цієї роботи враховуються під час виставлення підсумкових оцінок.
Здобувач, який отримав оцінку «незадовільно» за навчальні заняття
або самостійну роботу, зобов’язаний перескласти її.
Загальна кількість балів (оцінка), отримана здобувачем за семестр перед
підсумковим контролем, розраховується як середньоарифметичне значення з
оцінок за навчальні заняття та самостійну роботу, та для переводу до 100бальної системи помножується на коефіцієнт 10.
Загальна
Результат
Результат
кількість балів
=(
навчальних
самостійної
) / 2 ) *10
(перед
+
(
занять
роботи за
підсумковим
за семестр
семестр
контролем)
Підсумковий контроль.
Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання
на певному ступені вищої освіти або на окремих його завершених етапах.
Для обліку результатів підсумкового контролю використовується
поточно-накопичувальна інформація, яка реєструються в журналах обліку
роботи академічної групи. Результати підсумкового контролю з дисциплін
відображуються у відомостях обліку успішності, навчальних картках
здобувачів, залікових книжках. Присутність здобувачів на проведенні
підсумкового контролю обов’язкова. Якщо здобувач вищої освіти не з’явився
на підсумковий контроль, то у відомість обліку успішності ставиться відмітка
«не з’явився».
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Підсумковий контроль оцінюється за національною шкалою. Для
переводу результатів, набраних на підсумковому контролі, з національної
системи оцінювання в 100-бальну вводиться коефіцієнт 10, таким чином
максимальна кількість балів на підсумковому контролі (екзамені, заліку), які
використовуються при розрахунку успішності здобувачів, становить - 50
Підсумкові бали з навчальної дисципліни визначаються як сума балів,
отриманих здобувачем протягом семестру та балів, набраних на підсумковому
контролі (екзамені, заліку).
Загальна кількість
Підсумкові бали
Кількість балів за
балів (перед
=
навчальної
+
підсумковим
підсумковим
дисципліни
контролем
контролем)
Здобувач вищої освіти, який під час складання підсумкового контролю
(залік) отримав незадовільну оцінку, складає його повторно. Повторне
складання підсумкового екзамену чи заліку допускається не більше двох разів з
кожної навчальної дисципліни: один раз – викладачеві, а другий – комісії, до
складу якої входить керівник відповідної кафедри та 2-3 науково-педагогічних
працівника.
Якщо дисципліна вивчається протягом двох і більше семестрів з
семестровим контролем у формі екзамену чи заліку, то результат вивчення
дисципліни в поточному семестрі визначається як середньоарифметичне
значення балів, набраних у поточному та попередньому семестрах.
Підсумкові бали
навчальної
дисципліни

=

Підсумкові
бали за
поточний
семестр

+

Підсумкові
бали за
попередній
семестр

:

2

Критерії оцінювання здобувачів вищої освіти під час поточного
контролю:
Робота під час
навчальних
занять

Самостійна та
індивідуальна робота

Підсумковий
контроль

Отримати не менше 6
позитивних оцінок під
час практичних занять,
роботи в малих групах.

Підготувати 2 доповіді або
реферати, вирішити
практичні завдання: тести,
завдання кейсів.

Отримати за
підсумковий
контроль
не менше 30
балів
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9. Шкала оцінювання: національна та ECTS

90 – 100

Відмінно
(«зараховано»)

80 – 89
Добре
(«зараховано»)
75 – 79

65 –74
Задовільно
(«зараховано»)
60 – 64

21–59
Незадовільно
(«не
зараховано»)
1–20

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка

Оцінка за
Оцінка
національною
в балах
шкалою

Пояснення

«Відмінно» – теоретичний зміст курсу освоєний цілком,
необхідні практичні навички роботи з освоєним матеріалом
А сформовані, всі навчальні завдання, які передбачені програмою
навчання виконані в повному обсязі, відмінна робота без
помилок або з однією незначною помилкою.
«Дуже добре» – теоретичний зміст курсу освоєний цілком,
необхідні практичні навички роботи з освоєним матеріалом в
основному сформовані, всі навчальні завдання, які передбачені
B
програмою навчання виконані, якість виконання більшості з
них оцінено числом балів, близьким до максимального, робота
з двома - трьома незначними помилками.
«Добре» – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, практичні
навички роботи з освоєним матеріалом в основному
сформовані, всі навчальні завдання, які передбачені програмою
C навчання виконані, якість виконання жодного з них не оцінено
мінімальним числом балів, деякі види завдань виконані з
помилками, робота з декількома незначними помилками, або з
однією – двома значними помилками.
«Задовільно» – теоретичний зміст курсу освоєний не повністю,
але прогалини не носять істотного характеру, необхідні
практичні навички роботи з освоєним матеріалом в основному
D
сформовані, більшість передбачених програмою навчання
навчальних завдань виконано, деякі з виконаних завдань,
містять помилки, робота з трьома значними помилками.
«Достатньо» – теоретичний зміст курсу освоєний частково,
деякі практичні навички роботи не сформовані, частина
передбачених програмою навчання навчальних завдань не
E
виконані, або якість виконання деяких з них оцінено числом
балів, близьким до мінімального, робота, що задовольняє
мінімуму критеріїв оцінки.
«Умовно незадовільно» – теоретичний зміст курсу освоєний
частково, необхідні практичні навички роботи не сформовані,
більшість передбачених програм навчання, навчальних завдань
не виконано, або якість їхнього виконання оцінено числом
FX
балів, близьким до мінімального; при додатковій самостійній
роботі над матеріалом курсу можливе підвищення якості
виконання навчальних завдань (з можливістю повторного
складання), робота, що потребує доробки
«Безумовно незадовільно» – теоретичний зміст курсу не
освоєно, необхідні практичні навички роботи не сформовані,
всі виконані навчальні завдання містять грубі помилки,
F
додаткова самостійна робота над матеріалом курсу не приведе
до значимого підвищення якості виконання навчальних
завдань, робота, що потребує повної переробки
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10. Рекомендована література (основна, допоміжна), інформаційні

ресурси в Інтернеті
Основна:
1. Бочелюк В.Й., Бочелюк В.В. Методика та організація наукових
досліджень із психології : навч. посібник. – Київ: Центр учб. літ., 2016. –
357 с.
2. Данильян О.Г., Дзьобань О.П. Організація та методологія наукових
досліджень: навч. посібник. – Харків: Право, 2017. – 446 с.
3. Корягін М.В., Чік М.Ю. Основи наукових досліджень: навч. посібник. К.:
Алерта, 2019. – 490 с.
4. Краус Н.М. Методологія та організація наукових досліджень: навчальнометодичний посібник. – Полтава: Оріяна, 2012. – 183 с.
5. Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень :
навч. посібник. – К. : Кондор, 2006. – 206 с.
6. Науково-дослідницька діяльність студентів, курсантів, слухачів,
аспірантів, ад'юнктів та докторантів: довідник молодого вченого / уклад.:
А.В. Байлов, О.М. Литвинов, В.В. Чумак; за заг. ред. О.М. Головка. –
Харків : ХНУВС: Тім Пабліш Груп, 2016. – 363 с.
7. Основи методології та організації наукових досліджень : навч. посібник /
авт.-упоряд.: А.Є. Конверський, В.І. Лубський, Т.Г. Горбаченко та ін.; за
ред. А.Є. Конверського. – Київ : Центр учб. літ., 2016. – 351 с.
8. Рибалка В.В. Методологічні проблеми наукової психології: посібник. –
К.: ІПООД НАПН України, 2017. – 144с.
9. Романчиков В.І. Основи наукових досліджень: навч. посіб. – Київ : Центр
учб. літ., 2016. – 254 с.
10.Стеченко Д.М., Чмир О.С. Методологія наукових досліджень: підручник.
– К.: Знання, 2007. – 317с.
11.Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науководослідницької діяльності: підручник. – К. : Знання, 2008. – 312 с.
Допоміжна:
1. Баскаков А.Я., Туленков Н.В. Методология научного исследования: Учеб.
пособие. – К.: МАУП, 2004. – 216 с.
2. Білуха М. Т. Методологія наукових досліджень: Підручник. – К.: АБУ,
2002. – 480 с.
3. Дудченко А. А. Основы научных исследований: Учеб. пособие / А.А.
Дудченко. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2000. – 114 с.
4. Єріна А. М., Захожай В. Б., Єрін Д. Л. Методологія наукових досліджень:
Навч. посіб. – К.: Центр навч. літ., 2004. – 212 с.
5. Ковальчук В.В. Основи наукових досліджень: Навчальний посібник / В.В.
Ковальчук, Л.М. Моїсеєв. – 3-е вид., перероб. і допов. – К.: ВД
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«Професіонал», 2005. – 240 с.
6. Краснобокий Ю.М., Лемківський К.М. Словник-довідник науковцяпочатківця. 2-е вид., випр. і доп. – К.: НМЦВО, 2001. – 72 с.
7. Кузнецов И.Н. Методика научного исследования / И.Н. Кузнецов. –
Минск:, 1997. – 257 с.
8. Научные школы: проблемы теории и практики / Под общ. ред. В.И.
Астаховой, Е.В.Астаховой. – Х.: Изд-во НУА, 2005. – 332 с.
9. П’ятницька-Позднякова І.С. Основи наукових досліджень у вищій школі:
Навч. посібник / І. П’ятницька-Позднякова. – К.: 2003. – 116 с.
10.Пілюшенко В.Л., Шкрабак І.В., Словенко Е.І. Наукове дослідження:
організація, методологія, інформаційне забезпечення: Навч. посіб. – К.:
Лібра, 2004. – 344 с.
11.Сидоренко В. К. Основи наукових досліджень [Текст] / В. К. Сидоренко.
– К.: 2000. – РНКЦ «ДІНІТ», 2000. – 259 с.
Інформаційні ресурси в Інтернеті:
1. Пошукова система Google Scholar http://scholar.google.com/
2. Пошукова система Springer https://link.springer.com/
3. Пошукова система Scirus https://www.elsevier.com/
4. Пошукова система Google books https://books.google.com/
5. Пошукова система WorldWideScience.org https://worldwidescience.org/
6. Пошукова система Base https://www.base-search.net/
7. Пошукова система DOAJ https://www.doaj.org/
8. Пошукова система DOAB https://www.doabooks.org/
9. Пошукова система SpringerOpen https://www.springeropen.com/
10.Система пошуку наукової інформації у відкритих архівах України (SSM)
https://oai.org.ua/
11.Електронна бібліотека Наукова періодика України http://www.irbisnbuv.gov.ua/

