
1. Назва модуля: Основи методики наукових досліджень 
2. Код модуля: ЕСПН_8_ВВ1.2.01_2 
3. Тип модуля: вибірковий. 
4. Семестр: 2. 
5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3); 

аудиторні години – 30 (в т. ч. лекції –14 год., семінарські –16 год.). 
6. Лектор: Бержанір Анатолій Леонідович – кандидат соціологічних наук, 

доцент. 
7. Результати навчання:  
У результаті вивчення модуля  студент повинен: 
знати: теорію наукових досліджень, зокрема критерії науковості знань, види 

наукових досліджень; організаційну структуру науки; особливості організації 
науково-дослідницької діяльності студентів; структуру і логіку наукового 
дослідження;  загальну методологію наукової творчості; методи пошуку і обробки 
наукової інформації; загальні вимоги щодо підготовки, оформлення і захисту 
курсових та дипломних робіт; форми наукової комунікації; 

уміти: володіти методами і технологіями організації науково-дослідницької 
діяльності; проводити теоретичні та експериментальні дослідження; оформлювати 
наукові результати згідно вимог Міністерства освіти і науки України та Вищої 
атестаційної комісії України; застосовувати одержані наукові знання для 
практичного використання з метою підвищення ефективності економіки. 

8. Спосіб навчання: аудиторні заняття. 
9. Необхідні попередні та супутні модулі: 
- пререквізити: інформатика, статистика; 
- кореквізити: ІК технології в галузі, автоматизація в галузі. 
10. Зміст модуля: 
Історичні етапи становлення та розвитку науки. Поняття науки, її структура 

та функції. Наукова діяльність та глобалізація науки. Пріоритетні напрями розвитку 
науки в Україні. Поняття наукової організації праці. Принципи організації праці у 
науковій діяльності. Роль особистості вченого в науці. Планування і раціональна 
організація праці науковця. Суб’єкти наукової роботи у вищому навчальному 
закладі. Організація університетської науки. Види і форми науково-дослідної 
роботи. Науково-дослідна робота студентів. Система управління науково-
дослідною роботою. Навчально-дослідна робота студентів. Науково-дослідна 
робота студентів. Об’єкт, предмет та класифікація наукових досліджень. Методи 
дослідження. Вибір методології дослідження. Процес наукового дослідження та 
його стадії. Суть і види науково-технічної інформації. Аналіз та інтерпретація 
інформації. Організація роботи з науковою літературою. Реферат як форма 
самостійної роботи  студентів. Поняття, характеристика і вимоги до курсових та 
дипломних робіт. Основні етапи підготовки курсових та дипломних робіт. 
Підготовка до захисту та захист курсової та дипломної роботи. Виконання 
магістерської роботи. . Види наукових публікацій. Правила оформлення публікацій. 
Використання програми Microsoft Word для оформлення наукових робіт значного 
обсягу. Проведення аналітичної роботи в науково-дослідному процесі. 
Систематизація результатів наукового економічного дослідження. Ефективність 
результатів наукових досліджень, їх критерії та оцінка. 

11. Рекомендована література 
1. Білуха, М.Т. Методологія наукових досліджень / М.Т. Білуха. − К. : АБУ, 

2002. − 480 с. 
2. Єріна, А.М. Методологія наукових досліджень / А.М. Єріна, В.Б. Захожай, 

Д.Л. Єрін. − К. : Центр навчальної літератури, 2004. − 212 с. 



3. Ковальчук, В.В. Основи наукових досліджень / В. В. Ковальчук, 
Л.М. Моїсеєв. − К. : В. П. Професіонал, 2004. − 208 с. 

4. Крушельницька, О.В. Методологія та організація наукових досліджень / 
О.В. Крушельницька. − К. : Кондор, 2003. − 192 с. 

12. Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна 
робота. 

13. Методи і критерії оцінювання:  
- Поточний контроль (70%) - усне опитування, тестування, індивідуальне 

навчально-дослідне завдання. 
- Підсумковий контроль (30%) – залік (теоретичні питання, тестові завдання). 
14. Мова навчання: українська. 

 


