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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість  

кредитів ЄКТС - 3 

Галузь знань 

01 Освіта/Педагогіка 

Вибіркова  

 Спеціальність  

014.07 Середня освіта 

(Географія). 

Модулів - 2 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів - 

3 
2-й   

Індивідуальне  

науково-дослідне  

завдання:  

Методики і методи 

визначення 

радіоактивного 

забруднення різних 

видів продуктів 

харчування. 

Семестр 

Загальна кількість  

годин — 90  

4-й   

Лекції 

Тижневих годин  

для денної форми  

навчання:  

аудиторних — 2 

самостійної роботи  

студента — 4 

Освітній рівень: 

бакалавр 

16 год.   

Практичні 

14 год. 

 

Самостійна робота студента 

60 год.    

З них  аудиторна індивідуальна робота 

(АІР):  

 12 год. 

Вид контролю: залік 

 

Примітка. Співвідношення аудиторних годин до самостійної роботи студента 1:2 (для 

денної форми навчання). 
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2. Мета і завдання дисципліни 

Мета, завдання, компетентності, програмні результати навчання 

 

Мета навчальної дисципліни. Мета викладання навчальної дисципліни «Основи 

наукових досліджень» полягає в підготовці та залученні студентів до здійснення науково-

дослідницької діяльності, ознайомленні їх зі стратегією та тактикою проведення досліджень, 

наданні їм певних знань щодо методології, методики й інструментарію дослідження та 

підготовки ними публікації, кваліфікаційних робіт. Навчитись застосовувати в 

дослідженнях методи аналізу інформаційних джерел та організації наукової праці.. 

Завдання: сформувати у студентів систему знань, сформувати та розширити у 

студентів спектр знань у сфері методології досліджень, дати їм необхідні знання та 

практичні навички в справі географічних і педагогічних досліджень, сприяти творчому 

розумінню необхідності розробки прикладних проблем, застосуванню сучасних методів 

досліджень. Це сприятиме розвитку професійних умінь з формулювання та презентації 

результатів проведених досліджень. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен оволодіти наступними 

компетентностями: 

ЗК 5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК 8. Здатність спілкуватися рідною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК 9. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

ФК 4. Здатність демонструвати знання про структуру географії, її місце в системі наук, 

історію розвитку, взаємозв’язки в еколого-, соціо-, геопросторі. 

ФК 7. Здатність застосовувати базові знання з природничих та суспільних наук у навчанні та 

професійній діяльності для формування основ цілісної природничо-наукової картини світу. 

ФК 8. Здатність використовувати поняття, концепції, парадигми, теорії, закони для 

характеристики географічних явищ і процесів на різних просторових рівнях (глобальному, 

регіональному, в межах України, локальному) письмовими, усними та візуальними 

засобами. 

ФК 13. Здатність проводити польові дослідження природних і суспільних об’єктів і 

процесів, інтерпретувати та узагальнювати отримані результати. 

ФК 15. Здатність планувати та організовувати навчальні та наукові дослідження на 

відповідному рівні, впроваджувати та генерувати нові ідеї щодо розв’язання освітніх та 

наукових проблем. 

 

3. Програмні результати навчання (ПРН): 
ПРН 4. Знати та розуміти основні концепції, парадигми, теорії та загальну структуру 

географічної науки, предмет її дослідження, місце і зв’язки в системі природничих наук, 

етапи історії розвитку географії. 

ПРН 9. Уміти здійснювати відбір, аналіз, представлення і поширення географічної 

інформації, використовуючи письмові, усні та візуальні засоби, картографічні методи, 

геоінформаційні технології при характеристиці географічних об`єктів і територій. 

ПРН 13. Знати базовий поняттєвий, термінологічний, концептуальний апарат географії, її 

теоретичні й емпіричні досягнення на рівні, що дозволяє інтерпретувати природні та 

суспільно-географічні явища і процеси, пов’язувати та порівнювати різні погляди на 

проблемні питання сучасної географії. 

ПРН 15. Уміти вести польові природознавчі, фізико-географічні й суспільно-географічні 

дослідження, необхідні для організації практичних занять з географії в школі та для 

позашкільної краєзнавчої і природоохоронної роботи. 

ПРН 18. Вміти застосовувати сучасні експериментальні методи наукових досліджень, 

добирати традиційні та новітні підходи щодо вирішення існуючих у географічній оболонці 

проблем. 
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4. Програма навчальної дисципліни  

 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи та організація науково-дослідної роботи в 

Україні 

 

Тема 1. Роль і завдання науки при переході до ринкової економіки 

1.1. Поняття, функції і значення науки 

1.2. Структура науки як системи знань  

1.3. Класифікація наук 

 

Тема 2. Організація наукової діяльності в Україні 

2.1. Наукова діяльність і глобалізація науки 

2.2. Організація науки та наукових досліджень в Україні  

2.3. Склад і підготовка наукових кадрів 

2.4. Законодавчо-нормативне регулювання науки в Україні 

 

Тема 3. Організація науково-дослідної роботи у вищому навчальному закладі 

3.1. Суб’єкти наукової роботи і діяльності у вищому навчальному закладі 

3.2. Організація вузівської науки 

3.3. Види, форми та система управління науково-дослідною роботою у вузі 

 

Тема 4. Науково-дослідна робота студентів, її форми і роль у підготовці спеціалістів 
4.1. Поняття, мета та завдання науково-дослідної роботи студентів у підготовці спеціалістів 

для народного господарства  

4.2. Види та форми науково-дослідної роботи студентів  

4.3. Організація роботи студентського наукового гуртка  

4.4. Керівництво, планування та облік науково-дослідної роботи студентів 

 

Тема 5. Наукова організація дослідного процесу   

5.1. Поняття наукової організації праці (НОП) 

5.2. Принципи організації праці у науковій діяльності 

5.3. Особливості творчої праці  

5.4. Роль особистості вченого в науці 

5.5. Планування і раціональна організація праці науковця 

5.6. Раціональний трудовий режим дослідника і організація робочого місця 

 

Змістовий модуль 2. Методологія, процес та оформлення наукових досліджень та їх 

результатів 

 

Тема 6. Методологічні засади наукових досліджень  
6.1. Об’єкт і предмет наукового дослідження, їх класифікація 

6.2. Методи дослідження та їх класифікація 

6.2.1. Загальні методи наукових досліджень 

6.2.2. Спеціальні методи наукових досліджень в економіці 

6.2.3. Методи теоретичних досліджень 

6.2.4. Конкретно-наукові (емпіричні) методи дослідження 

6.3. Процес і процедури наукового дослідження та його стадії 

6.4. Докази у методології наукових досліджень  

6.5. Підходи та критерії вибору методів в економічних дослідженнях 

 

Тема 7. Зміст і етапи науково-дослідної роботи 
7.1. Процес наукового дослідження в економіці та його характеристика  

7.2. Наукова проблема та обґрунтування теми дослідження. Гіпотези у наукових 
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дослідженнях  

7.3. Критерії вибору теми наукового дослідження, порядок її конкретизації і затвердження  

7.4. Бібліотека – інтелектуальний центр наукових досліджень. Структура і організація 

економічної бібліографії  

7.5. Дослідна і завершальна стадії науково-дослідного процесу 

 

Тема 8. Інформаційне забезпечення, обробка та аналіз матеріалів дослідження 
8.1. Поняття та класифікація інформаційного забезпечення наукових досліджень. Роль і 

функції інформації 

8.2. Економічна інформація, її класифікація та призначення у науково-дослідному процесі  

8.3. Вибір об'єкта обстеження та визначення системи показників, які підлягають збору в 

процесі спостереження 

8.4. Організація збору і документальне оформлення інформації 

8.5. Порядок обробки інформації в економічних дослідженнях. АСУ обробки інформації на 

ЕОМ та застосування їх у наукових дослідженнях  

8.6. Проведення аналітичної роботи в науково-дослідному процесі  

 

Тема 9. Оформлення результатів наукового дослідження та впровадження їх у 

практику господарської діяльності 
9.1. Систематизація результатів наукового економічного дослідження  

9.2. Форми подання цифрового та ілюстративного матеріалу  

9.3. Бібліографічний опис джерел, використаних у науковому дослідженні 

9.4. Впровадження результатів завершених наукових досліджень 

9.5. Ефективність результатів наукових досліджень, їх критерії та оцінка  

 

Модуль 2 

СРС, ІНДЗ 

 

5. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових  

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

л п лаб інд с.р.  л п лаб інд с.р.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1.  

Змістовий модуль 1.  

Теоретичні основи та організація науково-дослідної роботи в Україні 

Тема 1. Роль і завдання 

науки при переході до 

ринкової економіки 

8 2    6       

Тема 2. Організація 

наукової діяльності в 

Україні 

10 2 2   6       

Тема 3. Організація 

науково-дослідної роботи у 

вищому навчальному 

закладі 

10 2 2   6       
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Тема 4. Науково-дослідна 

робота студентів, її форми і 

роль у підготовці 

спеціалістів 

10 2 2   6       

Тема 5. Наукова організація 

дослідного процесу   
10 2 2   6       

Разом за змістовим 

модулем 1.  
48 10 8   30       

Змістовний модуль 2. 

Методологія, процес та оформлення наукових досліджень та їх результатів 

Тема 6. Методологічні 

засади наукових досліджень 
7 2     5       

Тема 7. Зміст і етапи 

науково-дослідної роботи 
9 2 2   5       

Тема 8. Інформаційне 

забезпечення, обробка та 

аналіз матеріалів 

дослідження 

8 1 2   5       

Тема 9. Оформлення 

результатів наукового 

дослідження та 

впровадження їх у практику 

господарської діяльності 

8 1 2   5       

Разом за змістовим 

модулем 2.  
32 6 6   20       

Модуль 2 

СРС, ІНДЗ 

Разом за модулем 2.  10     10       

Усього годин 90 16 14     60       

 

 
6. Теми практичних занять 

№ 

з/ п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Методологія та методи наукового дослідження. Метод спостереження 2 

2 Експеримент у педагогічних і географічних дослідженнях 2 

3 Методи опитування 2 

4 Методи аналізу літературних джерел. Основи бібліографічно-пошукової діяльності 2 

5 Методи теоретичного узагальнення  емпіричної інформації 2 

6 Методи обробки даних і аналізу результатів наукового дослідження. Форми 

узагальнень наукових досліджень 

2 

7 Виконання наукових рефератів, курсових і дипломних робіт 2 

 Разом  14 
 

7. СРС, ІНДЗ 

1. Поняття про науку, її роль у розвитку суспільства.  

2. Цілі та задачі наукового дослідження. 

3. Експериментальні дослідження.  

4. Структура та класифікація науки.  

5. Об’єкт і предмет дослідження. 

6. Експертний метод дослідження. 
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7. Наукові дослідження: поняття, види та форми організації. 

8. Підготовка наукових кадрів. 

9. Основні принципи і прийоми організації наукової праці студентів. 

10. Роль і задачі науково-дослідної роботи студентів. 

11. Наукові напрямки досліджень в економіці. 

12. Об’єкти наукових  досліджень та їх класифікація.  

13. Гіпотеза та її доказ. 

14. Загальнонаукові методи дослідження. 

15. Задачі та методи теоретичного дослідження. 

16. Науковий експеримент: ціль, задачі, методика проведення. 

17. Джерела інформації для наукових досліджень. 

18. План наукового дослідження. 

19. Основні відділи бібліотеки. 

20. Перспективний план дослідження. 

21. Форми та методи роботи з книгою. 

22. Робочий план дослідження. 

23. Форми залучення студентів до навчально-дослідної роботи. 

24. Складання конспекту. 

25. Архітектоніка наукової роботи (анотація,  вступ,  теоретична  та 

практична частини, розрахунок ефективності,  висновки, тощо).  

26. Р а ц і о н а л ь н а  організація розумової праці дослідника. 

27. Узагальнення, відбір та обробка інформації. 

28. Архітектоніка  наукової статті. 

29. Вибір теми наукового дослідження: фактори, прийоми та засоби. 

30. Обробка наукової інформації. 

31. Критерії вибору та обґрунтування теми наукового дослідження. 

  
 

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 – відео метод у поєднанні 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 

МО2 – усне або письмове опитування; 

МО4 – тестування; 

МО6 – реферати, есе; 

МО7 – презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

МО8 – презентації та виступи на наукових заходах; 

МО9 – захист результатів практичних робіт; 

МО10 – залік.  

 

 

Технічне й програмне забезпечення /обладнання 

 

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

Інтернет, інше обладнання (дозиметри, радіометри, лабораторний посуд тощо) для: 

- комунікації та опитувань, 

- виконання домашніх завдань, 

- виконання завдань практичної роботи, 
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- виконання завдань самостійної роботи, 

- проходження тестування (поточний, модульний, підсумковий контроль), 

- АІР. 

Програмне забезпечення для роботи з освітнім контентом дисципліни та виконання передбачених 

видів освітньої діяльності. 

 

 

Політика дисципліни 

 

При організації освітнього процесу здобувачі вищої освіти, викладачі, методисти та адміністрація 

діють відповідно до: Положення про організацію освітнього процесу у РДГУ, Положення про 

академічну доброчесність, Положення про оцінювання знань і умінь здобувачів вищої освіти, 

Положення про практики, Положення про внутрішнє забезпечення якості 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; правила користування мобільним телефоном, 

планшетом чи іншими мобільними пристроями під час заняття; відповідальність за несвоєчасне 

виконання поставленого завдання і т. ін. 

 

 

Політика доброчесності 

 

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. 

Основні складові політики доброчесності: 

 Складати всі проміжні та фінальні завдання самостійно без допомоги сторонніх осіб. 

 Надавати для оцінювання лише результати власної роботи. 

 Не вдаватися до кроків, що можуть нечесно покращити ваші результати чи 

погіршити/покращити результати інших студентів. 

 Не публікувати відповіді на питання, що використовуються в рамках курсу для 

оцінювання знань студентів.  
 

 

Система оцінювання та вимоги 

 

Види контролю: поточний, модульний, підсумковий. 

Методи контролю: спостереження за навчальною діяльністю здобувачів вищої освіти, усне 

опитування, письмовий контроль, тестовий контроль. 

Форма контролю: залік.  

Критерії оцінювання. Еквівалент оцінки в балах для кожної окремої теми 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 оцінювання 

знань і умінь здобувачів вищої освіти РДГУ за такими рівнями та критеріями: 

  

Суми 

балів за 

100-

бальною 

шкалою 

Оцінка 

в 

ЄКТС 

Значення 

оцінки ЄКТС 
Критерії оцінювання 

Рівень 

компе- 

тент- 

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 

Високий 

(творчий) 
відмінно 

зарахо-

вано 
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опрацьовує необхідну 

інформацію, вміє 

використовувати набуті 

знання і вміння для 

прийняття рішень у 

нестандартних 

ситуаціях, переконливо 

аргументує відповіді, 

самостійно розкриває 

власні 

здібності 

82-89 В Дуже добре 

здобувач вищої освіти 

вільно володіє 

теоретичним матеріалу, 

застосовує його на 

практиці, вільно 

розв'язує вправи і задачі 

у стандартних ситуаціях, 

самостійно виправляє 

допущені помилки, 

кількість яких незначна 
Достатній 

(конструк- 

тивно-

варіатив-

ний) 

добре 

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 

35-59 FХ 

Незадовільно  

з можливістю 

повторного 

складання 

семестрового 

контролю 

здобувач вищої освіти 

володіє матеріалом на 

рівні окремих 

фрагментів, що 

становлять незначну 

частину навчального 

матеріалу 

Низький 

(рецептив- 

но-продук- 

тивний) 

незадовільно 

не 

зарахо-

вано 
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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 

(рецептив- 

но-продук- 

тивний) 

незадовільно 

не 

зарахо-

вано 

 

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 

 

 

Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти при вивченні дисципліни  

«Основи наукових досліджень» 

 

Поточне тестування та самостійна робота 

Залік  Сума 
Змістовий модуль № 1 Змістовий модуль № 2 

Модуль №3 

ІНДЗ або АІР 

Т1,2 Т2,4 Т5 Т6 Т7 Т8,9 

20 20 100 6 8 4 4 6 8 

Модульний контроль - 12 Модульний контроль - 12 

 

 

Питання для підготовки до підсумкового контролю  

1. Дайте визначення змісту науки залежно від ролей, які вона виконує в суспільстві. Назвіть 

процеси науки як діяльності людей. 

2. Охарактеризуйте існуючі функції науки. 

3. Що на Вашу думку є об’єктом і суб’єктом науки?  

4. Дайте визначення науковій діяльності та перелічите її форми. 

5. Опишіть що таке наукознавство. Дайте характеристику її розділам. 

6. Поняття характеристика та визначення елементів науки як системи знань (наукова ідея, наукові 

закони, парадокс, науковий факт, гіпотеза, теорія). 

7. Охарактеризуйте складові елементи структури теорії (концепція, принципи, постулат, правило, 

факт, поняття, терміни, категорії). 

8. Виникнення та становлення науки. 

9. Класифікація наук, її призначення, мета та способи побудови. 

10. Фундаментальні науки, їх характеристика. 

11. Прикладні науки та їх значення в підвищенні ефективності народного господарства. 

12. Диверсифікація та інтеграція наук як наслідок їх розвитку. 

13. Наведіть діючу в Україні класифікацію наук, затверджену Вищою акредитаційною комісією 

МОН України. 

14. Опишіть напрямки наукової інтеграції України у світове співтовариство в умовах глобалізації 

науки. 

15. Охарактеризуйте принципи форми міжнародного наукового співробітництва. 

16. Організація науки в Україні. 

17. Організаційна побудова академічної науки та роль Національної академії наук України. 

18. Охарактеризуйте вузівську та заводську науку в Україні. 

19. Охарактеризуйте позавідомчу науку в Україні. 

20. Надайте визначення наукової та науково-технічної діяльності. 

21. Управління наукою в Україні. 

22. Структура науки як системи знань та визначення її окремих елементів, складових частин. 
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23. Охарактеризуйте суб’єкти науково-дослідної діяльності у вищому навчальному закладі. 

24. Опишіть форми науково-дослідної роботи. 

25. Реалізація системи управління науково-дослідною діяльністю вищого учбового закладу 

(планування, облік, контроль аналіз, прийняття рішень). 

26. Розкрийте суть поняття науково-дослідної роботи студентів. 

27. Мета залучення студентів до науково-дослідної роботи студента. 

28. Опишіть завдання науково-дослідної роботи студентів. 

29. Класифікація форм організації науково-дослідної роботи студентів у вузі. 

30. Охарактеризуйте науково-дослідну роботу студентів у навчальному процесі. Опишіть види 

навчально-дослідної роботи студентів. 

31. Роль семінарів у науково-дослідній роботі студентів у вузі. 

32. Надайте характеристику видам науково-дослідної роботи студентів, що здійснюються в 

позанавчальний час. 

33. Дипломна робота та виробнича практика як найвищий ступінь участі студента в науково-

дослідній роботі. 

34. Які використовуються форми заохочення студентської молоді до науково-дослідної роботи, що 

практикуються у вищих навчальних закладах? 

35. Організація роботи студентського наукового гуртка та студентського бюро. 

36. Визначте суть роботи проблемної групи та студентської школи лектора. 

37. Керівництво науково-дослідною роботою студентів у вузі, її організація та планування. 

38. Опишіть зміст і порядок розробки індивідуального плану науково-дослідної роботи студентів. 

39. Дайте визначення наукової організації праці та охарактеризуйте її елементи. 

40. Охарактеризуйте принципи організації праці. 

41. Пишіть особливості творчої праці. 

42. Що таке інтелект, захопленість і впевненість науковця? 

43. У чому суть готовності до самопожертви і невдоволеності науковця? 

44. Чи можливе нормування праці науковців? На яких критеріях це можливо здійснити? 

45. Охарактеризуйте суть науково-дослідного процесу. 

46. На чому ґрунтується раціональна організація праці? 

47. Визначте суть поняття та охарактеризуйте види «мозкової атаки». 

48. В чому полягає раціональний трудовий режим дослідника? 

49. З чого складається наукова організація робочого місця науковця? 

50. Чим вимірюється ефективність наукової праці вченого? Які фактори впливають на цю 

ефективність? 

51. Чи є принципи колективізму та колективності тотожними? Поясніть Вашу думку. 

52. Дайте визначення понять «наукове дослідження», «науково-дослідний процес». 

53. Що виступає об’єктом і предметом наукового дослідження; як співвідносяться між собою ці 

поняття? 

54. Дайте визначення поняття «фактор» та його вплив на досліджуваний об’єкт. 

55. Висвітліть класифікацію об’єктів наукового дослідження. 

56. Дайте визначення понять «метод», «методика», «методологія». 

57. Розкрийте класифікацію методів наукового дослідження. 

58. Охарактеризуйте загально філософські методи пізнання. 

59. Розкрийте склад загальних методів досліджень. 

60. Дайте характеристику частковим методам. 

61. Наведіть приклади застосування методів дослідження, які з них використовує найчастіше при 

проведенні ваших власних досліджень. 

62. Назвіть методи, які входять до складу загальнонаукових? 

63. Дайте характеристику варіантів установлення наслідкового зв’язку методами наукової 

індукції. 

64. У чому полягає суть загальнонаукового методу аналогія? 

65. Основні групи спеціальних методів в економічних дослідженнях. 

66. Спеціальні методи збору інформації в економічних дослідженнях. Значення методів 

фотографування, види фотографій. 

67. Застосування спеціальних методів для обробки зібраної інформації. 

68. Розкрийте зміст конкретно-наукових (емпіричних) методів та застосування їх у наукових 

дослідження. 

69. Назвіть переваги методу формалізації. 

70. Висвітліть класифікацію конкретно-наукових (емпіричних) методів дослідження та їх 
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методичні прийоми. 

71. Визначте зміст і застосування органолептичних методичних прийомів у наукових 

дослідженнях з наведених нижче, і дайте їм обґрунтування 

72. Який метод ґрунтується на використанні моделей і на які види вони (моделі) поділяються? 

73. Який метод дає змогу дослідити виникнення, формування і розвиток процесів і подій у 

хронологічному порядку? 

74. Назвіть умову при якій гіпотеза перетворюється на наукову теорію. 

75. Скільки стадій розвитку має гіпотеза? Охарактеризуйте їх. 

76. Охарактеризуйте процес наукового дослідження 

77. Висвітліть основні етапи науково дослідного процесу. 

78. Дайте характеристику організаційного етапу. 

79. Розкрийте сутність дослідного етапу наукового дослідження. 

80. Охарактеризуйте етап узагальнення, апробації і реалізації  результатів дослідження. 

81. Розкрийте зміст поняття «методика дослідження теми». 

82. Які основні складові включає в себе структура методики досліджень теми? Дайте їх коротку 

характеристику. 

83. У якій частині методики досліджень теми визначаються об’єкти і методи дослідження? 

84. Яким методам необхідно надавати перевагу при виборі методики досліджень? 

85. У якій частині методики відображається попереднє узагальнення результатів з 

досліджуваного питання? 

86. Розкрийте зміст розрахунково-аналітичних методичних прийомів і процедур та застосування 

їх у наукових дослідженнях. 

87. Розкрийте інформаційне моделювання (інформаційний образ), його суть і застосування у 

наукових дослідженнях. 

88. Дайте характеристику економіко-математичних методів і застосування їх у наукових 

дослідженнях. 

89. Дайте визначення поняттю “процедура”. 

90. На які за призначенням у застосуванні прийомів дослідження можна поділити процедури? 

91. Визначте зміст науково-дослідних процедур та їх застосування. 

92. Поняття та особливості наукового дослідження. 

93. Стадії науково-дослідного процесу та їх характеристика. 

94. Етапи виконання науково-дослідної роботи. 

95. Наукова проблема в економічних дослідженнях. 

96. Зв'язок наукової проблеми і теми дослідження в економіці. 

97. Визначення гіпотези, її якісна характеристика, види гіпотез. 

98. Поняття критерію, основні критерії вибору теми наукового дослідження. 

99. Порядок конкретизації та затвердження теми наукового дослідження. 

100. Роль бібліотеки в роботі дослідника. 

101. Види літературних джерел економічної інформації, застосовуваних в наукових 

дослідженнях. 

102. Складання власної картотеки студента в процесі роботи з літературними джерелами. 

103. Значення процесу створення і перетворення нової інформації на дослідній і завершальній 

стадіях науково-дослідного процесу. 

104. Зміст і роль апробації як завершальної стадії науково-дослідного процесу. 

105. Поняття та критерії ефективності інформації у науковому дослідженні. 

106. Класифікація інформації. 

107. Роль інформації на етапах науково-дослідної роботи. Функції інформації. 

108. Джерела інформації та їх класифікація. 

109. Вимоги до організації збору практичної інформації на підприємствах (організаціях). 

110. Поняття об'єкту обстеження та його характеристика. 

111. Вибірковий метод обстеження та його характеристика. Суть кількісної та якісної 

репрезентативності об'єктів обстеження. 

112. Основні способи відбору одиниць з генеральної сукупності. 

113. Показник та його основні ознаки. Основні види показників та їх характеристика. 

114. Особливості збирання показників з різних джерел інформації. Принципи збирання 

матеріалів наукового дослідження. 

115. Організація збору інформації з практичної діяльності підприємства (організації). 

116. Форми документального оформлення зібраної інформації. 

117. Стадії обробки інформації та їх характеристика. 
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118. Сутність АСУ обробки інформації на ЕОМ. Етапи обробки інформації. 

119. Сутність економічного аналізу у науково-дослідному процесі. Раціональна організація 

аналітичної роботи та її характеристика. 

120. Організаційні етапи здійснення економічного аналізу. 

121. Господарські резерви в економічному аналізі та їх характеристика. 

122. Систематизація результатів наукового дослідження. 

123. Структура звіту з науково-дослідної роботи. 

124. Значення цифрового і ілюстративного матеріалу у звіті з науково-дослідної роботи. 

125. Вимоги до подання формул, таблиць, ілюстрацій. 

126. Нумерація цифрового та ілюстративного матеріалу. 

127. Послідовність розміщення літературних джерел у переліку використаної літератури. 

128. Елементи бібліографічного опису літератури в процесі науково-дослідної роботи. 

129. Оформлення посилань на використані літературні та інформаційні джерела в звіті про 

науково-дослідну роботу. 

130. Застосування комп'ютерної техніки в процесі впровадження результатів наукових 

досліджень. 

131. Ефект і ефективність в наукових дослідженнях. Види ефективності наукових досліджень. 

132. Впровадження результатів науково-дослідної роботи в народне господарство. Оформлення 

акту здавання-приймання науково-дослідної роботи. 

 

 

Рекомендована література та інформаційні ресурси 

 

Основна 
1. Автоматизация информационного обеспечения научных исследований /АН УССР. Под ред. 

А.А. Стогния. - К.: Наукова думка, 1990. 

2. Андреев В.Д. Основы научных исследы научных исследпособие. - М.: МКИ, 1990. 

3. Білуха М.Т. Методологія наукових досліджень: Підручник. – К.: АБУ, 2002. – 480 с. 

4. Білуха М.Т. Основи наукових досліджень: Підручник. – К.: Вища школа, 1997. 

5. Британ В.Т. Організація вузівської науки. – К., 1992. 

6. Вачевський М. Основи наукової інформації. Для студентів вузів.-Дрогобич, 1995. 

7. Гуревічов М. Державне регулювання науки // Економіка України.-2001.-№10. 

8. Добросельский К.М. Вопросы организации научных исследований. – М.: Б.и., 1968. – 118 с. 

9. Збір і обробка матеріалів дослідження: Лекція / Під ред. Даниленко О.А. – Львів: ЛКА, 

1997. 

10. Кузнецов И.Н., Лойко Л.В. Рефераты, контрольные, курсовые и дипломные работы. 

Методические рекомендации по подготовке и оформлению / Под ред. А.В. Макарова – Минск: 

“Завигар”, 1998. – 146 с. 

11. Малюга Н.М. Наукові дослідження в бухгалтерському обліку: Навчальний посібник для 

студентів вищих навчальних закладів. / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ПП “Рута”, 2003. – 476 

с. 

12. Основы научных исследований: Учеб. для экон. вузов / Под ред. К.Широколава. - К.: Вища 

школа, 1997. 

13. Романчиков В.І. Основи наукових досліджень: Навч. посібник.-К.: ІЗМН, 1997. 

14. Собко В.П. Основы научных исследований. - К.: Техника, 1992. 

15. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: 

Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання-Прес, 2002. – 295 с. 

16. Кловак Г.Т. Основи педагогічних досліджень: Навчальний посібник. – Чернігів: 

Чернігівський державний центр науково-технічної і економічної інформації, 2003. – 260 с. 

17. Воловик П.М. Теорія імовірності і математична статистика в педагогіці.-К: Рад. школа, 

1969. - 222 с.  

18. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. - К.: Либідь, 1997. - 374 с. 

19. Гончаренко С.У. Педагогічні дослідження: методологічні поради молодим науковцям. - К.: 

АПН України, 1995. - 45 с. 

20. Гончаренко С.У. Педагогічні дослідження: методологічні поради молодим науковцям. - 

Вінниця: ТОВ «Вінниця», 2008. - 278 с.  

21. Дипломні роботи з педагогіки: Методичні рекомендації / Г.І.Кагальняк, О.М.Коберник, 

В.Г.Кузь та ін.; За ред. Г.І.Кагальняк. – Умань, 1993. - 36 с. 
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22.  Рудницька О.П. Основи педагогічних досліджень: Навч. метод. Посібник /О.П.Рудницька, 

А.Г.Болгарський, Т.Ю.Свістєльнікова. - К., 1988. - 143 с. 

23.  Сидоренко В.К., Дмитренко П.В. Основи наукових досліджень / Навчальний  посібник. – 

К.: РННЦ «ДІНІТ», 2000. – 259 с. 

 

Додаткова 
1. Вахрин П.Н. Методика подготовки и процедура защиты дипломных работ по финансовым и 

экономическим специальностям: Учебное пособие. – М.: Информационно-внедренческий центр 

“Маркетинг”, 2000. – 135 с. 

2. Геєць В. Про підсумки наукової діяльності установ Відділення економіки ПАНУ в 2000 р. 

та перспективи розвитку фундаментальних досліджень у галузі економічних наук // Економіка 

України. - 2001. - № 4. 

3. ДСТУ Документація, звіти у сфері науки і техніки. - К.: Держстандарт України, 1995. 

4. Дубров Ю. Наука як система, що самоорганізується // Вісник НАНУ - 2000. - № 2. 

5. Економіка наукових досліджень і розробок. – К., 1999. 

6. Злупко С Національне відродження і економічна наука // Економіка України. - 1992. - № 6. 

7. Козаков В.А. Самостоятельная работа студентов и ее информационно-методическое 

обеспечение. - К.: Высшая школа, 1990. 

8. Кузин Ф.А. Дипломная работа. - М.: Изд-во МПИ, 1990. 

9. Кузин Ф.А. Магистерская диссертация: Практ. пособие. - М.:Ось-89, 1997. 

10. Леднев В.С. Содержание образования. Сущность, структура, перспективы. - М.: Высшая 

школа, 1991. 

11. Лукінов І. Економічна наука і освіта в національних інтересах держави // Економіка 

України. - 1999. -№11. 

12. Наукова та інноваційна діяльність в Україні. Стат. зб./ Держкомстат. - К., 2001. 

13. Патон Б. Інноваційний шлях розвитку економіки України // Вісник НАНУ - 2001. - № 2. 

14. Пытьев Ю.П. Методы анализа и интерпретации эксперимента. - М.: МГУ, 1990. 

15. Салтыков Б.В., Ломакин И.В. и др. Наука в экономической структуре народного хозяйства. 

-М.: Наука, 1990. 

16. Сорока І.В. У XXI століття з високим рівнем національної освіти і науки //Фінанси України. 

- 2000. - № 8. 

17. Справочник научного работника. - К.: Наукова думка, 1989. З 5. Тивончук І. Про предмет і 

класифікацію сучасної економічної науки // Економіка України. - 1995. - № 10. 

18. Уваров А.А. Дипломные и курсовые работы по экономическим специальностям: 

практические советы по подготовке и защите. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство “Дело и 

сервис”, 2001. – 112 с. 

19. Эхо Ю. Письменные работы в вузах: Практическое руководство для всех тех, кто пишет 

дипломные, курсовые, контрольные, доклады, рефераты, диссертации. – 3-е изд. – М.: ИНФРА-М, 

2000. – 127 с. 

20. Ярмольницький В. Впровадження наукових розробок // Економіка, закон, ринок. - 1994. - 

№4. 

21. Бойко М.М., Чучка І.М., Жуков С.А. Основи наукових досліджень: опорний конспект 

лекцій. Мукачево: РВВ МДУ, 2007. – 68 с. 

22. Клименюк А.В., Калита А.А., Бережная Э.П. Методология и методика педагогического 

исследования, постановка цели и задач исследования. - К., 1988. – 100 с. 

23. Кантор И.М. Понятийно-терминологическая система педагогики. – М., 1980. – 135 с. 

24. Методы педагогических исследований / Под ред. А.И.Пискунова, Г.В.Воробьева. – М., 

1979. 

25. Теория и практика педагогического эксперимента / Под ред. А.И.Пискунова, 

П.В.Воробьева. – М., 1979. 

26. Закон України «Про загальну середню освіту» // Початкова школа. - 1999. - №8. - С. 1-11.  

27. Лесин В.М. Як працювати з книгою: Метод. посібник. - К.: Вища школа, 1989. –71 с. 

28. Веселков Ф.С., Нинциев К.Х. Методическое пособие по написанию и защите дипломных 

работ. - СПб, 1996. - 55 с. 

 

Посилання на сайти 
1. http://www.kegt-rshu.in.ua/  - сайт кафедри екології, географії та туризму РДГУ. 

2. https://menr.gov.ua - сайт Міністерства енергетики та захисту довкілля України 

http://www.kegt-rshu.in.ua/
https://menr.gov.ua/timeline/Ohorona-zemel.html
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