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ВСТУП 
 
Програма навчальної дисципліни «Науковий семінар» 

складена для здобувачів вищої освіти першого 
(бакалаврського) рівня за спеціальністю 292 «Міжнародні 
економічні відносини».  

Предметом вивчення навчальної дисципліни є вивчення 

методології наукових досліджень і методика її організації 

щодо конкретних економічних проблем у сфері міжнародних 

економічних відносин. 
Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Науковий 

семінар» є складовою частиною циклу професійної 
підготовки для здобувачів вищої освіти першого 
(бакалаврського) рівня за спеціальністю 292 «Міжнародні 
економічні відносини». Вивчення курсу передбачає наявність 
систематичних та ґрунтовних знань із суміжних курсів – 
«Міжнародні економічні відносини», «Міжнародна 
економіка», «Міжнародна торгівля», «Фінансові системи 
зарубіжних країн», цілеспрямованої роботи над вивченням 
спеціальної літератури, активної роботи на семінарських 
заняттях, самостійної роботи та виконання поставлених 
завдань.  

Вимоги до знань та умінь визначаються галузевими 
стандартами вищої освіти України. 

 
Анотація 

 
Науковий семінар – це обговорення порівняно 

невеликою групою учасників підготовлених ними наукових 

доповідей, повідомлень, проведене під керівництвом 

провідного вченого, фахівця. Наукові семінари є важливим 

засобом згуртування дослідницького колективу, вироблення у 

його членів загальних підходів, поглядів. Наукові семінари 

проводяться, як правило, в рамках однієї наукової організації 

або одного навчального закладу, хоча на їх засідання можуть 

запрошуватися і представники інших організацій. 

Вивчення навчальної дисципліни «Науковий семінар» 

займає важливе місце у системі підготовки бакалаврів, які 

здійснюють економічне дослідження у напрямку 
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міжнародних економічних відносин. У процесі вивчення 

дисципліни, студенти отримають знання як за допомогою 

сучасних методів і прийомів, правильно оформлюватимуть 

результати наукових досліджень на основі 

загальноекономічних та професійно-орієнтованих дисциплін 

як в теоретичному плані – у вигляді наукових публікацій, так 

і здійснюватимуть їх впровадження у практичну діяльність 

під час написання бакалаврської роботи. 

Ключові слова: академічна доброчесність, 

бібліографічний опис, конференція, семінар, науково-

дослідна робота, рецензія. 

 

Аbstract 
 

The scientific seminar is a discussion by a relatively small 

group of participants of their scientific reports, conducted under 

the guidance of a leading scientist, specialist. Scientific seminars 

are an important means of rallying a research team, developing 

common approaches and opinions among its members. Scientific 

seminars are usually conducted within the framework of one 

scientific organization or one educational institution, although 

representatives of other organizations may also be invited to 

attend their meetings. 

Studying the academic discipline "Scientific seminar" takes 

an important place in the system of preparation of bachelors who 

conduct economic research in the direction of international 

economic relations. In the process of studying the discipline, the 

students will receive knowledge through modern methods and 

techniques, correctly execute the results of scientific research on 

the basis of general economic and vocational-oriented disciplines 

both in the theoretical plan - in the form of scientific publications, 

and will implement their implementation into practical activities 

while writing bachelor work. 

Key words: academic integrity, bibliographic description, 

conference, seminar, research work, review. 
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Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

 

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, 

рівень вищої 

освіти 

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 2 

Галузь знань 29 

«Міжнародні 

відносини» 

Нормативна 

Модулів – 1 

Спеціальність: 

292 «Міжнародні 

економічні 

відносини» 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 1 

4-й - 

Семестр 

7-й - 

Загальна кількість 

годин –  60 
Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента –4 

Рівень вищої 

освіти: перший 

(бакалаврський)  

- - 

Практичні 

20 год. - 

Самостійна робота 

40 год. - 

Форма контролю: 

залік - 

Примітки. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до 

самостійної та індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання 33,3% до 66,7%. 

 

2. Мета і завдання навчальної дисципліни 
 

Метою навчальної дисципліни є вивчення студентами 

методики та організації науково-дослідної діяльності, 

формування  навиків самостійної наукової роботи, відповідно до 

вимог та у зв’язку з підготовкою до написання наукової статті.  

Вивчення дисципліни «Науковий семінар» передбачає 

розв’язання таких завдань: 
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− набуття студентами теоретичних знань і практичних 

навичок щодо сутності, завдань, організації проведення 

наукового семінару; 

−  вивчення форм й видів науково-дослідної роботи 

студентів;  

−  ознайомлення здобувачів освіти з поняттями 

академічної доброчесності, плагіату; 

−  використовувати особливий тип мовлення – «науковий 

стиль»;  

−  набуття знань про структурні елементи наукової статті; 

−  знати специфіку наукового дослідження в галузі 

міжнародних економічних відносин; 

−  набуття знань про порядок систематизації результатів 

наукового дослідження.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти 

повинні знати: 

– способи подання наукових досягнень і методи 

презентації наукових результатів із залученням сучасних 

технічних засобів; 

– теоретичні та методологічні основи проведення 

наукових досліджень; 

– основні джерела інформації для проведення економічних 

розрахунків; 

– методи дослідження, що можуть бути використані при 

проведенні наукового дослідження; 

вміти: 
− визначати мету, предмет, об’єкт, завдання наукового 

дослідження; 

− здійснювати пошук джерел наукової інформації; 

− оформити результати наукового дослідження згідно 

редакційних вимог; 

− написати рецензію на наукову статтю; 

−  написати статтю, оформити тези доповіді, виступити 

з доповіддю на науково-практичній конференції.  

 

3. Програма навчальної дисципліни  
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Змістовий модуль 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ 

ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 
 

Семінарське заняття № 1. Мета і завдання наукового 
семінару  

 
 Наука,поняття та особливості наукової роботи. Сутність, мета 

наукового семінару. Основні завдання наукового семінару. Види 

семінарів, вимоги до їх організації та проведення. Форми й види 

науково-дослідної роботи студентів. 
 

Семінарське заняття № 2. Стаття як самостійний 
науковий твір  

Поняття наукової статті та тез доповідей на конференцію. 

Вимоги до наукової статті. Види наукових статей. Етапи 

підготовки наукової статті. Дотримання академічної 

доброчесності здобувачами освіти. 

 

Семінарське заняття № 3. Методика написання 
наукової статті  

 

Методика пошуку джерел наукової інформації. 

Загальноприйняті методи наукових досліджень.  Порядок 

формування окремих елементів наукової роботи (таблиці, 

графіки, рисунки, формули, посилання, додатки). Оформлення 

списку використаних джерел. 

 

Семінарське заняття № 4. Структурні елементи 
наукової статті  

 

Порядок вибору наукової теми в сфері міжнародних 

економічних відносин. Об'єкт і предмет наукового дослідження. 

Актуальність і новизна наукового дослідження. Мета і завдання 

дослідження. 
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 Змістовий модуль 2.  ЕТАПИ ПРОВЕДЕННЯ 
НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

 
Семінарське заняття № 5, 6. Структурні компоненти 

наукової публікації  
 
Вступ, постановка наукової проблеми. Основна частина 

статті, виклад змісту власного дослідження. Висновок, основний 

умовивід автора. Оформлення бібліографічного опису 

літературних джерел відповідно до  ДСТУ 8302:2015. 

 

Семінарське заняття № 7. Оформлення результатів 
наукових досліджень  

 
 Універсальна десяткова класифікація, що містить у закодо-

ваному вигляді відомості про приналежність наукової роботи до 

конкретної галузі наук. Відповідність статті тематиці журналу, 

тематичні розділи журналу.  Умови та порядок подання статей.  

Вимоги до оформлення статей.  

 

Семінарське заняття № 8. Рецензування наукової 
роботи, публікація одержаних результатів  

 

Порядок рецензування та проходження статей, що 

надходять до редакційних колегій. Ціль та процедура 

рецензування наукового дослідження. Права та обов’язки 

рецензентів та авторів статей. Етичні зобов’язання рецензентів. 

 
Семінарське заняття № 9, 10.  Методика підготовки 

виступів за результатами наукового дослідження  
 
 Структурними компоненти доповіді. Види наукових 

доповідей. Аспекти, що потребують уваги під час 

оприлюднення наукової доповіді. Представлення результатів 

наукового дослідження. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів  

і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього л п с.р. усього л п с.р.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи проведення 
наукового дослідження  

Семінарське заняття № 1. 
Мета і завдання наукового 
семінару 

6 - 2 4 - - - - 

Семінарське заняття № 2. 
Стаття як самостійний 
науковий твір 

6 - 2 4 - - - - 

Семінарське заняття № 3. 
Методика написання 
наукової статті 

6 - 2 4 - - - - 

Семінарське заняття № 4. 
Структурні елементи  
наукової статті 

6 - 2 4 - - - - 

Разом за  змістовим 

модулем 1 
24 - 8 16 - - - - 

Змістовий модуль 2. Етапи проведення наукового 
дослідження 

Семінарське заняття  № 5, 
6.  
Структурні компоненти 
наукової публікації 

12 - 4 8 - - - - 

Семінарське заняття № 7. 
Оформлення результатів 
наукових досліджень 
 

6 - 2 4 - - - - 

Семінарське заняття № 8. 
Рецензування наукової 
роботи, публікація 
одержаних результатів  
 

6 - 2 4 - - - - 
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Семінарське заняття № 9, 
10.  Методика підготовки 
виступів за результатами 
наукового дослідження  

12 - 4 8 - - - - 

Разом за змістовим 

модулем 2 
36 - 12 24 - - - - 

Усього годин 60 - 20 40 - - - - 
 

5. Практичні заняття 

 

№ 
п/п 

Назви тем практичних занять 

Кількість годин 

денна 
форма 

заочна 
форма 

1 
Семінарське заняття № 1.  
Мета і завдання наукового семінару 

2 - 

2 
Семінарське заняття № 2.  
Стаття як самостійний науковий твір 

2 - 

3 
Семінарське заняття № 3.  
Методика написання наукової статті 

2 - 

4 
Семінарське заняття № 4.  
Структурні елементи наукової статті 

2 - 

5 
Семінарське заняття № 5, 6.  
Структурні компоненти наукової 
публікації 

4 - 

6 
Семінарське заняття № 7.  
Оформлення результатів наукових 
досліджень 

2 - 

7 
Семінарське заняття № 8.  
Рецензування наукової роботи, 
публікація одержаних результатів  

2 - 

8 
Семінарське заняття № 9, 10.   
Методика підготовки виступів за 
результатами наукового дослідження  

4 - 

Всього 20 - 
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6. Самостійна робота 
Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної 

форми навчання:  підготовка до аудиторних занять – 20 год.;  

 підготовка до контрольних заходів –  20  год.;  

 опрацювання питань, які не розглядаються на аудиторних 

заняттях – 20 год.  

Усього 60 год.  

 
6.1 Завдання для самостійної роботи  

№ 
п/п 

Назви тем практичних занять 

Кількість 
годин 

денна 
форма 

заочна 
форма 

1 
Семінарське заняття № 1.  
Мета і завдання наукового семінару 4 - 

2 
Семінарське заняття № 2.  
Стаття як самостійний науковий твір 4 - 

3 
Семінарське заняття № 3.  
Методика написання наукової статті 4 - 

4 
Семінарське заняття № 4.  
Структурні елементи наукової статті 4 - 

5 
Семінарське заняття № 5, 6.  
Структурні компоненти наукової 
публікації 

8 - 

6 
Семінарське заняття № 7. Оформлення 
результатів наукових досліджень 

4 - 

7 
Семінарське заняття № 8. 
Рецензування наукової роботи, 
публікація одержаних результатів  

4 - 

8 
Семінарське заняття № 9, 10. 
 Методика підготовки виступів за 
результатами наукового дослідження  

8 - 

Всього 40 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

7. Методи навчання 
При викладанні навчальної дисципліни «Науковий 

семінар» застосовується слайдова презентація (у програмі 

«Microsoft Power Point»), роздатковий матеріал, ілюстраційні 

матеріали та графічні схеми, інтернет джерела, тощо. 

Студенти вивчають дисципліну самостійно, користуючись 

конспектами лекцій, підручниками, навчальними посібниками, 

навчально-методичними виданнями та іншою науковою 

літературою. 

На практичних заняттях застосовуються:  

- ситуаційні завдання; 

- виконання індивідуальних наукових завдань та науково-

дослідних робіт. 

 

8. Методи контролю 

 
Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни 

проводиться у письмовій формі або за допомогою комп’ютерного 

тестування. Контрольні завдання за змістовими модулями 

включають тести. 

Контроль самостійної роботи проводиться з семінарських 

занять – з допомогою перевірка виконаних індивідуальних 

завдань. 

Підсумковий контроль проводиться у вигляді здачі іспиту 

теоретична частина (тестові завдання). 

Усі форми контролю включено до 100-бальної шкали 

оцінки. 

Основними критеріями, що характеризують рівень 

компетентності студента при оцінюванні результатів поточного 

та підсумкового контролів є такі: 

– виконання всіх видів навчальної роботи, передбачені 

робочою програмою навчальної дисципліни; 

– глибина і характер знань навчального матеріалу за 

змістом навчальної дисципліни, що міститься в основних та 

додаткових рекомендованих літературних джерелах; 

– вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їх 

взаємозв’язку і розвитку; 
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– характер відповідей на поставлені питання (чіткість, 

лаконічність, логічність, послідовність тощо); 

– вміння застосовувати теоретичні положення під час 

розв’язання практичних задач; 

– вміння аналізувати достовірність одержаних 

результатів. 

Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що 

виконуються на практичних, семінарських, лабораторних, 

індивідуальних заняттях та консультаціях, результати 

самостійної роботи студентів) проводиться за такими 

критеріями: 

Розрахункові завдання, задачі, лабораторні роботи, 

ситуаційні вправи, конкретні ситуації та інші завдання творчого 

характеру (у % від кількості балів, виділених на завдання із 

заокругленням до цілого числа): 

0%  – завдання не виконано; 

40% – завдання виконано частково та містить суттєві 

помилки методичного або розрахункового характеру; 

60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві 

помилки у розрахунках або в методиці; 

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить 

окремі несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення 

тощо); 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без 

зауважень. 

 

9. Розподіл балів, що присвоюються студентам 

 
Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2 

Т1 Т2 

 

Т3 

 

Т4 

 

Т5 Т6 

 

Т7 

 

Т8 

 

Т9 Т10 

100 
10 10 10 10 

 

10 10 10 10 10 10 
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Шкала оцінювання  

Сума балів за всі форми 

навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою для 

заліку 

90 – 100 зараховано 

82-89 
зараховано 

74-81 

64-73 
зараховано 

60-63 

35-59 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

 
 

10. Методичне забезпечення 
Методичне забезпечення навчальної дисципліни включає: 

друкований роздатковий матеріал, кейси (аналіз комерційних та 

ринкових ситуацій) та методичне забезпечення: 

1. Пакети тестових завдань по кожній темі і в цілому по 

всьому курсу дисципліни.  
2. Методичні вказівки до практичних занять та 

самостійного вивчення навчальної дисципліни «Науковий 
семінар» (за шифром 06-12-76),  для здобувачів вищої освіти 
першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 292 
«Міжнародні економічні відносини» денної форми навчання  /                   
Пивоварчук Л.В.  – Рівне : НУВГП, 2018. – 17 с. [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/12984/1/06-12-
76%20%20%281%29.pdf 

 
11. Рекомендована література 

Базова література 

1. Бобилєв В. П. Методологія та організація наукових 

досліджень: підручник. Дніпро: ІМА-пресс, 2014. – 643 с. 

2. Колесников О. В. Основи наукових досліджень: навч. 

посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2011. – 144 с. 
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3. Краус Н. М. Методологія та організація наукових 

досліджень: навч.-метод.посіб. Полтава: Оріяна, 2012. – 182 с. 

4. Крушельницька О.В. Методологія та організація 

наукових досліджень: навч. посіб. Київ: Кондор, 2003. - 192 с. 

5. Головань С. М. Методологія та організація наукових 

досліджень: підручник. Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 

2011.– 330с.  

6. Вдовичин І. Методологія та організація наукових 

досліджень: навч. посіб. Львів: Вид-во Львів. комерц. акад., 

2015. – 247 с. 

7. Конверський А. Є. Основи методології та організації 

наукових досліджень: навчальний посібник. Київ: Центр учбової 

літератури, 2010. – 352 с. 

8. Остапчук М. В. Методологія та організація наукових 

досліджень: підручник.  Одеса: Фенікс, 2014. – 375 с. 

9. Палеха Ю. І. Основи науково-дослідної роботи: навч. 

посіб. Київ: «Видавництво Ліра-К», 2013. – 336 с. 

10. Слєпкань 3. Наукові засади педагогічного процесу у 

вищій школі: навчальний посібник. Київ.: Вища шк., 2005. – 239 

с. 

 
Додаткова література 

1. Про вищу освіту : Закон України від  від 01.01.2019, 

підстава - 2443-VIII, 2300-VIII 

2. Про наукову та науково-технічну діяльність : Закон 

України від від 07.03.2018, підстава - 2269-VIII 

 

Інформаційні ресурси 

1. Міжнародний валютний фонд [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу:  www.imf.org 

2. Комісія ООН з торгівлі та розвитку [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу:  www.unctad.org 

3. Світова організація торгівлі [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу: www.wto.org 

4. Організація економічного співробітництва та 

розвитку [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  www.oecd.org 
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5.  Євростат [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

ec.europa.eu/eurostat. 

6. Національний банк України [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу:  www.bank.gov.ua 

7. Державна служба статистики України 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу:     

http://www.ukrstat.gov.ua/ 

8. Міністерство фінансів України [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу:  www.minfin.gov.ua 

9. The World Bank [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу:  

http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?page=6 

10. Вісник Національного університету водного 

господарства та природокористування [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу:  http://visnyk.nuwm.edu.ua/index.php/econ 

11. Студентський  вісник Національного 

університету водного господарства та природокористування 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

http://nuwm.edu.ua/vipuski-studensjkogho-visnika-nuvghp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


