
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
1. Код: ЗП 4; 

2. Назва: Методологія наукових досліджень; 

3. Тип: обов’язковий; 

4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський); 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1 (5); 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 1 (9); 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3; 

8. Прізвище, ініціали лектора, науковий ступінь, посада: Ляхович О.О., к.е.н., доцент 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

- збирати й обробляти інформацію, необхідну для проведення наукових досліджень; 

- застосовувати доцільні методи під час проведення наукових досліджень залежно від 

їх цілей; 

- використовувати інформаційно-комунікаційні технології у професійних 

дослідженнях; 

- організовувати наукове дослідження відповідно до логіки та мети дослідження;  

- здійснювати науково-дослідницьку діяльність; 

- науково обґрунтовувати і структурувати отримані наукові положення. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Вступ до 

спеціальності», «Основи наукових досліджень». 

12. Зміст курсу: 
1. Поняття науки та її нормативне регулювання. 

2. Методологічні засади наукових досліджень. 

3. Методика виконання наукових досліджень. 

4. Систематизація наукових досліджень. 

5. Звітність та ефективність наукових досліджень. 

6. Кваліфікаційні роботи здобувачів магістерського рівня вищої освіти. 

7. Види науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти. 

8. Підготовка і захист дисертаційної роботи. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Гуторов О.І. Методологія та організація наукових досліджень : навч. посіб. Харків: 

ХНАУ, 2017. 272 с.  

2. Зацерковний В. І., Тішаєв І. В., Демидов В. К. Методологія наукових досліджень : 

навч. посіб. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2017. 236 с. 

3. Основи методології та організації наукових досліджень : навч. посіб. для студентів, 

курсантів, аспірантів і ад’юнтів / за ред. А. Є. Конверського. Київ: Центр учбової 

літератури, 2010. 352 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
16 год. лекцій, 14 год. практичних занять, 60 год. самостійної роботи.  Разом – 90 год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, 

впровадження кейс-методів, використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль: залік в кінці 1 семестру. 

Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування, виконання самостійної 

роботи. 

16. Мова викладання: українська. 

 
Завідувач кафедри                                                              Л. В.Мельник, к.е.н., доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE  
1. Code: ZP4; 

2. Title: Methodology of scientific research; 

3. Type: compulsory; 

4. Higher education level: the second; 

5. Year of study, when the discipline is offered: 1(5); 

6. Semester when the discipline is studied: 1 (9); 

7. Number of established ECTS credits: 3; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Liakhovych O.O., 

Ph.D., associate professor 

9. Results of studies: after studying this discipline student should be able to: 

- collect and process information necessary for scientific research; 

- to apply expedient methods during carrying out of scientific researches depending on their 

purposes; 

- use information and communication technologies in professional research; 

- logically build research in accordance with the logic and purpose of the study; 

- carry out research activities; 

- scientifically substantiate and structure the obtained scientific provisions. 

10. Forms of organizing classes: study lessons, independent work. 
11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: 
«Introduction to a specialty», «Fundamentals of scientific research». 

12. Course contents:  
1. The concept of science and its regulation. 

2. Methodological principles of scientific research. 

3. Methods of scientific research. 

4. Systematization of scientific research. 

5. Reporting and effectiveness of research. 

6. Qualification works of applicants for master's level of higher education. 

7. Types of research work of higher education seekers. 

8. Preparation and defense of the dissertation. 

13. Recommended educational editions: 
1. Hutorov O.I. Metodolohiia ta orhanizatsiia naukovykh doslidzhen : navch. posib. Kharkiv: 

KhNAU, 2017. 272 s.  

2. Zatserkovnyi V. I., Tishaiev I. V., Demydov V. K. Metodolohiia naukovykh doslidzhen : 

navch. posib. Nizhyn : NDU im. M. Hoholia, 2017. 236 s. 

3. Osnovy metodolohii ta orhanizatsii naukovykh doslidzhen : navch. posib. dlia studentiv, 

kursantiv, aspirantiv i ad’iuntiv / za red. A. Ye. Konverskoho. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury, 

2010. 352 s. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
16 hours of lectures, 14  hours of practical training, 60 hours of independent work.  

Total - 90 hours. 

Methods: interactive lectures, elements of a problem lecture, individual assignments, the 

introduction of case studies, the use of multimedia presentations. 

15. Forms and assessment criteria:  
Assessment is carried out on a 100-point scale: 

Final control (40 points):  test at the end of 1 semester. 

Current control (60 points): testing, survey, problem solving, implementation of independent 

work. 

16. Language of teaching:  Ukrainian. 
 
Head of the department                                          L.V. Melnik, Ph.D., associate professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


