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Мета та завдання освiтньоi' компонети 
Мета дисциплiнн: полягае: у визначенi органiзац~иних та управлiнських методах 

застосування теоретичних та експериментальних дослiджень. 
Робоча програма мiстить витяг з робочого навчального плану, мету вивчення, 

компетентностi, якi мае опанувати здобувач, програмнi результати навчання, данi щодо викладачiв, 
змiст курсу, тематику практичних занять, вимоги до виконання iндивiдуального завдання, шкалу 
оцiнювання знань, вмiнь та навичок здобувача, роз'яснення ycix аспектiв органiзацi"i освiтнього 
процесу щодо засвое:ння освiтньо"i компоненти, список навчально-методичного забезпечення, 
джерел та лiтератури для пiдготовки до практичних занять та виконання iндивiдуальних завдань. 
Електронне навчально-методичне забезпечення дисциплiни розмiщено на Освiтньому сайтi 
КНУБА (11ttps://org2.knuba.edu.ua/course/view.p11p?id=36 l 7). Також програма мiстить основнi 
положения щодо полiтики академiчно·i доброчесностi та полiтики вiдвiдуванння аудиторних 
занять. 

Компетентностi здобувачiв освiп1ьоi" програми, що формуються в результатi засвопшя освiтньоi" 
компонент11 

Код Змiст компетентностi 
lнтегральна компетентнiсть 

Здатнiсть розв'язувати складнi спецiалiзованi задачi та практичн i проблеми в областi !СТ або у 
IK процесi навчання, що передбачаЕ: застосування певних теорiй та методi в вiдповiдно'i науки i 

характеризvпься комплекснiстю та невизначенiстю умов. 

Загальнi компетентностi 
зкз Здатнiсть спiлкуватися державною мовою як vсно, так i письмово. 
ЗК4 Здатнiсть спiлкvватися iноземною мовою . 
ЗК5 Здатнiсть вчитися й оволодiвати сучасними знаниями. 
ЗКб Здатнiсть бvти коитичним i самокритичним. 

Фаховi компетентностi 

СК\ 
Усвiдомлення теоретичних засад комп'ютерних наук. 

СК2 
Здатнiсть формалiзувати предметну область певного проЕ:кту у виглядi вiдповiдно"i iнформацiйно"i 
моделi. 
Здатнiсть розробляти, описувати, аналiзувати та оптимiзувати архiтектурнi рiшення 

СК5 iнформацiйних та комп'ютерних систем рiзного призначення. 

СК6 
Здатнiсть застосовувати iснуючi i розробляти новi алгоритми розв'язування задач у галузi 
комп'ютеоних наvк. 

ею 
Здатнiсть розробляти програмне забезпечення вiдповiдно до сформульованих вимог з 

урахvванням наявних ресурсiв та обмежень. 

СК8 

Здатнiсть розробляти i реалiзовувати проекти зi створення програмного забезпечення, у тому 
числi в непередбачуваних умовах, за нечiтких вимог та необхiдностi застосовувати новi 
стратегiчнi лiдходи, використовувати програмнi iнструменти для органiзацi"i командно"i роботи 
над ПDО(КТОМ. 

СК9 Здатнiсть розообляти та адмiнiстоvвати бази даних та знань. 

Здатнiсть 
.. 

планувати та реалiзовувати процеси розробки iнформацiйних 1нщ1ювати, та 

CKl 1 комп'ютерних систем та програмного забезпечення, включно 3 його розробкою, аналiзом, 
тестуванням, системною iнтеграцiсю, впоовадженням i супроводом. .. 

Лрограмнi результат1t здобувач1в осв1тньо1 програм11, що формуються в результатi засвоЕ:ння освiтньо"i 
компоненти 

Код Лоогоамнi оезvльтат11 

Мати спецiалiзованi концептуальнi знання , що включають сучаснi науковi здобутки у сферi 

РНI 
комп'ютерних наук i Е: основою для оригiнального мислення та проведения дослiджень, 
критичне осмислення проблем у сферi комп'ютерних наук та на межi галузей знань. 

Мати спецiалiзованi умiння/навички розв'язання проблем комп'ютерних наук, необхiднi для 

РН2 проведения дослiджень та/або провадження iнновацiйно"i дiяльностi з метою розвитку НОВИХ 
знань та процедур. 

РН7 Розробляти та застосовvвати математичнi методи для аналiзv iнdюрмацiйних моделей. 

PHIO Проектувати архiтектурнi рiшення iнформацiйних та комп'ютерних систем рiзного 
nризначення. 

PHI 1 Створювати новi алгоритми розв'язування задач у сферi комп'ютерних наук, оцiнювати "ix 
еФективнiсть та обмеження на "ix застосvвання 

РНIЗ Оцiнювати та забезпечувати якiсть iнформацiйних та комп'ютерних систем рiзного 
лризначення. 

РН\6. Виконvвати дослiдження у сферi комп'ютеоних наук. 

РН17 Виявляти та усувати проблемнi ситуацi"i в процесi експлуатацi"i програмного забезпечення, 
формулювати завдання для його модифiкацi"i або реiнжинiрингv. 



Програма дисциплiн11 

Змiстовий модуль 1. Ос1ювнi поняття та в1пначення, струк.ура органiзацi..- науковоУ дiяльностi 
1. Мета, завдання та мiсце дисциплiни «Методологiя наукових дослiджень». 
2. Iсторичний нарис науковоУ дiяльностi. Основнi етапи становления i розвитку науки. 
3. Основнi поняття та визначення термiнiв науково·i дiяльностi. 
4. Формування змiсту наукового дослiдження . 
5. Основнi аспекти визначення проблеми . 

Змiстовий модуль 2. Спрямованiсть струк.ури органiзацi..- науково·i дiяльностi. 

6. Визначення та обгрунтування мети i задач дослiдження. 
7. Визначення етапiв дослiдження . 

8. lнформацiйнi технологii". 
9. Iнформацiйна методологiя. 
10. Методологiя та методи дослiджень. 

Змiстов11й модуль 3. Ризики та управлiния якiстю проек.iв. 
11. Основи знань про iнформацiйнi технологi"i. 

12. Концепцii" розвитку та проектування iнформацiйних технологiй. 
13. Принципи ефективного використання та оцiнка якостi iнформацiйних технологiй. 
14. Методологiя та методи дослiджень. 
15. Вибiр та алгоритми побудови моделей дослiджуваних процесiв i систем, як логiстичних систем. 

т еми лабораторних занять 

№з/п Назва теми 

1 !Методика, оцiнка та аналiз iснуючих наукових дослiджень. 

2 iГехнологiУ та засоби для створення i експлуатацii" iнформацiйних технологiй. 
3 Ьрганiзацiя та проведения наукових дослiджень. 

4 Методика та методологiя опису виконаних дослiджень. 

lндивiдуальна робота 

Див. лабораторнi заняття 

Метод•• контролю та оцiнювання знань 

Загальне оцiнювання здiйснюеться через вимiрювання результатiв навчання у формi поточного та 
пiдсумкового контролю (залiк, захист iндивiдуальноУ роботи тощо) вiдповiдно до вимог зовнiшньоУ та 
внутрiшньоi" систем и забезпечення якостi вищоi" освiти. 

Полiтика щодо академiчноi" доброчесностi 

Текст iндивiдуальноУ роботи може перевiряютись на плагiат. Для цiлей захисту iндивiдуально·i 
роботи оригiнальнiсть тексту мае складати не менше 70%. Виключення становлять випадки зарахування 
публiкацiй Здобувачiв у матерiалах наукових конференцiях та iнших наукових збiрниках, якi вже пройшли 

перевiрку на плагiат. 
Списування пiд час тестування та iнших опитувань, якi проводяться у письмовiй формi, забороненi 

(в т.ч. iз використанням мобiльних девайсiв). У разi виявлення фактiв списування з боку здобувача вiн 

отримуе iнше завдання. У разi повторного виявлення призначапься додаткове заняття для проходження 

тестування. 

Полiтика щодо вiдвiдування 

Здобувач, який пропустив аудиторне заняття з поважних причин, мае продемонструвати викладачу 

та надати до деканату факультету документ, який засвiдчуе цi причини. 
За об 'ективних причин (хвороба, мiжнародне стажування, наукова та науково-практична 

конференцiя (круглий стiл) тощо) навчання може вiдбуватись в он-лайн формi за погодженням iз керiвником 

курсу. 

Здобувач, що пропустив заняття без поважних причин, опрацьовуе матерiал самостiйно. 

Методи контролю 

Основнi форми участi Здобувачiв у навчальному процесi, що пiдлягають поточному контролю: 
доповнення, опонування до виступу; участь у дискусiях; письмовi завдання (тестовi, iндивiдуальна робота), 
оформленi вiдповiдно до вимог. Обов 'язкова присутнiсть на лекцiйних заняттях, активнiсть впродовж 
семестру, вiдвiдування/вiдпрацювання ycix аудиторних занять, виконання iнших видiв робiт, передбачених 
навчальним планом з цi6 дисциплiни. 

При оцiнюваннi рiвня знань Здобувача аналiзу пiдлягають: 
- характеристики вiдповiдi: цiлiснiсть, повнота, логiчнiсть, обrрунтованiсть, правильнiсть; 
- якiсть знань (ступiнь засвоення фактичного матерiалу): осмисленiсть, глибина, гнучкiсть, дiевiсть, 

системнiсть, узагальненiсть, мiцнiсть; 

4 



- ступiнь сформованостi умiння поеднувати теорiю i практику пiд час розгляду ситуацiй, практичних 
завдань; 

- рiвень володiння розумовими операцiями: вмiння аналiзувати, синтезувати, порiвнювати, 
абстрагувати, узагальнювати, робити висновки з проблем, що розглядаються; 

- досвiд творчоi· дiяльностi: умiння виявляти проблеми, розв'язувати 'ix, формувати гiпотези; 
- самостiйна робота: робота з навчально-методичною, науковою, допомiжною вiтчизняною та 

зарубiжною лiтературою з питань, що розглядаються, умiння отримувати iнформацiю з рiзноманiтних 

джерел (традицiйних; спецiальних перiодичних видань, ЗМI, lnternet тощо). 
Тестове ошпування може проводитись за одним або кiлькома змiстовими модулями. В 

останньому випадку бали, якi нараховуються Здобувачу за вiдповiдi на тестовi питання, подiляються мiж 

змiстовими модулями. 
Курсова робота пiдлягае захисту Здобувачом на заняттях, якi призначаються додатково. 

Курсова робота виконуеться у виглядi розрахунково-пояснювально"i записки, яка повинна мати 

обсяг вiд 50 сторiнок А4 тексту (кегль Times New Roman, шрифт 14, iнтервал 1,5), включати план, структуру 
основно'i частини тексту вiдповiдно до плану, висновки i список лiтератури, складений вiдповiдно до 
ДСТУ 8302:2015. Можна також помiстити словник базових понять до теми. 

Лiтература, що рекомендупься для виконання курсово'i роботи, наведена у цiй робочiй програмi. 
Також як виконання курсово'i роботи за рiшенням викладача може бути зарахована участь Здобувача 

у мiжнароднiй або всеукра'iнськiй науково-nрактичнiй конференцi'i з публiкацkю у матерiалах конференui'i тез 
виступу (доповiдi) на одну з тем, дотичних до змiсту дисциплiни, або публiкацiя статтi на одну з таких тем в 

iнших наукових виданнях. 
Текст курсово"i роботи подапься викладачу не пiзнiше, нiж за 2 тижнi до початку залiково'i ceci'i. 

Викладач мае право вимагати вiд Здобувача доопрацювання iндивiдуального завдання, якщо воно не 

вiдповiдае встановленим вимогам . 
Резулътати поточного контролю заносяться до журналу облiку роботи . Позитивна оцiнка поточноi· 

успiшностi Здобувачiв за вiдсутностi пропущених та невiдпрацьованих практичних занять та позитивнi 
оцiнки за курсову роботу е пiдставою для допуску до пiдсумково'i форми контролю. Бали за аудиторну 
роботу вiдпрацьовуютъся у разi пропускiв. 

Пiдсумковий контроль здiйснюеться пiд час проведення залiково'i ceci"i з урахуванням пiдсумкiв 
поточного та пiдсумкового контроля. Пiд час поточного контролю враховуються результати здачi ycix видiв 
навчально"i роботи згiдно зi структурою кредитiв. 

Оцiнювання проводиться за 100-бальною шкалою. 

Розподiл балiв для дисuиплiни 

з dJOPMOIO КОНТРОЛЮ екзамен 

Поточне оцiнювання 

Змiстовi модулi 
КР 

Екзамен Сума балiв 

1 
1 

10 1 

Оuiнка за 

наuiональною шкалою 

вiдмiнно 

добре 

задовiльно 

2 
1 

3 

10 1 10 30 40 100 
ш кала ощнюванliЯ IНДIIBIДV3ЛbHOi" робот11 

Кiлькiсть 

балiв 

30 

25 

22 

20 

18 

Kp,пepii' 

вiдмiнне виконання (розкриття теми, посилання та 

цитування сучасних наукових джерел за освiтнъою 

компонентою (не старше 2018 року), дотр•tмання норм 
доброчесностi) 

вiдмiнне в11конання з незначною кiлькiстю помилок 

виконання (розкриття теми, посилання та цитування сучасних 

наукових джерел за освiтньою компонентою (бiльшiсть з яких 

не старше 2018 рокv), дотриман11я норм доброчесностi) 

виконання вище середнього рiвня з кiлькома помилками 

(розкриття теми в межах об'екту та завдань роботи, посилання 

та цитування сучасних наукових джерел за освiтньою 

компонентою (серед яких е такi, що не старше 2018 року), 

дотриман,,я НОРМ доброчесностi) 

виконання з певною кiлькiстю помилок (розкриття теми в 

межах об'екту та завдань роботи, наявнiсть посилань та 

цитувань наукових джерел, дотр11мання 1юрм добоочесностi) 

виконання роботи задовольня€ мiнiмальним критерiям 

помилок (розкриття теми в основному в межах об' екту роботи, 

наявнiсть концептуального апарату роботи, присутнiсть не 

менше 5 посилань та ц1пувань наукових джерел за освiтньою 
компонентою, дотрнмання норм доброчесностi) 
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Шкала оцi1•юва11ня· нацiональна та ECTS 

Сума балiв за всi види навчальноi· Оцiнка ECTS Оцiнка за нацiональною шкалою 

дiяльностi 

90- 100 А Зараховано 

82-89 в 

74-81 с 

64-73 
- D 

60-63 Е 

35-59 FX 
Не зараховано з можливiстю 

повторного складання 

Не зараховано з обов'язковим 
0-34 F повторним вив'lенням дисциплiни 

Умови допуску до пiдсумкового контроля 

Здобувачу, який мае пiдсумкову оцiнку за дисциплiну вiд 35 до 59 балiв, призна'lапься додаткова 

залiкова сесiя . В цьому разi вiн повинен виконати додатковi завдання, визна'lенi виклада'lем. 

Здобувач, який не виконав вимог poбo'lo"i програми по змiстових модулях, не допускапься до 

складання пiдсумкового контролю. В цьому разi вiн повинен виконати визначене викладачем додаткове 

завдання по змiсту вiдповiдних змiстових модулiв в перiод мiж основною та додатковою сесiями. 

Здобувач мае право на опротестування результатiв контроля (апеляцiю). Правила подання та 

розгляду апеляцi"i визначенi внутрiшнiми документами КНУБА, якi розмiщенi на сайтi КНУБА та змiст яких 

доводиться Здобувачам до початку вивчення дисциплiни . 

Методнчне забезпече1•ня дисцнплiни 

Пiдручники: 

1. С. George Thomas "Researc\1 Metlюdology and Scientific Writing", Springer, 1064р, 2021 

2. Kathrynn А. Adams Eva Kung McGuire "Research Methods, Statistics, and Applications", O'Reilly 
Media, 696р, 2022 

Iнформацiйнi ресурси: 

l1ttps://org2.knuba.edu. ua/course/view.pl1p?id=З 61 7 
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Мета та завдання освітньої компонети 
Мета дисципліни: полягає у визначені організаційних та управлінських методах 

застосування  теоретичних та експериментальних досліджень. 
Робоча програма містить витяг з робочого навчального плану, мету вивчення, 

компетентності, які має опанувати здобувач, програмні результати навчання, дані щодо викладачів, 
зміст курсу, тематику практичних занять, вимоги до виконання індивідуального завдання, шкалу 
оцінювання знань, вмінь та навичок здобувача, роз’яснення усіх аспектів організації освітнього 
процесу щодо засвоєння освітньої компоненти, список навчально-методичного забезпечення, 
джерел та літератури для підготовки до практичних занять та виконання індивідуальних завдань. 
Електронне навчально-методичне забезпечення дисципліни розміщено на Освітньому сайті 
КНУБА (https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=3617). Також програма містить основні 
положення щодо політики академічної доброчесності та політики відвідуванння аудиторних 
занять. 

Компетентності здобувачів освітньої програми, що формуються в результаті засвоєння освітньої 
компоненти 

Код Зміст компетентності 
Інтегральна компетентність 

ІК 
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в області ІСТ або у 
процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів відповідної науки і 
характеризується комплексністю та невизначеністю умов. 

Загальні компетентності 
ЗК3 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.  
ЗК4 Здатність спілкуватися іноземною мовою.  
ЗК 5 Здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями. 
ЗК6 Здатність бути критичним і самокритичним. 

  
Фахові компетентності 

СК1 
Усвідомлення теоретичних засад комп’ютерних наук.  
 

СК 2 
Здатність формалізувати предметну область певного проєкту у вигляді відповідної інформаційної 
моделі. 

СК5 
Здатність розробляти, описувати, аналізувати та оптимізувати архітектурні рішення 
інформаційних та комп’ютерних систем різного призначення.  
 

СК6 
Здатність застосовувати існуючі і розробляти нові алгоритми розв’язування задач у галузі 
комп’ютерних наук.  

СК7 
Здатність розробляти програмне забезпечення відповідно до сформульованих вимог з 
урахуванням наявних ресурсів та обмежень.  

СК8 

Здатність розробляти і реалізовувати проекти зі створення програмного забезпечення, у тому 
числі в непередбачуваних умовах, за нечітких вимог та необхідності застосовувати нові 
стратегічні підходи, використовувати програмні інструменти для організації командної роботи 
над проєктом.  

СК9 Здатність розробляти та адмініструвати бази даних та знань.  

СК11 
Здатність ініціювати, планувати та реалізовувати процеси розробки інформаційних та 
комп’ютерних систем та програмного забезпечення, включно з його розробкою, аналізом, 
тестуванням, системною інтеграцією, впровадженням і супроводом. 

Програмні результати здобувачів освітньої програми, що формуються в результаті засвоєння освітньої 
компоненти 

Код Програмні результати 

РН1 

Мати спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки у сфері 
комп’ютерних наук і є основою для оригінального мислення та проведення досліджень, 
критичне осмислення проблем у сфері комп’ютерних наук та на межі галузей знань.  
 

РН 2 
Мати спеціалізовані уміння/навички розв’язання проблем комп’ютерних наук, необхідні для 
проведення досліджень та/або провадження інноваційної діяльності з метою розвитку нових 
знань та процедур. 

РН7  Розробляти та застосовувати математичні методи для аналізу інформаційних моделей.  
РН10 Проектувати архітектурні рішення інформаційних та комп’ютерних систем різного 

призначення. 
РН11 Створювати нові алгоритми розв’язування задач у сфері комп’ютерних наук, оцінювати їх 

ефективність та обмеження на їх застосування  
РН13 Оцінювати та забезпечувати якість інформаційних та комп’ютерних систем різного 

призначення.  
РН16.  Виконувати дослідження у сфері комп’ютерних наук.  
РН17 Виявляти та усувати проблемні ситуації в процесі експлуатації програмного забезпечення, 

формулювати завдання для його модифікації або реінжинірингу.  
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Програма дисципліни 

Змістовий модуль 1. Основні поняття та визначення, структура організації наукової діяльності 

1. Мета, завдання та місце дисципліни «Методологія наукових досліджень». 

2. Історичний нарис наукової діяльності. Основні етапи становлення і розвитку науки. 

3. Основні поняття та визначення термінів наукової діяльності. 

4. Формування змісту наукового дослідження. 

5. Основні аспекти визначення проблеми. 

Змістовий модуль 2. Спрямованість структури організації наукової діяльності. 

6. Визначення та обгрунтування мети і задач дослідження. 

7. Визначення етапів дослідження. 

8. Інформаційні технології. 

9. Інформаційна методологія. 

10. Методологія та методи досліджень. 

Змістовий модуль 3. Ризики та управління якістю проектів. 

11. Основи знань про інформаційні технології. 

12. Концепції розвитку та проектування інформаційних технологій. 

13. Принципи ефективного використання та оцінка якості інформаційних технологій. 

14. Методологія та методи досліджень. 

15. Вибір та алгоритми побудови моделей досліджуваних процесів і систем, як логістичних систем. 

 

Теми лабораторних занять 

№ з/п Назва теми 

1 Методика, оцінка та аналіз існуючих наукових досліджень. 

2 Технології та засоби для створення і експлуатації інформаційних технологій. 

3 Організація та проведення наукових досліджень. 

4 Методика та методологія опису виконаних досліджень. 

Індивідуальна робота 

Див. лабораторні заняття 

Методи контролю та оцінювання знань 

Загальне оцінювання здійснюється через вимірювання результатів навчання у формі поточного та 

підсумкового контролю (залік, захист індивідуальної роботи тощо) відповідно до вимог зовнішньої та 

внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти.  

Політика щодо академічної доброчесності 

Текст індивідуальної роботи може перевіряютись на плагіат. Для цілей захисту індивідуальної 

роботи оригінальність тексту має складати не менше 70%. Виключення становлять випадки зарахування 

публікацій Здобувачів у матеріалах наукових конференціях та інших наукових збірниках, які вже пройшли 

перевірку на плагіат. 

Списування під час тестування та інших опитувань, які проводяться у письмовій формі, заборонені 

(в т.ч. із використанням мобільних девайсів). У разі виявлення фактів списування з боку здобувача він 

отримує інше завдання. У разі повторного виявлення призначається додаткове заняття для проходження 

тестування. 

Політика щодо відвідування 

Здобувач, який пропустив аудиторне заняття з поважних причин, має продемонструвати викладачу 

та надати до деканату факультету документ, який засвідчує ці причини. 

За об’єктивних причин (хвороба, міжнародне стажування, наукова та науково-практична 

конференція (круглий стіл) тощо) навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником 

курсу. 

Здобувач, що пропустив заняття без поважних причин, опрацьовує матеріал самостійно. 

Методи контролю 

Основні форми участі Здобувачів у навчальному процесі, що підлягають поточному контролю: 

доповнення, опонування до виступу; участь у дискусіях; письмові завдання (тестові, індивідуальна робота), 

оформлені відповідно до вимог. Обов’язкова присутність на лекційних заняттях, активність впродовж 

семестру, відвідування/відпрацювання усіх аудиторних занять, виконання інших видів робіт, передбачених 

навчальним планом з цієї дисципліни.  

При оцінюванні рівня знань Здобувача аналізу підлягають:  

- характеристики відповіді: цілісність, повнота, логічність, обґрунтованість, правильність;   

- якість знань (ступінь засвоєння фактичного матеріалу): осмисленість, глибина, гнучкість, дієвість, 

системність, узагальненість, міцність;  
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- ступінь сформованості уміння поєднувати теорію і практику під час розгляду ситуацій, практичних 

завдань; 

- рівень володіння розумовими операціями: вміння аналізувати, синтезувати, порівнювати, 

абстрагувати, узагальнювати, робити висновки з проблем, що розглядаються;   

- досвід творчої діяльності: уміння виявляти проблеми, розв’язувати їх, формувати гіпотези;   

- самостійна робота: робота з навчально-методичною, науковою, допоміжною вітчизняною та 

зарубіжною літературою з питань, що розглядаються, уміння отримувати інформацію з різноманітних 

джерел (традиційних; спеціальних періодичних видань, ЗМІ, Internet тощо).  
Тестове опитування може проводитись за одним або кількома змістовими модулями. В 

останньому випадку бали, які нараховуються Здобувачу за відповіді на тестові питання, поділяються між 

змістовими модулями. 

Курсова робота підлягає захисту Здобувачом на заняттях, які призначаються додатково. 

Курсова робота виконується у вигляді розрахунково-пояснювальної записки, яка повинна мати 

обсяг від 50 сторінок А4 тексту (кегль Times New Roman, шрифт 14, інтервал 1,5), включати план, структуру 

основної частини тексту відповідно до плану, висновки і список літератури, складений відповідно до 

ДСТУ 8302:2015. Можна також помістити словник базових понять до теми. 

Література, що рекомендується для виконання курсової роботи, наведена у цій робочій програмі. 

Також як виконання курсової роботи за рішенням викладача може бути зарахована участь Здобувача 

у міжнародній або всеукраїнській науково-практичній конференції з публікацією у матеріалах конференції тез 

виступу (доповіді) на одну з тем, дотичних до змісту дисципліни, або публікація статті на одну з таких тем в 

інших наукових виданнях. 
Текст курсової роботи подається викладачу не пізніше, ніж за 2 тижні до початку залікової сесії. 

Викладач має право вимагати від Здобувача доопрацювання індивідуального завдання, якщо воно не 
відповідає встановленим вимогам. 

Результати поточного контролю заносяться до журналу обліку роботи. Позитивна оцінка поточної 
успішності Здобувачів за відсутності пропущених та невідпрацьованих практичних занять та позитивні 
оцінки за курсову роботу є підставою для допуску до підсумкової форми контролю. Бали за аудиторну 
роботу відпрацьовуються у разі пропусків.  

Підсумковий контроль здійснюється під час проведення залікової сесії з урахуванням підсумків 
поточного та підсумкового контроля. Під час поточного контролю враховуються результати здачі усіх видів 
навчальної роботи згідно зі структурою кредитів.  

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. 

Розподіл балів для дисципліни 

з формою контролю екзамен 

Поточне оцінювання 

Екзамен Сума балів Змістові модулі 
КР 

1 2 3 

10 10 10 30 40 100 

Шкала оцінювання індивідуальної роботи 

Оцінка за 

національною шкалою 

Кількість  

балів 
Критерії 

відмінно 

30 

відмінне виконання (розкриття теми, посилання та 

цитування сучасних наукових джерел за освітньою 

компонентою (не старше 2018 року), дотримання норм 

доброчесності) 

25 

відмінне виконання з незначною кількістю помилок 

виконання (розкриття теми, посилання та цитування сучасних 

наукових джерел за освітньою компонентою (більшість з яких 

не старше 2018 року), дотримання норм доброчесності) 

добре 

22 

виконання вище середнього рівня з кількома помилками 

(розкриття теми в межах об`єкту та завдань роботи, посилання 

та цитування сучасних наукових джерел за освітньою 

компонентою (серед яких є такі, що не старше 2018 року), 

дотримання норм доброчесності) 

20 

виконання з певною кількістю помилок (розкриття теми в 

межах об`єкту та завдань роботи, наявність посилань та 

цитувань наукових джерел, дотримання норм доброчесності) 

задовільно 18 

виконання роботи задовольняє мінімальним критеріям 

помилок (розкриття теми в основному в межах об`єкту роботи, 

наявність концептуального апарату роботи, присутність не 

менше 5 посилань та цитувань наукових джерел за освітньою 

компонентою, дотримання норм доброчесності) 
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види навчальної 

діяльності 

Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 А Зараховано 

82-89 В 

 
74-81 С 

64-73 D 

60-63 Е  

35-59 FX 
Не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
Не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

Умови допуску до підсумкового контроля 

Здобувачу, який має підсумкову оцінку за дисципліну від 35 до 59 балів, призначається додаткова 

залікова сесія. В цьому разі він повинен виконати додаткові завдання, визначені викладачем. 

Здобувач, який не виконав вимог робочої програми по змістових модулях, не допускається до 

складання підсумкового контролю. В цьому разі він повинен виконати визначене викладачем додаткове 

завдання по змісту відповідних змістових модулів в період між основною та додатковою сесіями. 

Здобувач має право на опротестування результатів контроля (апеляцію). Правила подання та 

розгляду апеляції визначені внутрішніми документами КНУБА, які розміщені на сайті КНУБА та зміст яких 

доводиться Здобувачам до початку вивчення дисципліни. 

Методичне забезпечення дисципліни 

Підручники: 

1. C. George Thomas "Research Methodology and Scientific Writing", Springer, 1064p, 2021 

2. Kathrynn A. Adams Eva Kung McGuire "Research Methods, Statistics, and Applications", O'Reilly 

Media, 696p, 2022 

Інформаційні ресурси: 

https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=3617 


