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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників Характеристика дисципліни за формами 

навчання 

денна заочна 

Вид дисципліни Обов’язкова  

Мова викладання, навчання та 

оцінювання 

українська  

Загальний обсяг кредитів/годин   

Курс  1  

Семестр  1  

Кількість змістових модулів з розподілом 1  

Обсяг кредитів 1  

Обсяг годин, в тому числі:  30  

Аудиторні 14  

Модульний контроль 2  

Семестровий контроль   

Самостійна робота 14  

Форма семестрового контролю -  

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою змістового модуля «Основи досліджень» є формувати  у здобувачів базові 

знання з методики та організації наукових досліджень в сфері соціальних комунікацій для ефективного 

поєднання навчання і досліджень. 

Завдання дисципліни передбачають: 

- розвивати загальні компетентності такі, як: 

 ЗК01. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях. 

 ЗК02. Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 

 ЗК03. Здатність бути критичним і самокритичним. 

 ЗК04. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел 

 ЗК07. Здатність працювати в команді. 

 ЗК08. Здатність навчатися і оволодівати сучасними знаннями. 

 

 

 

 3. Результати навчання за дисципліною 

Програмні результати навчання: 

РН01. Пояснювати свої виробничі дії та операції на основі отриманих знань. 

РН02. Застосовувати знання зі сфери предметної спеціалізації для створення 

інформаційного продукту чи для проведення інформаційної акції. 

РН03. Демонструвати здатність контролювати якість текстового та 

мультимедійного контенту. Оцінювати свій чи чужий інформаційний 

продукт, інформаційну акцію, що організована й проведена самостійно або з 

колегами. 

РН04. Виконувати пошук, оброблення та аналіз інформації з різних джерел. 
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РН07. Координувати виконання особистого завдання із завданнями колег. 

РН08. Виокремлювати у виробничих ситуаціях факти, події, відомості, 

процеси, про які бракує знань, і розкривати способи та джерела здобування 

тих знань. 

 

4. Структура навчальної дисципліни  

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН МОДУЛІВ БЛОКУ НАВЧАЛЬНИХ 

ДИСЦИПЛІН «УНІВЕРСИТЕТСЬКІ СТУДІЇ» 

«ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕНЬ» 

 

Назви змістових модулів і тем 

 

Розподіл годин між 

видами робіт 

Аудиторна: С

а

м

о

с

т

і

й

н

а 

Ус

ьо

го 

Ле

кц

ії 

Се

мі

на

ри 

Пр

ак

ти

чн

і  

Ла

бо

ра

то

рн

а  

М

од

ул

ьн

і  

Змістовий модуль 1. Основи досліджень 

Тема 1. Академічна доброчесність 2 2      

Тема 2. Організація і планування науково-

дослідної роботи  

8 2 2    4 

Тема 3. Методи дослідження 6  2    4 

Тема 4. Інтерпретація результатів дослідження 2  2     

Тема 5. Науковий текст і вимоги до нього  10  4    6 

Модульний контроль 2     2  

Разом  30 4 10   2 14 

 

 

 

5.  Програма навчальної дисципліни 

 

Тема 1. Академічна доброчесність 

Основні засади забезпечення академічної доброчесності у сферах освіти і 

науки. Законодавство у сфері академічної доброчесності. Загальні принципи 

забезпечення академічної доброчесності. Дотримання вимог академічної 

доброчесності під час створення академічних текстів. Дотримання вимог 

академічної доброчесності для здобувачів освіти. Види порушень академічної 
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доброчесності. Академічний плагіат. Академічна відповідальність здобувачів 

освіти. 

Тема 2. Організація і планування науково-дослідної роботи 

Вибір теми наукового дослідження. Актуальність дослідницької роботи. 

Назва. Постановка проблеми. Огляд джерел. Мета і завдання, як елементи 

наукового дослідження. Об’єкт і предмет дослідження. Опис процесу 

дослідження. Висновки.  

 

Тема 3. Методи дослідження 

Методологія наукової діяльності. Вимоги до наукових методів. 

Загальнонаукові методи досліджень. Методи дослідження в соціальних 

комунікаціях. Описові методи. Методи теоретичних та емпіричних 

досліджень.  Дослідження ринку та аудиторії. Вибірка. Репрезентативні та 

нерепрезентативні вибірки. Загальна (генеральна) сукупність похибки й 

імовірності репрезентативної вибірки. Контет-аналіз документів та текстів в 

соціальних комунікаціях. 

 

Тема 4. Інтерпретація результатів дослідження 

Обробка й аналіз інформації. «Первинна інформація»: відповіді респондентів, 

оцінки експертів, дані спостереження. Первинні методи обробки інформації: 

групування, кодування, табулювання, класифікація тощо. Методи вторинної 

обробки: методи графічного представлення даних, методи моделювання і 

прогнозування явищ і процесів тощо. Узагальнення експериментальних даних. 

Опис процесу дослідження.  Робота над висновками. 

 

Тема 5. Науковий текст і вимоги до нього 

  Жанри наукових публікацій. Структура наукової публікації. Мова і стиль 

наукового викладу. Загальні правила цитування та посилання на використані 

джерела. Бібліографія. Написання анотації та резюме. Вимоги до оформлення 

ілюстрацій. Правила розміщення таблиць. 
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6. Контроль навчальних досягнень 

 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

 

Модуль «Основи досліджень» 

 

Вид діяльності студента 
Максимальна к-сть 

балів за одиницю 

Модуль 1 

кількі

стьод

иниц
ь  

максима

льна 

кількіст
ь балів 

Відвідування лекцій 1 2 2 

Відвідування семінарських занять    

Відвідування на практичному занятті    

Робота на семінарському занятті  10 5 50 

Робота на практичному занятті    

Лабораторна робота (в тому числі допук, 

виконання, захист) 

   

Виконання завдань для самостійної роботи 5 3 15 

Виконання модульної роботи  25 1 25 

Виконання ІНДЗ    

Разом   92 

Максимальна кількість балів 92 

Розрахунок коефіцієнта Розрахунок: 92:100=0,92 

Студент набрав: 88 балів 

Оцінка: 88:0,92 =95 балів (А «відмінно») 

 

 

6.2.  Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання  
 

Змістовий модуль 1. Основи досліджень 

1. Підготовити матеріали для наукової доповіді. 

 

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання 

Студенти виконують модульні контрольні роботи самостійно в робочому 

зошиті.  

Модульна контрольна робота проводиться після вивчення певного змістового 

модуля. Оцінюється за виконання завдань у формі, зазначеній викладачем 

робочій програмі.  

 

Модульна контрольна робота № 1 

1. Провести дослідження і оформити результати у вигляді тез до наукової 

конференції. 
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Критерії оцінювання:  

1) розуміння, ступінь засвоєння теорії та методології проблем, що 

розглядаються; 

2) ступінь засвоєння фактичного матеріалу, який вивчається; 

3) ознайомлення з базовою та додатковою рекомендованою літературою; 

4) логіка, структура, стиль викладу матеріалу в письмовій роботі, уміння 

обґрунтовувати свою позицію, здійснювати узагальнення інформації та 

робити висновки. 

7) повнота відповіді на питання, якість і самостійність виконання завдання; 

творчий підхід й ініціативність у виконанні завдання. 

При оцінюванні модульної контрольної роботи враховується обсяг і 

правильність виконаних завдань. Правильне виконання всіх завдань 

оцінюється максимально у 25 балів.  

 

6.3. Шкала відповідності оцінок 

 

Оцінка Кількість балів 

Відмінно 100-90 

Дуже добре 

Добре 

82-89 

75-81 

Задовільно 

Достатньо 

69-74 

60-68 

Незадовільно 0-59 

 

  



8 

 

7. Навчально-методична карта дисципліни «Університетські студії». 

Змістовий модуль «Я – студент» 

 

Разом: 30 год., лекції – 4 год., семінарські заняття – 10 год., 

самостійна робота – 14 год., МКР – 2 год.  

 

Тиждень I II III IV 
V 

VI 

Модулі Змістовий модуль І 

Назва модуля Основи досліджень 

Кількість балів за 

модуль 
92 

Лекції відвідування – 2 б. 

Теми лекцій 

Академі

чна 

доброче

сність – 

1 б. 

Організац

ія і 

плануван

ня 

науково-

дослідної 

роботи - 

12 б. 

   

Теми семінарських 

занять 
 

Організац

ія і 

плануван

ня 

науково-

дослідної 

роботи - 

12 б. – 10 

б. 

Методи 

досліджен

ня – 10 б. 

Інтерп

ретація 

результ

атів 

дослід

ження 

– 10 б. 

Науковии ̆текст і 

вимоги до нього – 

10 б. 

Самостійна робота 5х3=15 б. 

Види поточного 

контролю 
Модульна контрольна робота 1 – 25 б. 
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8. Рекомендована література 

Основна 

1.  Бірта Г. О. Методологія і організація наукових досліджень [Текст] : 

навчальний посібник / Г. О. Бірта, Ю. Г. Бургу ; Міністерство освіти і 

науки України, ВНЗ УКООПСПІЛКИ "Полтавський університет 

економіки і торгівлі (ПУЕТ)". - Київ : Центр учбової літератури, 2017. - 

142 с. 

2. Вернигора Н. М. Написання сучасної наукової статті. Методичні 

рекомендації / Н. М. Вернигора. – Київ : Білий Тигр, 2015. – 28 с. 

3.    Палеха, Ю. Основи науково-дослідної роботи [Текст] : навчальний 

посібник / Ю. Палеха, Н. О. Леміш ; Міністерство освіти і науки, молоді 

та спорту України. - Київ : Ліра-К, 2017. - 336 с 

4. Григорук, П. М. Методологія і організація наукових досліджень [Текст] 

: навчальний посібник / П. М. Григорук, Н. А. Хрущ ; Хмельницький 

національний університет. - Київ : Кондор, 2017. - 206 с. - ISBN 978-617-

7582-23-5 

5.   Мальська, М.  Організація наукових досліджень : навчальний посібник 

/ М. П. Мальська, І. Г. Пандяк ; Міністерство освіти і науки України, 

Львівський національний університет імені Івана Франка. - Київ : Центр 

учбової літератури, 2017. - 135 с. : рис., табл. - Літ.: с. 112-116. - Дод.: с. 

117-135. - ISBN 978-617-673-522-9 

 

 

Додаткова 

1. Основи наукових досліджень : навчальний посібник / Національна 

академія педагогічних наук України, Університет менеджменту освіти. - 

Київ : Педагогічна думка, 2012. - 143 с 

2.   Стеценко, М. С. Основи науково-дослідної роботи: 

конкурентоспроможне подання результатів наукової та творчої 

діяльності [Текст] : навчально-практичний посібник / М. С. Стеценко, 

Ю. І. Палеха. - Київ : Ліра-К, 2018. - 208 с. 

 

http://ek.kubg.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_17/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KUBG&P21DBN=KUBG&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%85%D0%B0%2C%20%D0%AE%2E
http://ek.kubg.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_17/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KUBG&P21DBN=KUBG&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BA%2C%20%D0%9F%2E%20%D0%9C%2E
http://ek.kubg.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_17/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KUBG&P21DBN=KUBG&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%2C%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%20%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ek.kubg.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_17/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KUBG&P21DBN=KUBG&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%2C%20%D0%9C%2E%20%D0%A1%2E
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