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АНОТАЦІЯ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Методи наукових досліджень в публічному управлінні та 

адмініструванні 
 

Ознайомити з сучасними методологічними концепціями, з основами методології наукового 

пізнання та з методикою наукових досліджень; сформувати цілісне уявлення про науково-

дослідницький процес; освоїти навички формування і використання усвідомленої методологічної 

позиції наукового дослідження; вдосконалити вміння у галузі наукових досліджень, у здійсненні 

пошуку, у доборі й опрацюванні наукової інформації, у точному формулюванні мети, завдань і 

висновків дослідження. 

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки бакалаврів 

 

Теоретико-методологічною базою вивчення цієї дисципліни є такі навчальні дисципліни, 

як: «Управління проектами і консалтинг», «Регіональне управління та територіальне планування», 

«Стилістика і редагування службових документів».  

 

Вимоги до знань і умінь 

За умов успішного виконання вимог щодо опанування науки студент набуде 

компетентностей: 

Інтегральна компетентність  

здатність розв’язувати складні завдання, виробничі ситуації, проблеми у сфері професійної 

діяльності із поглибленим рівнем знань та вмінь інноваційного характеру, достатнім рівнем 

інтелектуального потенціалу.  

Загальні компетентності : 

- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

-  вміння виявляти та вирішувати проблеми, генерувати нові ідеї; 

- здатність генерувати нові ідеї й нестандартні підходи до їх реалізації (креативність); 

- здатність ініціювати, планувати та управляти змінами для вдосконалення існуючих та 

розроблення нових систем; 

- здатність організовувати та мотивувати людей рухатися до спільної мети, працювати в 

команді; 

- здатність здійснювати професійну діяльність і приймати обґрунтовані рішення, керуючись 

засадами соціальної відповідальності, правових та етичних норм; 

- здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу та встановлення взаємозв’язків між 

явищами та процесами; 

Фахові компетентності: 

 - здатність організовувати діяльність органів публічного управління та організацій 

різних форм власності; 

- здатність використовувати знання, уміння й навички в галузі теорії й практики публічного 

управління та адміністрування спрямованих на здійснення соціально-економічних перетворень в 

країні; 
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- здатність на основі аналізу інформації з різних джерел генерувати ідеї, визначати орієнтири 

і приймати рішення відповідного рівня публічного управління та управління бізнесом; 

- здатність бути лідером, підтримувати імідж та репутацію органів публічного управління, 

міста, країни, дотримуватись загальнолюдських цінностей, норм поведінки і моралі в державних, 

виробничих, міжособистих та суспільних відносинах; 

- здатність оперативно приймати і реалізовувати нестандартні бізнес-рішення, розв’язувати 

широке коло проблем на основі системних методів, засвоєних з програми управління 

підприємствами; 

- здатність розробляти і впроваджувати інноваційні проекти на різних рівнях управління та 

адміністрування; 

- здатність виявляти наукову сутність проблем у професійній сфері, знаходити адекватні 

шляхи щодо їх розв’язання. 
 

а) знати 

– зміст основних категорії у галузі наукової діяльності;  

– стан наукової діяльності в Україні та за кордоном;  

– особливості проведення наукового дослідження;  

– методологію сучасного наукового дослідження в галузі публічного управління та 

адміністрування;  

– основні види і джерела наукової інформації;  

– загальні вимоги до оформлення наукового дослідження. 

 

б) вміти 

– обґрунтовувати наукову проблему;  

– розробляти методику та план наукового дослідження;  

– добирати інформаційні джерела наукових досліджень;  

– оформляти результати наукових досліджень;  

– здійснювати апробацію результатів наукових досліджень. 

 

 

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

Тема 1.  Наука як сфера суспільної діяльності. 

Тема 2. Суть та структура наукового знання. Понятійно-термінологічний апарат науки. 

Тема 3. Теоретичні засади методологічної логіки наукових досліджень. 

Тема 4. Організація праці студента магістратури під час проведення наукового дослідження. 

Тема 5. Планування і організація дослідницького процесу. 

Тема 6. Інформаційне забезпечення наукових досліджень. 

Тема 7. Узагальнення результатів досліджень. 

Тема 8. Оформлення наукової продукції (результатів досліджень). 

Тема 9. Організація наукової діяльності в Україні. 

Тема 10. Впровадження результатів наукових досліджень ті їх ефективність. 

Тема 11. Особливості наукового дослідження публічного сектору та економіки. 
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Тема 1.  Наука як сфера суспільної діяльності 

Міжпредметні зв’язки. Вивчення категорій публічного управління та адміністрування в 

наукових дослідженнях, що  ґрунтуються на знаннях з дисциплін: економічна теорія, макро- 

мікроекономіка, основи економічної науки, теорія та історія управління. 

Мета лекції – формування системи теоретичних  та практичних знань з методології 

дослідження в галузі публічного управління.  

План лекції 

1. Поняття про науку. Значення науки для розвитку та організації суспільства.  

2. Фундаментальні науки та їх значення. Прикладні науки.  

3. Структура і класифікація науки. 

4. Суть та особливості формування і розвитку природничих, гуманітарних та суспільних наук.  

Література: [1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14] 

 

Презентаційні матеріали. 

Контрольні запитання: 

1. Пояснити значення науки для розвитку та організації суспільства.  

2. Класифікувати фундаментальні науки та пояснити їх значення.  

3. Навести приклади прикладних наук.  

  

 

Тема 2. Суть та структура наукового знання. Понятійно-термінологічний апарат науки. 

Міжпредметні зв’язки. Вивчення категорій публічного управління та адміністрування в 

наукових дослідженнях, що  ґрунтуються на знаннях з дисциплін: економічна теорія, макро- 

мікроекономіка, основи економічної науки, теорія та історія управління. 

Мета лекції – формування системи теоретичних  та практичних знань з методології 

дослідження в галузі публічного управління.  

План лекції 

1.Емпіричний рівень пізнання, його характерні риси та відмінності від теоретичного. 

Структура емпіричного знання, його взаємозв’язок  з теорією і практикою. 

2.Поняття суб’єкту, об’єкту і предмету наукового пізнання, їх особливості. 

3.Предмет наукового пізнання як певні боки, властивості об’єкту.  

Література: [1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14] 

 

Презентаційні матеріали. 

Контрольні запитання: 

1. Понятійно-термінологічний апарат науки. 

2. Емпіричний рівень пізнання, його характерні риси та відмінності від теоретичного. 

3.Структура емпіричного знання, його взаємозв’язок  з теорією і практикою. 

4. Поняття суб’єкту, об’єкту і предмету наукового пізнання, їх особливості. 

 

Тема 3. Теоретичні засади методологічної логіки наукових досліджень. 

 

Міжпредметні зв’язки. Вивчення категорій публічного управління та адміністрування в 

наукових дослідженнях, що  ґрунтуються на знаннях з дисциплін: економічна теорія, макро- 

мікроекономіка, основи економічної науки, теорія та історія управління. 

Мета лекції – формування системи теоретичних  та практичних знань з методології 

дослідження в галузі публічного управління.  

План лекції 
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1. Поняття методології науки. Різниця між методологією, методикою та методами 

досліджень.  

2. Загальнонаукові і емпіричні методи, їх класифікація, особливості використання та 

інтерпретації результатів. 

3. Основні методи: порівняльний, історичний, системний підхід, структурний аналіз, 

статистичні, логічні, моделювання, “мозкової атаки”, експертних оцінок тощо.  

Література: [1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14] 

 

Презентаційні матеріали. 

Контрольні запитання: 

1. Пояснити різницю між методологією, методикою та методами досліджень.  

2. Обґрунтувати загальнонаукові і емпіричні методи, їх класифікація, особливості використання та 

інтерпретації результатів. 

3.Основні методи: порівняльний, історичний, системний підхід, структурний аналіз, статистичні, 

логічні, моделювання, “мозкової атаки”, експертних оцінок тощо.  

4. Пояснити зв’язок методу і методики дослідження. 

 

 

Тема 4. Організація праці студента магістратури під час проведення наукового 

дослідження. 

Міжпредметні зв’язки. Вивчення категорій публічного управління та адміністрування в 

наукових дослідженнях, що  ґрунтуються на знаннях з дисциплін: економічна теорія, макро- 

мікроекономіка, основи економічної науки, теорія та історія управління. 

Мета лекції – формування системи теоретичних  та практичних знань з методології 

дослідження в галузі публічного управління.  

План лекції 

1. Особливості організації та планування одноосібної та колективної наукової 

діяльності. Творча активність при проведенні наукових досліджень. 

2. Особливості організації наукової роботи на різних етапах: аналізу літературних 

джерел, вибору та осмислення об’єкту і предмету дослідження, отримання нових результатів, 

збору і узагальнення наукової інформації, підготовки висновків і рекомендацій. 

3. Складання плану і графіку наукової роботи. 

Література: [1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14] 

 

Презентаційні матеріали. 

Контрольні запитання: 

1. Що таке наукова проблема? Чим наукова проблема відрізняється від теми 

дослідження? 

2. Назвіть основні етапи планування та проведення наукового дослідження. 

3. Із якою метою проводиться огляд наукової літератури в процесі 

дослідження? 

4. Які джерела наукової інформації можуть використовуватися у процесі 

огляду літератури? 

5. Що таке ціль та задачі дослідження? Що значить сформулювати ціль 

дослідження? 

6. Дайте класифікацію наукових методів. 

7. У чому полягає інтерпретація результатів дослідження? 
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Тема 5. Планування і організація дослідницького процесу. 

 

Міжпредметні зв’язки. Вивчення категорій публічного управління та адміністрування в 

наукових дослідженнях, що  ґрунтуються на знаннях з дисциплін: економічна теорія, макро- 

мікроекономіка, основи економічної науки, теорія та історія управління. 

Мета лекції – формування системи теоретичних  та практичних знань з методології 

дослідження в галузі публічного управління.  

План лекції 

1. Формування теоретичних уявлень про характер досліджень і рівень вивченості теми на 

основі літературного огляду. 

2. Аналіз існуючих вихідних даних наукового дослідження та можливостей їх застосування.  

3. Аналіз результатів застосування методики і підготовки висновків з проведеного наукового 

дослідження.  

4. Розробка рекомендацій щодо досягнення мети наукового дослідження та розв’язання 

поставлених завдань. 

Література: [1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14] 

 

Презентаційні матеріали. 

Контрольні запитання: 

1. Пояснити уявлення про характер досліджень і рівень вивченості теми на основі літературного 

огляду. 

2. Проаналізувати існуючих вихідних даних наукового дослідження та можливостей їх 

застосування.  

3. Аналіз результатів застосування методики і підготовки висновків з проведеного наукового 

дослідження.  

12. Вимоги до розробки рекомендацій щодо досягнення мети наукового дослідження та 

розв’язання поставлених завдань. 

 

Тема 6. Інформаційне забезпечення наукових досліджень. 

 

Міжпредметні зв’язки. Вивчення категорій публічного управління та адміністрування в 

наукових дослідженнях, що  ґрунтуються на знаннях з дисциплін: економічна теорія, макро- 

мікроекономіка, основи економічної науки, теорія та історія управління. 

Мета лекції – формування системи теоретичних  та практичних знань з методології 

дослідження в галузі публічного управління.  

План лекції 

1. Класифікація інформаційного забезпечення наукових досліджень.  

2. Національна система науково-технічної інформації. 

3. Види, джерела інформації та режим доступу до неї. 

  4.Економічна інформація в документах 

Література: [1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14] 

 

Презентаційні матеріали. 

Контрольні запитання: 

1. Класифікація, види інформаційного забезпечення наукових досліджень.  

2. Охарактеризуйте національну систему науково-технічної інформації. 

3. Назвіть види, джерела інформації та режим доступу до неї. 

  4. Наведіть приклади економічної інформації в документах 
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Тема 7. Узагальнення результатів досліджень. 

Міжпредметні зв’язки. Вивчення категорій публічного управління та адміністрування в 

наукових дослідженнях, що  ґрунтуються на знаннях з дисциплін: економічна теорія, макро- 

мікроекономіка, основи економічної науки, теорія та історія управління. 

Мета лекції – формування системи теоретичних  та практичних знань з методології 

дослідження в галузі публічного управління.  

План лекції 

1.Аналіз і узагальнення даних дослідження.  

2.Визначення репрезентативності висновків.  

3.Співставлення результатів дослідження із теорією. 

Література: [1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14] 

 

Презентаційні матеріали. 

Контрольні запитання: 

1. Які типи даних використовуються при проведенні досліджень? 

2. Назвіть методи збору якісних даних та поясніть їх сутність. 

3. В чому полягає сутність наукового спостереження? Які види 

спостережень вам відомі? 

4. Назвіть переваги та недоліки наукового спостереження як методу збору 

даних. 

5. В чому полягає сутність опиту як методу збору даних? 

6. Які види опитів ви знаєте? В чому полягають переваги та недоліки 

окремих видів опитів? 

7. В чому різниця між випадковими та систематичними помилками при 

проведенні опитів? 

 

 

Тема 8. Оформлення наукової продукції (результатів досліджень). 

Міжпредметні зв’язки. Вивчення категорій публічного управління та адміністрування в 

наукових дослідженнях, що  ґрунтуються на знаннях з дисциплін: економічна теорія, макро- 

мікроекономіка, основи економічної науки, теорія та історія управління. 

Мета лекції – формування системи теоретичних  та практичних знань з методології 

дослідження в галузі публічного управління.  

План лекції 

1. Праці наукового характеру: стаття, відгук, рецензія, анотація, доповідь. 

2. Особливості апробації результатів наукового дослідження.  

3. Підготовка тез доповідей та виступу на науково-практичних конференціях. 

4. Основні вимоги до підготовки і написання наукових статей, рефератів, курсових і 

дипломних робіт. 

Література: [1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14] 

 

Презентаційні матеріали. 

Контрольні запитання: 

1. Які види респондентських та адміністративних помилок, що можуть 

виникати при проведенні опитів Ви знаєте? Як можна зменшувати ці 

помилки? 

2. В чому сутність експерименту як методу збору даних? Чим експеримент 

відрізняється від інших методів збору даних? 

3. Якими засобами можна здійснювати контроль за дією змінних у процесі 

експерименту? 
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4. Що таке внутрішня та зовнішня достовірність результатів 

експериментів 

 

Тема 9. Організація наукової діяльності в Україні. 

Міжпредметні зв’язки. Вивчення категорій публічного управління та адміністрування в 

наукових дослідженнях, що  ґрунтуються на знаннях з дисциплін: економічна теорія, макро- 

мікроекономіка, основи економічної науки, теорія та історія управління. 

Мета лекції – формування системи теоретичних  та практичних знань з методології 

дослідження в галузі публічного управління.  

План лекції 

1. Інституціональна побудова науки. Академії наук.  

2. Інтеграція науки у світовому науково-технологічному просторі.  

3. Фонди сприяння розвитку науки і техніки, наукові гранти, міжнародні науково-

дослідницькі програми, стажування за кордоном. 

4. Система вищої освіти в Україні. Науково-педагогічна діяльність. 

5. Наукові ступені, вчені звання в Україні: сутність, значення, порядок присудження. 

Література: [1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14] 

 

Презентаційні матеріали. 

Контрольні запитання: 

1. Історія та розвиток Національної академії наук України. 

2. Наукові гранти, міжнародні науково-дослідницькі програми, стажування за кордоном. 

3. Назвіть основні права та обов’язки дослідників, спонсорів дослідження та 

респондентів (об’єктів дослідження) відповідно до етичного кодексу 

ICC/ESOMAR 

4. Наукові ступені, вчені звання за кордоном: сутність, значення, порядок присудження. 

5. Для чого створюються етичні кодекси професіональних асоціацій 

дослідників, що займаються дослідженнями? 

 

Тема 10. Впровадження результатів наукових досліджень ті їх ефективність. 

Міжпредметні зв’язки. Вивчення категорій публічного управління та адміністрування в 

наукових дослідженнях, що  ґрунтуються на знаннях з дисциплін: економічна теорія, макро- 

мікроекономіка, основи економічної науки, теорія та історія управління. 

Мета лекції – формування системи теоретичних  та практичних знань з методології 

дослідження в галузі публічного управління.  

План лекції 

1.Вибір теми дослідження. Складання плану дослідження.  

2.Аналіз літератури з обраної тематики.  

3. Аналіз результатів і підготовка висновків з проведеного наукового дослідження.  

4. Розробка рекомендацій щодо досягнення мети наукового дослідження та розв’язання 

поставлених завдань. 

5. Критерії ефективності наукових досліджень. 

6. Особливості апробації результатів наукового дослідження 

Література: [1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14] 

 

Презентаційні матеріали. 

Контрольні запитання: 

1. Критерії ефективності наукових досліджень.  

2. Особливості апробації результатів наукового дослідження.  
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3. Підготовка тез доповідей та виступів на науково-практичних конференціях.  

4. Дискусія як форма апробації наукового дослідження.  

5. Порядок ведення наукової дискусії. 

 

 

Тема 11. Особливості наукового дослідження публічного сектору та економіки. 

Міжпредметні зв’язки. Вивчення категорій публічного управління та адміністрування в 

наукових дослідженнях, що  ґрунтуються на знаннях з дисциплін: економічна теорія, макро- 

мікроекономіка, основи економічної науки, теорія та історія управління. 

Мета лекції – формування системи теоретичних  та практичних знань з методології 

дослідження в галузі публічного управління.  

План лекції 

1. Методологія як інтегральна система знань регулятивно-діяльнісної природи.  

2. Методологія державного управління: специфіка структурного бачення. 

3. Системно-синергетичний генезис методології державного управління.  

Література: [1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14] 

 

Презентаційні матеріали. 

Контрольні запитання: 

1. Питання для перевірки базових знань за темою семінару 

2. Які типи даних використовуються при проведенні досліджень в публічному секторі 

економіки? 

3. Назвіть методи збору якісних даних та поясніть їх сутність. 

4. В чому полягає сутність наукового спостереження? Які види 

спостережень вам відомі? 

5. Назвіть переваги та недоліки наукового спостереження як методу збору 

даних. 

6. В чому полягає сутність опиту як методу збору даних? 

7. Які види опитів ви знаєте? В чому полягають переваги та недоліки 

окремих видів опитів? 

 

 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

Основна: 

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

2. Вызов познанию: Стратегия развития науки в современном мире. – М.: Наука, 2004. – 475 с.  

3. Грищенко І.М., Григоренко О.М., Борисенко В.О. Основи наукових досліджень. – К.: КНТЕУ, 

2001. – 186 с. 

4. Добров Г.М. Наука о науке: Начала науковедения: 3 изд., доп. и перераб. – К.: Наукова думка, 

1989. – 301 с. 

5. Збірник основних нормативних актів про вищу освіту, наукову діяльність, підготовку та 

атестацію наукових кадрів. – Харків: Гриф, 2003. – 335 с. 

6. Історія Національної академії наук України / С.В. Кульчицький, Ю.В. Павленко, С.П. Руда, 

Ю.О. Храмов. – К.: Фенікс., 2000. – 527 с.  

7. Кузин Ф. Магистерская диссертация. Методика написания, правила оформления и порядок 

защиты: Практическое пособие для студентов-магистрантов. –  М.: Ось – 89, 1999. – 304 с. 

8. Лудченко А.А., Лудченко Я.А., Примак Г.А. Основы научных исследований. – К.: Знання, 

2001. – 113 с. 

9. Наука для ХХI века. Новые обязательства. Декларация о науке и использовании научных 

знаний. Повестка дня в области науки – рамки действий. – Париж:  ЮНЕСКО, 2000. – 55 с.   
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10. Наукова та інноваційна діяльність в Україні: Стат. збірник. – К.: Держкомстат України, 2003. 

– 340 с. 

11. Прохоров Е. П. Исследуя журналистику: Теоретические основы, методология, методика, 

техника работы исследователя СМИ: Учеб. пособ. – М.: РИП-Холдинг, 2005. – 202 с. 

12. Сидоренко В.К., Дмитренко П.В. Основи наукових досліджень: Навч. посіб. для вищ. пед.  

закл. освіти. – К.: РННЦ “ДІНІТ”, 2000. – 260 с. 

13. Теорія і практика політичного аналізу: Навч. посібник. / За заг. ред. О.Л. Василевського, В.А. 

Ребкала. – К.: Міленіум, 2003. – 228 с. 

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

Підручник. – К.: Знання – Прес, 2003. – 295 с. 

 

Додаткова: 

15. Вернадський В.И. Научная мысль как планетарное явление. – М.: Наука, 1991. – 270 с. 

16. Голуб В.А. Огляд концепцій  формування і використання бібліотечних електронних ресурсів // 

НТІ.  – 2001. – № 3. – С. 55 – 58. 

17. Економетрика: практикум з використання комп’ютера // І.Г. Лук’яненко, Л.І. Краснікова. – К.: 

Знання, 1998. – 217 с. 

18. Іванов В.Ф. Контент-аналіз. Методологія і методика дослідження. – К.: Просвіта, 1994. – 103 

с. 

19. Малиновский Б.Н. Академик Борис Патон: Труд на всю жизнь. – М.: ПЕРСЭ, 2002. – 271 с. 

20. Олешко В. Журналистика как творчество. – М.: РИП-Холдинг, 2003. – 222 с. 

21. Патон Б. Е. Наука. Техника. Прогресс. – М.: Наука, 1987. –  414 с.  

22. Сурмин Ю. П. Методология и методы социологических исследований. – К.: МАУП, 2003. – 

304 с. 

 

Ресурси мережі Інтернет 

1. Науково-освітній портал: http://eup.ru/ 

2. Сайт з економічної теорії: http://www.economicus.ru 

3. Сайт Державного Комітету СтатистикиУкраїни: http://wwwukrstatgov.ua         

4. Газета «БИЗНЕС»: http://www.business.ua/ 

5. Методологія та методи наукового дослідження: http://www.refine.org.ua/pageid-4859-1.html 

 

 
 

РОЗДІЛ 4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

№ 

з/п 

Види робіт. 

Критерії оцінювання знань студентів 

 Б
а
л

и
 

р
ей

т
и

н
г
у
 

М
а
к

си
м

а
л

ь
н

а
 к

іл
ь

к
іс

т
ь

 

б
а
л

ів
 

1.   Бали поточної успішності за участь у семінарських заняттях 

Критерії оцінювання 5 балів 

Відмінно («5») – студент в повному обсязі володіє навчальним матеріалом, 

вільно самостійно та аргументовано його викладає під час усних виступів 

та письмових відповідей, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних 

питань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову та 

додаткову літературу. Правильно вирішив усі тестові завдання. 

5 

Добре («4») – студент достатньо повно володіє навчальним матеріалом, 

обґрунтовано його викладає під час усних виступів та письмових 

відповідей, в основному розкриває зміст теоретичних питань та практичних 

завдань, використовуючи при цьому обов’язкову літературу. Але при 

4 

http://eup.ru/
http://www.economicus.ru/
http://wwwukrstatgov.ua/
http://www.business.ua/
http://www.refine.org.ua/pageid-4859-1.html
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викладанні деяких питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, 

допускаються при цьому окремі несуттєві неточності та незначні помилки. 

Правильно вирішив більшість тестових завдань.  

Задовільно («3») – студент в цілому володіє навчальним матеріалом 

викладає його основний зміст під час усних виступів та письмових 

відповідей, але без глибокого всебічного аналізу, обґрунтування та 

аргументації, без використання необхідної літератури допускаючи при 

цьому окремі суттєві неточності та помилки. Правильно вирішив половину 

тестових завдань. 

3 

Незадовільно («2») – студент не в повному обсязі володіє навчальним 

матеріалом. Фрагментарно, поверхово (без аргументації та обґрунтування) 

викладає його під час усних виступів та письмових відповідей, недостатньо 

розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, допускаючи 

при цьому суттєві неточності, правильно вирішив меншість тестових 

завдань. 

2 

Незадовільно («1») – студент частково володіє навчальним матеріалом не в 

змозі викласти зміст більшості питань теми під час усних виступів та 

письмових відповідей, допускаючи при цьому суттєві помилки. Правильно 

вирішив окремі тестові завдання. 

0-1 

2.  Самостійна робота студентів (СРС) 

Критерії оцінювання  

Самостійна робота (тестування за результатами виконаних 

самостійних робіт) 

Самостійна робота студентів, яка передбачена в темі поряд з аудиторною 

роботою, оцінюється під час поточного контролю теми на відповідному 

занятті. Засвоєння тем, які виносяться лише на самостійну роботу 

контролюється при підсумковому семестровому контролі. 

 

3.  Залік по модулю 

Критерії оцінювання  5 балів 

Встановлено 3 рівні складності завдань.  

1. Перший рівень – завдання із вибором відповіді – тестові завдання. 

Завдання з вибором відповіді вважається виконаним правильно, якщо в 

картці тестування записана правильна відповідь.  

0-5 

2. Другий рівень – завдання з короткою відповіддю.  

Завдання з короткою відповіддю вважається виконаним правильно, якщо 

студент дав вірні визначення, посилання, тлумачення, короткі коментарі. 

3. Третій рівень – завдання з розгорнутою відповіддю (повне обґрунтування  

відповіді).  

В цих завданнях треба зробити послідовні, логічні пояснення, необхідні 

посилання, вказати факти, з яких випливає те чи інше твердження. Якщо 

потрібно, то слід проілюструвати думки схемами, графіками, таблицями.  

4.  Індивідуальна робота студента (ІНДЗ) 

Критерії оцінювання 5 балів 

робота виконана та захищена згідно графіка, з поясненнями та висновками і 

в повному обсязі 
5 

робота захищена, але виконана частково, з порушенням термінів або вимог 4 

робота не захищена та виконана частково, з порушенням термінів або 

вимог 
3 

робота не захищена та виконана з порушенням Методичних рекомендацій 1-2 

робота не виконана. 0 

5.  Екзамен 50 
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Семестровий екзамен як форма підсумкового контролю є обов’язковим 

для всіх студентів.  

Екзаменаційний білет містить 20 завдань, завдання 3-ьох рівнів 

складності. 

Перший рівень (завдання 1-10) – завдання із вибором відповіді – це 

теоретичні питання, що мають по чотири варіанти відповідей, з яких одна є 

правильною. За кожне правильно виконане завдання студент одержує 1 бал 

(максимально 10  1 = 10,0 балів).  

Другий рівень (завдання 11-16) – завдання з короткою відповіддю. 

Завдання з  короткою відповіддю вважається виконаним правильно, якщо 

студент дав вірні визначення, посилання, тлумачення, і коментарі. За кожне 

правильно виконане завдання студенту виставляється 3 бали (максимально 

6  3,0 = 18,0 балів).  

Третій рівень (завдання 17-20) – питання теоретичного характеру, які 

вимагають повної описової відповіді (максимально 4  5,5 = 22 балів) 

Результат екзамену залежить від загальної кількості набраних балів. 

Оцінка одержана на екзамені є остаточною. 

0-50 

 

 

Укладач:   ____________ Васьківська К.В. ., доцент 
 


