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За видами занять: 

Лекцій Семінарських за-
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Практичних занять Лабораторних занять Самостійна 
підготовка 

Вид контролю 
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ВИКЛАДАЧІ 

Контактна інформація для зв'язку з викладачем: - місцезнаходження робочого місця викладача : ДДМА, II корпус, кафедра «Менеджмент», ауд. 2426; 
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Шевченко Олена Олександрівна 
Доктор економічних наук, доцент, профессор кафедри менеджменту ДДМА.  
Досвід роботи – 21 рік.  
Автор понад 80 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі: 2 навчальних посібників з грифом МОНУ, 8 монографій з 
актуальних проблем економіки та управління.  

Провідний лектор з дисциплін: «Методологія наукових досліджень у професійній сфері», «Поведінкова економіка», «Державна та 
національна безпека», «Теоретичні моделі економічних та соціальних процесів», «Місцеве самоврядування», «Державна політика 
соціального захисту та соціального забезпечення». 
E - mail робітник: cpk_ddma@ukr.net; 
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АНОТАЦІЯКУРСУ 

Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі 

Освітні компоненти, які передують ви-

вченню 

1. Психологія лідерства та професійної успішності.2. Ділове та академічне письмо іноземною мовою 

Освітні компоненти для яких є базовою Кваліфікаційна робота магістра 

Компетенції відповідно до освітньо-професійної програми 
Soft-skills/Загальні компетентності(ЗК) Hard-skills/Спеціальні(фахові) компетенції 

ЗК1. Здатність проведення досліджень на відповідному 
рівні;  
ЗК2. Здатність до спілкуватися з представниками інших 
професійних груп різного рівня (з експертами з інших 
галузей знань/видів економічної діяльності); 
ЗК3. Навички використання інформаційних та комуні-
каційних технологій;  
ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність);  
ЗК7. Здатність до абстрактного мислення, ана-
лізу та синтезу 

СК1 - Здатність визначати та описувати характеристики організації. 
СК2 - Здатність аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх з факторами впливу зов-
нішнього та внутрішнього середовища. 
СК4 - Вміння визначати функціональні області організації та зв’язки між ними. 
СК5 - Здатність управляти організацією та її підрозділами через реалізацію функцій менеджменту. 
СК9 - Здатність працювати в команді та налагоджувати міжособистісну взаємодію при вирішенні 
професійних завдань. 
СК10 - Здатність оцінювати виконувані роботи, забезпечувати їх якість та мотивувати персонал ор-
ганізації. 
 

Результати навчання відповідно до освітньо-професійної (програмні результати навчання – ПРН) 

ПРН 1. Критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний науковий, методичний і аналітичний інструментарій для управління в непередба-

чуваних умовах; 

ПРН 8. Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення та інформаційні системи для вирішення задач управління організацією; 
ПРН 14 Консолідувати та комплексно застосовувати методи діагностики, планування та управління при розробці планів, програм та стратегій подальшого 
розвитку промислових підприємств. 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

Анотація 

Навчальна дисципліна «Методологія наукових досліджень у професійній сфері» є однією із складових комплексної підготовки фахівців за другим 

(магістерським) рівнем вищої освіти. Завдання дисципліни: оволодіння знаннями щодо сутності лідерства, історії розвитку відповідних теорій, особливості 

різних стилів лідерства, передумов ефективного лідерського впливу; формування вміння здійснювати аналіз ситуативних чинників, що обумовлюють вибір 

ефективного стилю лідерства в умовах підприємства, навичок та вмінь обирати ефективні методи та прийоми управлінського впливу в умовах невизначе-

ності та ризику; забезпечення вміння визначати свій стиль лідерства, ідентифікувати й намітити план розвитку лідерських якостей;формування системного 

уявлення про команду та командотворення, оволодіння знаннями щодо механізму формування команди та процесів внутрішньої динаміки команди під час 

переходу від одного етапу розвитку до іншого; набуття навичок взаємодії та командної роботи; забезпечення вміння визначати сфери спільних інтересів та 

цінності для побудови ефективного партнерства, здійснювати оцінку ділових партнерів, оформляти договірні відносини, здійснювати ділові переговори з 

урахуванням етичних вимог; формування навичок професійної комунікації й аргументованого дискутування з питань лідерства, партнерства та командо-

творення, пояснення змісту відповідної проблематики в колі фахівців та нефахівців; забезпечення вміння узагальнювати та деталізувати окремі факти, 

явища, механізми, тенденції у теорії та практиці лідерства та командотворення, робити прогнози щодо їх розвитку. 

Мета 
Формування у здобувачів вищої освіти системи теоретичних і прикладних знань щодо використання принципів, типів, інструментів лідерс-
тва, забезпечення налагодженої роботи в команді та тривалого ділового партнерства у майбутній професійній діяльності. 



Формат та  
методи нав-
чання 

Лекції (очний, дистанційний формат), практичні заняття (очний, дистанційний формат), консультації (очний, дистанційний формат), підсумковий конт-
роль – залік (очний, дистанційний формат) 

«Правила 

гри» 

 

• Курспередбачаєроботувколективі. 
• Середовищеваудиторіїєдружнім,творчим,відкритимдоконструктивноїкритики. 

Політика щодо дедлайнів та перескладання 
• Освоєннядисциплінипередбачаєобов'язковевідвідуваннялекційіпрактичнихзанять,атакожсамостійнуроботу. 
• Самостійнароботавключаєвсебетеоретичневивченняпитань,щостосуютьсятемлекційнихзанять,якіневвійшливтеоретичнийкурс,абожбулирозглянутікоротко,їх 
поглибленапроробказарекомендованоюлітературою. 
• Усізавдання,передбаченіпрограмою,маютьбутивиконаніувстановленийтермін. 
• Якщостудентвідсутнійзповажноїпричини,вінпрезентуєвиконанізавданняпідчассамостійноїпідготовкитаконсультаціївикладача. 
• Студент,якийспізнився,вважаєтьсятаким,щопропустивзаняттязнеповажноїпричинизвиставленням0балівзазаняття,іприцьомумаєправобутиприсутнімназанятті. 
• Завикористаннятелефонівікомп'ютернихзасобівбездозволувикладача,порушеннядисциплінистудентвидаляєтьсяззаняття,зазаняттяотримує0балів. 

Політика академічної доброчесності 
• Підчасроботинадзавданняминедопустимопорушенняакадемічноїдоброчесності:привикористанніІнтернетресурсівтаіншихджерелінформаціїстудентповиненвказати 
джерело,використаневходівиконаннязавдання.Уразівиявленняфактуплагіатустудентотримуєзазавдання0балів. 

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ 

Лекція 1 

Наука як сфера людської дія-

льності. Організація наукової 

діяльності в Україні 

Практичне 

заняття 1 

Заняття 1. Загальні підходи до вивчення наукової діяльності. Наукова діяль-

ність: організація в Україні (діалог-пояснення, усне опитування, тестування) 
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Наука як сфера людської 

діяльності. Організація 

наукової діяльності в Ук-

раїні 

Лекція 2 
Теоретичні засади наукового 

дослідження 

Практичне 

заняття 2 
Заняття 2. Наукове дослідження: сутність та види (діалог-пояснення, гру-

пова дискусія) 

Теоретичні засади науко-

вого дослідження 

Лекція 3 

Наукове дослідження як про-

цес розв’язання наукової про-

блеми  

Практичне 

заняття 3 
Заняття 3. Модульна контрольна робота №1 

Наукова проблема: процес розв’язання. Підготовка тез доповіді. Ко-

локвіум за модулем №1. 

Наукове дослідження як 

процес розв’язання нау-

кової проблеми 

Лекція 4 

Інформаційне забезпечення на-

уково-економічних  дослі-

джень  

Практичне 

заняття 4 

Заняття 4. Наукова інформація та її роль у проведенні наукових досліджень. Інформаційне забезпе-

чення науково-економіч-

них  досліджень  

Лекція 5 

Методологія наукових дослі-

джень: загальні положення  

Практичне 

заняття 5 
Заняття 5. Види та ознаки наукових досліджень. Засвоєння методологі-

чних засад наукової праці (індивідуальне завдання) 

Методологія наукових 

досліджень: загальні по-

ложення.  

Лекція 6 

Методи науково-економічних 

досліджень  

Практичне 

заняття 6 
Заняття 6. Загальнонаукові та прикладні методи. Самостійна ро-

бота.(індивідуальне завдання) (діалог-пояснення, групове рішення кейсів) 

 

Методи науково-економі-

чних досліджень  

Лекція 7 
Ефективність наукових дослі-

джень  

Практичне 

заняття 7 
Заняття 7. Оцінка ефективності наукового дослідження (діалог-пояс-

нення, реферат) 

Ефективність наукових 

досліджень 



Лекція 8 

Наукове дослідження здобу-

вача вищої освіти: організація 

та виконання 

Практичне 

заняття 8 
Заняття 8 Підготовка наукової статті Наукове дослідження 

здобувача вищої освіти: 

організація та виконання 

Лекція 9 

Науковий стиль мовлення та 

оформлення наукової роботи. 

Практичне 

заняття 9 
Заняття 9. Модульна контрольна робота №2. Магістерська наукова ро-

бота: специфіка виконання. Колоквіум за модулем №2 

Науковий стиль мов-

лення та оформлення на-

укової роботи. 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

Комп’ютери с програмним забезпеченням для виконання практичних робіт: Googledocs, Googleanalytics, GoogleTrends - проведення та оцінка дос-

ліджень; HohliBuilder, GoogleCharts, Vizualize-онлайн сервіси для створення інфографіки; Microsoft PowerPoint – візуалізація даних Microsoft Power 

BI – аналітика та візуалізація даних 

Ноутбук ASUS X200M (IntelPentium III Xeon 2166 GHz RAM 2ГБ, мультимедійний бізнес-проектор Epson EB-X92, мультимедійний про-

ектор unic UC28,  OpenOffice.org 4.1.7, Googledocs,Internet-браузер GoogleChrome 85.04183.121  
Мультимедійний проектор, маркерна дошка і екран; 

Доступ до матеріалів дистанційного навчання і контролю Moodle з цього курсу можна знайти за посиланням:  

http://moodle.dgma.donetsk.ua/course/view.php?id=950 

 
 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 
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1.  Основи  наукових  досліджень:  методичні  рекомендації  для самостійного  вивчення  дисципліни  /  

уклад.:  О.Г.  Терешкін,  Т.М.  Брикова; Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі.  –  Харків: 

ХДУХТ, 2018. –  66 с. 

2.  Гуторов  О.І.  Методологія  та  організація  наукових  досліджень  : навч.посібник/ О.І. Гуторов; Харк. 

нац. аграр. ун -т ім. В.В. Докучаєва  –  Х.: ХНАУ, 2017. – 272с 

3.  Методологія  та  організація  наукових  досліджень:  опорний конспект  лекцій  /  уклад.:  О.Г.  Ши-

дакова-Каменюка,  З.І.  Кучерук,  Г.В. Степанькова;  Харківський  держ.  ун-т  харчування  та  торгівлі.  

–  Харків: ХДУХТ, 2017. – 56 с. 

4.  Методологія  та  організація  наукових  досліджень:  навч.  посіб.  / О.Г.  Шидакова-Каменюка,  О.В.  

Самохвалова,  С.Г.  Олійник  та  ін.  –  Харків: ХДУХТ, 2016. – 186 с. 

5.  Данильян О. Г. Організація та методологія наукових досліджень : навч. посіб. / О. Г. Данильян, О. П. 

Дзьобань. – Харків : Право, 2017. – 448 с 

6.  Швець  Ф.Д.  Методологія  і  організація  наукових  досліджень. Навчальний посібник. - Рівне : 

НУВГП, 2016.-151 с. 
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1. Основи  наукових  досліджень  в  економіці:  мультимедійне  

супроводження дисципліни  для  студентів  економічних  спе-

ціальностей  /  уклад.:  Н.М. Гаркуша,  І.В.  Руденко;  –Харків: 

ХДУХТ, 2018. – 118 c. 
 

Інформаційні ресурси 

1. European Business Association. URL: https://eba.com.ua 

2. Верховна РадаУкраїни.URL: http://zakon.rada.gov.ua   

3. Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського. URL: 

http://www.nbuv.gov.ua/   
Освітня онлайн-платформа Skillbox. URL:  https://skill-

box.com.ua  

  

http://moodle.dgma.donetsk.ua/course/view.php?id=950
https://eba.com.ua/
http://zakon.rada.gov.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
https://skillbox.com.ua/
https://skillbox.com.ua/


СИСТЕМА ОЦІНКИ 

Накопичування балів з навчальної дисципліни Сума балів ECST Оцінка Рівень компетентності 

Форми та методи контролю 
Рейтингова оцінка, 

бали 
90 - 100 A відмінно 

Високий 

Повністюзабезпечуєвимогидознань, уміньі навичок,що викладенівробочійпрограмі дисцип-

ліни.Власніпропозиціїстудентавоцінкахі вирішенніпрактичнихзадач підвищуєйоговміння 
використовуватизнання,яківінотримавпри вивченііншихдисциплін,атакожзнання, набуті 

присамостійномупоглибленомувивчені 

питань,що відносяться додисципліни,яка 
вивчається. 

Усне опитування 5 

81 - 89 B 

добре 

Достатній 

Забезпечуєстудентусамостійневирішенняосновнихпрактичнихзадачвумовах, коли вихіднідані-

внихзмінюються порівнянозприкладами,щорозглянутіпрививченідисципліни 

  
Участь в груповій роботі (розро-

бка тез доповіді) 

3 

Індивідуальне завдання (кейс) 5 

75 - 80 C 

Достатній 

Конкретнийрівень,завивченимматеріаломробочої 
програмидисципліни. 

Додатковіпитанняпро можливістьвикористання теоретичнихположеньдляпрактичного 

використаннявикликаютьутруднення. 

Модульна контрольна робота №1 
10 

Індивідуальне завдання  10 
65 - 74 D 

задовільно 

Середній 
Забезпечуєдостатньонадійнийрівеньвідтворення основнихположеньдисципліни 

Колоквіум за модулем №1 15 

Участь в груповій роботі  2 
55 - 64 E 

Середній 
Ємінімальнодопустимимувсіхскладових 

навчальноїпрограмиз дисципліни Індивідуальне завдання  10 

Реферат 10 
30 - 54 FX 

незадовільно 

Низький 

Незабезпечуєпрактичноїреалізаціїзадач,що 
формуютьсяпрививченідисципліни Усне опитування 5 

Модульна контрольна робота №2 10 
0 - 29 F 

Незадовільний 
Студентнепідготовленийдосамостійного 

вирішеннязадач,якіокреслюєметатазавдання дисципліни Колоквіум за модулем № 2 15 

ГРАФІК ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ТА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ ДЛЯ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Види  

навчальної  

роботи 

Розподіл між навчальними тижнями  

Е
К

З
А

М
Е

Н
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Сума 

балів 

Методи  

контролю 
ВК ГР УО ІЗ МКР1  К 1 ІЗ  ГР  Р УО ІЗ МКР2  ІЗ К 2 

 

Всього балів 

на тиждень 

 3 5 5 10  15 10  2  10 5  10  10 15 100 

Модулі. ⚫       ⚫М1 ⚫         ⚫М2  

ВК – вхідний контроль; УО – усне опитування; ГР – групова робота; ІЗ – індивідуальне завдання; МКР – модульна контрольна робота; К – колоквіум, Р - реферат 

 Силабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної дисципліни 



Опитування з приводу оцінювання якості викладання дисципліни «Методологія наукових досліджень у професійній сфері» 

можна знайти за посиланням:https://docs.google.com/forms/d/1Y9ymMt0082JfjN-cfb9SLN3O1L2sKL68De3iykk9bR8/edit 

Результати опитування можна знайти за посиланням: http://moodle.dgma.donetsk.ua/course/view.php?id=950 
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