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У процесі вивчення дисципліни «Організація наукової діяльності» здобувачі наукового ступеня 
доктора філософії оволодівають необхідним обсягом знань про роль і місце науки у розвитку 
суспільства, види та особливості організації наукового дослідження, його методологічні принципи і 
методи, технологію планування пошукової діяльності. Під час практичних занять у аспірантів 
формуються уміння організовувати власну науково-дослідну роботу, здатність самостійно планувати 
її і підбирати адекватні методи, будувати наукові гіпотези і моделі, ставити педагогічні експерименти, 
здійснювати математичну обробку та інтерпретацію результатів дослідження, узагальнення та 
оформлення його результатів. Зміст дисциплін «Організація наукової діяльності» розроблено на 
основі відповідних вимог щодо підготовки аспірантів до дослідницької та викладацької діяльності у 
закладах вищої освіти за спеціальністю та галуззю з урахуванням десятого рівня національної рамки 
кваліфікацій: здатності особи розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та/або 
дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення 
нових цілісних знань та/або професійної практики. 

Структура курсу 
 

Години 
(лек. / 
практ.) 

Тема Результати навчання Завдання 

4 / 4 1. Інновації у діяльності 
сучасного фахівця. 
 

Здатність до інноваційності у пошуці наукових 
підходів до проблеми дослідження і шляхів її 
вирішення, започаткування власного дослідження 

Питання, 
кейси 

2 / 2 2. Сутність і 
методологічні 
принципи дослідження 

Концептуальні та методологічні знання в галузі  
 

Питання, 
кейси 
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4 / 4 3. Логіка наукового 
дослідження 

Розуміння та планування ґрунтовного наукового 
дослідження, набуття універсальних навичок 
дослідника, зокрема усної та письмової презентації 
результатів власного наукового дослідження 

Кейси, ІНДЗ  

4 / 4 4. Методи 
теоретичного 
дослідження 

Уміння використовувати кількісні та якісні методи 
теоретичного дослідження для обґрунтування 
концептуальних положень, моделей    

ессе,  ІНДЗ, 
презентація  

6 / 6 5. Методи емпіричного 
накопичення інформації 

Спеціалізовані уміння/навички підбирати методи, 
необхідні для розв’язання значущих проблем у сфері 
професійної діяльності, науки та інновацій 

Кейси, ІНДЗ, 
презентації 

6 / 6 6. Педагогічний 
експеримент 

Вміти прогнозувати і планувати хід комплексного 
наукового дослідження для перевірки гіпотези і 
основних результатів дослідницької діяльності 

Кейси, ІНДЗ, 
презентація, 
тест 

4 / 4 7. Дотримання 
академічної 
доброчесності 

Переконання у неминучості дотримання вимог 
академічної доброчесності, уміння самоперевірки 
авторських текстів на запозичення і плагіат, навички 
оформлення наукових текстів 

ІНДЗ, ессе 
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Політика оцінювання 

● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів
без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (до 20% від максимальної оцінки).
Перескладання модулів відбувається із дозволу деканату за наявності поважних причин.

● Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються на наявність
плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 20%.
Використанням будь-яких джерел інформації, в тому числі мобільних девайсів, під час
тестування заборонене.

● Політика щодо відвідування: Відвідування занять як правило є обов’язковим компонентом
навчаня. За необхідності (віддаленість місця проживання чи роботи аспіранта) чи наявності
об’єктивних причин (участь у програмі академічної мобільності чи конференції, міжнародне
стажування,  хвороба тощо) відвідування може відбуватись вибірково за погодженням із
керівником курсу. Навчання аспірантів також здійснюється в он-лайн режимі на платформі
Moodle.

Оцінювання 

Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином: 

Види оцінювання % від сумарної оцінки 

Опитування під час занять – усно 20 

Теми 1-7: питання, кейси, ІНДЗ, ессе, презентації 60 

Залік (теми 1-7) – підсумковий тест (або комплексне ІНДЗ) 20 

Всього 100 


