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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Науковий семінар по кафедрі всесвітньої історії «Методика підготовки 

написання кваліфікаційних робіт» 

Викладач (-і) Бурачок Лілія Василівна 

Контактний 

телефон 

викладача 

0677155524 

E-mail викладача lilia.burachok@gmail.com 

Формат 

дисципліни 

2. Цикл професійної підготовки. 

2.2 Вибіркові дисципліни 

2.2.2 Дисципліни вільного вибору студента 

Обсяг дисципліни 3 кредити ЄКТС (90 год.) 

Посилання на 

сайт 

дистанційного 

навчання 

http://www.d-

learn.pu.if.ua/index.php?mod=course&action=ReviewAllCourseI

nCategory&id_cat=46 

Консультації - 

2. Анотація до курсу 
Запропонований курс покликаний:  

 надати знання методики та методології дослідження у поєднанні з ґрунтовним аналізом 

історичних поглядів, методів історичного знання, практичні поради, які можна буде 

застосувати на уроках в школі, опанувати основи написання наукового дослідження; 

 навчитися професійного ставлення до роботи з джерелами, написання дослідницького тексту, 

викладати опис відомих фактів, явищ, закономірностей, узагальнення та правильне 

оформлення, що в майбутньому може знадобитися студентам при поясненні шкільного 

матеріалу учням. 

3. Мета та цілі курсу  
Мета викладання дисципліни – це підготовка висококваліфікованих фахівців на першому 

(бакалаврському) рівні вищої освіти за галуззю знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальністю 014 

Середня освіта (Історія) у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника»; підготовка висококваліфікованих фахівців для праці у загальноосвітніх навчальних 

закладах, що володіють знаннями з історії України, всесвітньої історії, методики викладання історії і 

суспільствознавчих дисциплін, сучасних освітніх технологій, вікової психології, політології, 

правознавства, етики, інших предметів; формування загальних, спеціальних, професійних 

компетентностей, достатніх для ефективного розв’язування стандартних і нестандартних 

комплексних задач у професійній педагогічній діяльності в навчальних закладах середньої освіти, що 

характеризується комплексністю та невизначеністю умов, формування професійних 

компетентностей майбутніх учителів історії і суспільствознавчих предметів з фаховими інтересами 

до впровадження інноваційних технологій з метою безперервного подальшого навчання та 

підвищення професійного рівня, що забезпечить високий рівень їх конкурентоспроможності та 

затребуваності на ринку праці; виховання високоморальних, патріотичних, освічених особистостей, 

спроможних вносити істотний вклад у майбутнє як регіону, так й України; застосовувати набуті 

знання, уміння і навички у майбутній професії – вчитель історії і суспільствознавчих предметів; 

використовувати набуті знання для збереження та використання культурного спадку, вирішення 

актуальних проблем сьогодення, виробити навички виявлення, опрацювання та інтерпретації 

історичних джерел в навчально-освітньому процесі; творчо підходити до навчального процесу; 

виховувати повагу до загальнолюдських цінностей, а також виховувати активні громадянські 

позиції. 

4. Результати навчання (компетентності) 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

 -найважливіші факти, події та процеси світової історії, необхідні для роботи в навчальних 

закладах середньої освіти (D 2); 

 

вміти: 

-аналізувати здобуту інформацію в ході освітнього процесу, генерувати необхідну історичну 

інформацію для  професійної діяльності вчителя історії і суспільствознавчих предметів, а 

http://www.d-learn.pu.if.ua/index.php?mod=course&action=ReviewAllCourseInCategory&id_cat=46
http://www.d-learn.pu.if.ua/index.php?mod=course&action=ReviewAllCourseInCategory&id_cat=46
http://www.d-learn.pu.if.ua/index.php?mod=course&action=ReviewAllCourseInCategory&id_cat=46


також періодично  покращувати професійну кваліфікацію через навчання і знання принципів 

академічної доброчесності впродовж життя (D 11); 
- організовувати комплексний пошук, неупереджений аналіз та інтерпретацію інформації 

методичного характеру, зокрема із використанням інформаційно-комунікаційних технологій; (D 19); 

 

-під час написання кваліфікаційної роботи самостійно давати оцінку суспільно-політичним 

явищам, подіям, фактам, процесам і тенденціям у країні та світі, дотримуючись принципів 

наукової об’єктивності й неупередженості, а також освітні проблеми, пропонувати способи 

їх вирішення, що дасть в умовах недостатньої інформації інтегрувати знання для розв’язання 

власних та суспільних проблем; формувати політичну культуру, ініціативу і підприємливість 

(D 22); 

-здійснювати евристичну роботу, а також наукові і наукову-педагогічні дослідження в галузі 

всесвітньої історії, методики викладання історії і суспільствознавчих предметів; застосувати 

застосовувати міждисциплінарний підхід (D 25). 
   

 

Фахові (предметні) компетентності: 

Здатність усвідомлювати та інтерпретувати вивчений дослідницький матеріал, переводити його в 

умовно-графічну наочність, формувати й науково аргументувати власну позицію, брати активну 

участь у дискусіях (С 11). 

Наявність системи знань основних теорій та концепцій сучасної історіографії, основних джерел із 

дисципліни, вміти їх критично аналізувати, дотримуючись принципів наукової об’єктивності й 

неупередженості (С 17). 

Здатність організовувати комплексний пошук, неупереджений аналіз та інтерпретацію 

історичних джерел  або інформації методичного характеру (С 26). 

Самостійно оцінювати суспільні явища, процеси і тенденції в Україні та світі, дотримуючись 

принципів наукової об’єктивності й неупередженості (C 28). 
 

 

5. Організація навчання курсу 

Обсяг курсу 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції 0 

семінарські заняття / практичні 

/ лабораторні 

16 

самостійна робота 29 

Ознаки курсу 

Семестр 
Спеціальніс

ть 

Курс 

(рік 

навчан

ня) 

Нормативний / 

вибірковий 

 7 014 Середня 

освіта. Історія. 
4 Вибірковий 

Тематика курсу 

Тема, план Форма 

заняття 

Література Завдання, год Вага 

оцінки 

Термін 

виконання 

Тема1 

Основи 

наукознавств

а 

1.Наука: 

зміст, 

функції.  

2.Наукознавс

тво та його 

Семіна

р 

 

1. Крутов В. И., Попов 

В. В. Основы научных 

исследований. – М.: Высшая 

школа, 1989. – 400 с. 

2.  Крушельницька О. В. 

Методологія та організація 

наукових досліджень: 

Навчальний посібник. – К.: 

Кондор, 2003. – 192 с. 

(2 год) 1-5 Впродовж 

семінару 



розвиток. 

Закономірнос

ті і тенденції 

розвитку 

науки.  

3.Основні 

етапи 

становлення 

та сучасний 

рівень 

розвитку 

науки 

3.  Лудченко А. А., 

Лудченко Я. А., Примак Т. 

А. Основы научных 

исследований. – К.: Знання, 

2001. – 113 с. 

4.  Філіпченко А. С. 

Основи наукових 

досліджень. Конспект 

лекцій: Посібник. – К.: 

Академвидав, 2004. – 208 с. 

5. Білуха М. Т. Основи 

наукових досліджень: 

Підручник. - К.: Вища 

школа, 1997.- 214 с. 

6. Борикова Л. В., 

Виноградова Н. А. Пишем 

реферат, доклад, выпускную 

квалификационную работу. 

– М.: ИНФРА - М, 2000.- 89 

с. 

7. Шейко В.М., 

Кушнаренко Н.М. 

організація та методика 

науково-дослідницької 

діяльності: Підручник. – 5-те 

вид., – К.: Знання, 2006. – 

307 с. 

8. Цехмістрова Г.С. 

Основи наукових 

досліджень: Навчальний 

посібник. – К.: ВД „Слово”, 

2004. – 240 с. 

9. Ковальчук В.В., 

Моїсєєв Л.М. Основи 

наукових досліджень: 

Навчальний посібник. – 3-е 

вид., перераб. і допов. – К.: 

ВД „Професіонал”, 2005. – 

240 с. 

10. Стеченко Д.М., Чмир 

О.С. Методологія наукових 

досліджень: Підручник. – К.: 

Знання, 2005. – 309 с. – 

(Вища освіта ХХІ століття). 

11. П’ятницька-

Позднякова І.С. Основи 

наукових досліджень у 

вищій школі: Навчальний 

посібник. – К.: 2003. – 116 с. 

12. Єріна А.М., Захожай 

В.Б., Єрін Д.Л. Методологія 

наукових досліджень: 

Навчальний посібник. – К.: 

Центр навчальної 



літератури, 2004. – 212 с. 

Тема 2 

Психологічно

-

інтелектуальн

е підґрунтя 

наукових 

досліджень 

1.Суб'єкт 

наукових 

досліджень. 

Типи 

характеру 

дослідників. 

2.Тип 

темпераменту 

і риси 

дослідника. 

3.Роль 

відкритого і 

закритого 

інтелекту в 

науковій 

діяльності. 

4.Кількісна і 

якісна 

типологія 

дослідників.  

5.Організація 

творчої 

діяльності 

Психологія 

наукової 

творчості.  

6.Робочий 

день 

науковця.  

7.Робоче 

місце 

науковця. 

Оргтехніка, 

технічні 

засоби 

наукової 

діяльності.  

8.Ділове 

спілкування. 

Ділове 

листування. 

Особисий 

архів 

дослідника. 

Тош Д. 

Стремление к 

Семіна

р 

1. Крушельницька О. В. 

Методологія та організація 

наукових досліджень: 

Навчальний посібник. – К.: 

Кондор, 2003. – 192 с. 

2. Лудченко А. А., 

Лудченко Я. А., Примак Т. 

А. Основы научных 

исследований. – К.: Знання, 

2001. – 113 с. 

3. Філіпченко А. С. 

Основи наукових 

досліджень. Конспект 

лекцій: Посібник. – К.: 

Академвидав, 2004. – 208 с. 

4. Білуха М. Т. Основи 

наукових досліджень: 

Підручник. - К.: Вища 

школа, 1997.- 214 с. 

5. Борикова Л. В., 

Виноградова Н. А. Пишем 

реферат, доклад, выпускную 

квалификационную работу. 

– М.: ИНФРА - М, 2000.- 89 

с. 

6. Єріна А.М., Захожай 

В.Б., Єрін Д.Л. Методологія 

наукових досліджень: 

Навчальний посібник. – К.: 

Центр навчальної 

літератури, 2004. – 212 с. 

7. Ковальчук В.В., 

Моїсєєв Л.М. Основи 

наукових досліджень: 

Навчальний посібник. – 3-е 

вид., перераб. і допов. – К.: 

ВД „Професіонал”, 2005. – 

240 с. 

8. Крутов В. И., Попов 

В. В. Основы научных 

исследований. – М.: Высшая 

школа, 1989. – 400 с. 

9. П’ятницька-

Позднякова І.С. Основи 

наукових досліджень у 

вищій школі: Навчальний 

посібник. – К.: 2003. – 116 с. 

10. Стеченко Д.М., Чмир 

О.С. Методологія наукових 

досліджень: Підручник. – К.: 

Знання, 2005. – 309 с. – 

(Вища освіта ХХІ століття). 

11. Цехмістрові Г.С. 

2 год. 1-5 Впродовж 

семінару 



истине. Как 

овладеть 

мастерством 

историка. – 

М., 

Основи наукових 

досліджень: Навчальний 

посібник. – К.: ВД „Слово”, 

2004. – 240 с. 

12. Шейко В.М., 

Кушнаренко Н.М. 

організація та методика 

науково-дослідницької 

діяльності: Підручник. – 5-те 

вид., – К.: Знання, 2006. – 

307 с. 

 

Тема 3. 

Методологія 

наукових 

досліджень 

1.Поняття 

проблеми в 

науковому 

дослідженні; 

актуальність, 

мета, 

завдання 

дослідження.  

2.Об’єкт та 

предмет 

наукового 

дослідження. 

Наукова 

новизна, 

практична 

цінність, 

апробація 

отриманих 

результатів. 

Семіна

р 

1. Крутов В. И., Попов 

В. В. Основы научных 

исследований. – М.: Высшая 

школа, 1989. – 400 с. 

2. П’ятницька-

Позднякова І.С. Основи 

наукових досліджень у 

вищій школі: Навчальний 

посібник. – К.: 2003. – 116 с. 

3. Стеченко Д.М., Чмир 

О.С. Методологія наукових 

досліджень: Підручник. – К.: 

Знання, 2005. – 309 с. – 

(Вища освіта ХХІ століття). 

4. Цехмістрові Г.С. 

Основи наукових 

досліджень: Навчальний 

посібник. – К.: ВД „Слово”, 

2004. – 240 с. 

5. Шейко В.М., 

Кушнаренко Н.М. 

організація та методика 

науково-дослідницької 

діяльності: Підручник. – 5-те 

вид., – К.: Знання, 2006. – 

307 

(2 год) 1-5 Впродовж 

семінару 

Тема 4. 

Оформлення 

результатів 

наукового 

дослідження  

1.Загальні 

вимоги до 

оформлення 

результатів 

наукового 

дослідження. 

2. Техніка 

оформлення 

наукової 

документації.  

3. Підготовка 

Семіна

р 

1.Борикова Л. В., 

Виноградова Н. А. Пишем 

реферат, доклад, выпускную 

квалификационную работу. 

– М.: ИНФРА - М, 2000.- 89 

с. 

2.Єріна А.М., Захожай В.Б., 

Єрін Д.Л. Методологія 

наукових досліджень: 

Навчальний посібник. – К.: 

Центр навчальної 

літератури, 2004. – 212 с. 

3.Ковальчук В.В., Моїсєєв 

Л.М. Основи наукових 

досліджень: Навчальний 

посібник. – 3-е вид., 

(2 год) 1-5 Впродовж 

семінару 



наукових 

матеріалів до 

друку та 

інших форм 

оприлюдненн

я. 

перераб. і допов. – К.: ВД 

„Професіонал”, 2005. – 240 

с. 

4.П’ятницька-Позднякова 

І.С. Основи наукових 

досліджень у вищій школі: 

Навчальний посібник. – К.: 

2003. – 116 с. 

5.Стеченко Д.М., Чмир О.С. 

Методологія наукових 

досліджень: Підручник. – К.: 

Знання, 2005. – 309 с. – 

(Вища освіта ХХІ століття). 

6.Цехмістрова Г.С. Основи 

наукових досліджень: 

Навчальний посібник. – К.: 

ВД „Слово”, 2004. – 240 с. 

7.Шейко В.М., Кушнаренко 

Н.М. організація та 

методика науково-

дослідницької діяльності: 

Підручник. – 5-те вид., – К.: 

Знання, 2006. – 307 с. 

Тема 5. 

Інформаційне 

забезпечення 

наукових 

досліджень 

1. Суть і види 

наукової 

інформації. 

2. Роль 

наукової 

інформації у 

проведенні 

наукових 

досліджень.  

3.Джерела 

інформації. 

Методи 

пошуку і 

збору 

наукової 

інформації. 

Аналіз та 

інтерпретація 

інформації.  

4. 

Бібліографічн

ий пошук 

інформації з 

суспільних 

наук.Пошук 

бібліографічн

Семіна

р 

1. Борикова Л. В., 

Виноградова Н. А. Пишем 

реферат, доклад, выпускную 

квалификационную работу. 

– М.: ИНФРА - М, 2000.- 89 

с. 

2. Єріна А.М., Захожай 

В.Б., Єрін Д.Л. Методологія 

наукових досліджень: 

Навчальний посібник. – К.: 

Центр навчальної 

літератури, 2004. – 212 с. 

3. Ковальчук В.В., 

Моїсєєв Л.М. Основи 

наукових досліджень: 

Навчальний посібник. – 3-е 

вид., перераб. і допов. – К.: 

ВД „Професіонал”, 2005. – 

240 с. 

4. П’ятницька-

Позднякова І.С. Основи 

наукових досліджень у 

вищій школі: Навчальний 

посібник. – К.: 2003. – 116 с. 

5. Стеченко Д.М., Чмир 

О.С. Методологія наукових 

досліджень: Підручник. – К.: 

Знання, 2005. – 309 с. – 

(Вища освіта ХХІ століття). 

6. Цехмістрова Г.С. 

Основи наукових 

(2 год) 1-5 Впродовж 

семінару 



ої інформації 

в каталогах і 

картотеках.  

5. Електронні 

засоби 

пошуку 

інформації 

досліджень: Навчальний 

посібник. – К.: ВД „Слово”, 

2004. – 240 с. 

7. Шейко В.М., 

Кушнаренко Н.М. 

організація та методика 

науково-дослідницької 

діяльності: Підручник. – 5-те 

вид., – К.: Знання, 2006. – 

307 с. 

Тема 6. 

Методи 

історичних 

досліджень 

1.Методологі

я та методика 

історичного 

дослідження.  

2.Методи: 

поняття та 

класифікація.  

3.Математич

ні методи в 

історичних 

дослідженнях

. 

Семіна

р 

1. Аникеев И., Покасов 

В. Историческая 

информатика в России и за 

рубежем // Новая и 

новейшая история. – 2002. – 

№ 1. 

2. Астахов М. В. О 

соотношении технологии, 

подходов, методов и 

методик в историко-научном 

исследовании // Новые 

информационные ресурсы и 

технологии в исторических 

исследованиях и 

образовании. Сборник те-

зисов докладов и сообщений 

Всероссийской 

конференции, 6-9 апр. 2000 

г. Боровое (Московская обл.) 

– М., 2000. – [296 с.] – С. 

253–255. 

3. Астахов М.В. Об 

академической традиции и 

соотношении аналитической 

истории и исторической 

информатики // 

Информатика и 

информационная культура в 

современной школе. Сб. 

материалов I и II 

Всероссийских научно-

практических конференций / 

Под ред. Ю.В. 

Александрова, В.И. Пугача; 

Самарский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования. – Самара, 1996. 

– С. 114–117.  

4. Блок М. Апология 

истории или Ремесло 

историка. – М., 1986. 

3. Бородин Л.И. 

Квантитативная история в 

(2 год) 1-5 Впродовж 

семінару 



системе координат 

модернизма и 

постмодернизма // Новая и 

новейшая история. – 1998. – 

№ 5. 

5. Бородкин Л.И. 

Квантитативная история на 

пороге ХХI века: фазовый 

переход? // Новые 

информационные ресурсы и 

технологии в исторических 

исследованиях и 

образовании. Сборник 

тезисов докладов и 

сообщений всероссийской 

конференции / отв. ред. Л.И. 

Бородкин, В.Н. Владимиров, 

И.М. Гарскова, Ю.Ю. 

Юмашева. М., 2000. [296 с.] 

URL: 

http://kleio.asu.ru/aik/bullet/26

/2.html. 

Тема 7. 

Робота над 

написанням 

наукових 

статей, 

монографій, 

наукових 

доповідей і 

повідомлень 

1.

 Взаємо

зв'язок усної і 

письмової 

наукової 

мови.  

2.

 Науко

ва публікація. 

Поняття, 

функції, 

види.  

3. Роль 

малих жанрів 

наукової 

мови.  

4.

 Анота

ція. Тези 

наукової 

доповіді.  

5.

 Рефера

Семіна

р 

1. Борикова Л. В., 

Виноградова Н. А. Пишем 

реферат, доклад, выпускную 

квалификационную работу. 

– М.: ИНФРА - М, 2000.- 89 

с. 

2. Єріна А.М., Захожай 

В.Б., Єрін Д.Л. Методологія 

наукових досліджень: 

Навчальний посібник. – К.: 

Центр навчальної 

літератури, 2004. – 212 с. 

3. Ковальчук В.В., 

Моїсєєв Л.М. Основи 

наукових досліджень: 

Навчальний посібник. – 3-е 

вид., перераб. і допов. – К.: 

ВД „Професіонал”, 2005. – 

240 с. 

4. П’ятницька-

Позднякова І.С. Основи 

наукових досліджень у 

вищій школі: Навчальний 

посібник. – К.: 2003. – 116 с. 

5. Стеченко Д.М., Чмир 

О.С. Методологія наукових 

досліджень: Підручник. – К.: 

Знання, 2005. – 309 с. – 

(Вища освіта ХХІ століття). 

6. Цехмістрова Г.С. 

Основи наукових 

досліджень: Навчальний 

(2 год) 1-5 Впродовж 

семінару 



т. Рецензія.  

6.

 Науко

ва стаття. Її 

структурні 

елементи.  

7.

 Науко

ва 

монографія. 

посібник. – К.: ВД „Слово”, 

2004. – 240 с. 

7. Шейко В.М., 

Кушнаренко Н.М. 

організація та методика 

науково-дослідницької 

діяльності: Підручник. – 5-те 

вид., – К.: Знання, 2006. – 

307 с. 

 

Тема 8. 

Курсова 

робота 

1. Загальна 

характеристи

ка курсової 

роботи.  

2. 

Послідовніст

ь виконання 

курсової 

роботи.  

3. 

Підготовчий 

етап роботи 

над курсовою 

роботою. 

4. Заключний 

етап роботи 

над курсовою 

роботою.Підг

отовка до 

захисту та 

захист 

курсової 

роботи. 

Семіна

р 

1. Борикова Л. В., 

Виноградова Н. А. Пишем 

реферат, доклад, выпускную 

квалификационную работу. 

– М.: ИНФРА - М, 2000.- 89 

с. 

2. Єріна А.М., Захожай 

В.Б., Єрін Д.Л. Методологія 

наукових досліджень: 

Навчальний посібник. – К.: 

Центр навчальної 

літератури, 2004. – 212 с. 

3. Ковальчук В.В., 

Моїсєєв Л.М. Основи 

наукових досліджень: 

Навчальний посібник. – 3-е 

вид., перераб. і допов. – К.: 

ВД „Професіонал”, 2005. – 

240 с. 

4. П’ятницька-

Позднякова І.С. Основи 

наукових досліджень у 

вищій школі: Навчальний 

посібник. – К.: 2003. – 116 с. 

5. Стеченко Д.М., Чмир 

О.С. Методологія наукових 

досліджень: Підручник. – К.: 

Знання, 2005. – 309 с. – 

(Вища освіта ХХІ століття). 

6. Цехмістрова Г.С. 

Основи наукових 

досліджень: Навчальний 

посібник. – К.: ВД „Слово”, 

2004. – 240 с. 

7. Шейко В.М., 

Кушнаренко Н.М. 

організація та методика 

науково-дослідницької 

діяльності: Підручник. – 5-те 

вид., – К.: Знання, 2006. – 

307 с. 

(2 год) 1-5 Впродовж 

семінару 

Самостійна 

робота 

Передбачена одна година на самостійне вивчення одного питання. 

1. Основи наукознавств 

2. Наука: зміст, функції.  



3. Наукознавство та його розвиток. Закономірності і тенденції розвитку 

науки.  

4. Основні етапи становлення та сучасний рівень розвитку науки 

5. Психологічно-інтелектуальне підґрунтя наукових досліджень 

6. Суб'єкт наукових досліджень. Типи характеру дослідників. 

7. Тип темпераменту і риси дослідника. 

8. Роль відкритого і закритого інтелекту в науковій діяльності. 

9. Кількісна і якісна типологія дослідників.  

10. Організація творчої діяльності Психологія наукової творчості.  

11. Робочий день науковця.  

12. Робоче місце науковця. Оргтехніка, технічні засоби наукової 

діяльності.  

13. Ділове спілкування. Ділове листування. Особисий архів дослідника. 

14. Тош Д. Стремление к истине. Как овладеть мастерством историка. – 

М., 

15. Методологія наукових досліджень 

16. 1.Поняття проблеми в науковому дослідженні; актуальність, мета, 

завдання дослідження.  

17. .Об’єкт та предмет наукового дослідження. Наукова новизна, 

практична цінність, апробація отриманих результатів. 

18. Оформлення результатів наукового дослідження  

19. Загальні вимоги до оформлення результатів наукового дослідження. 

20. Техніка оформлення наукової документації.  

21. Підготовка наукових матеріалів до друку та інших форм 

оприлюднення. 

22. . Інформаційне забезпечення наукових досліджень 

23. Суть і види наукової інформації. 

24. Роль наукової інформації у проведенні наукових досліджень.  

25. Джерела інформації. Методи пошуку і збору наукової інформації. 

Аналіз та інтерпретація інформації.  

26. Бібліографічний пошук інформації з суспільних наук.Пошук 

бібліографічної інформації в каталогах і картотеках.  

27. Електронні засоби пошуку інформації 

28. Методи історичних досліджень 

29. .Методологія та методика історичного дослідження.  

 

6. Система оцінювання курсу 

Загальна система 

оцінювання 

курсу 

Сума 

балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, 

курсового проекту 

(роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
80 – 89 В 

добре  
70 – 79 С 

60 – 69 D 
задовільно  

50 – 59 Е  

26 – 49 FX 

незадовільно з 

можливістю 

повторного складання 

не зараховано 

з можливістю 

повторного 

складання 



0-25 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано 

з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 
 

Вимоги до 
письмової 

роботи 

1. Логічна послідовність та чіткість у викладенні матеріалу; 
2.Повнота та обґрунтування відповідей на поставлені запитання; 
3.Самостійність мислення, критична оцінка тієї чи іншої концепції, 
співвідношення їх з іншими; 
4.Викладення своєї позиції або обґрунтованого приєднання до вже викладеної 
концепції чи думки; 
4.Вміння робити висновки з розглянутих питань; 
5.Вміння аналізувати джерела. 

Семінарські 
заняття 

Загальні критерії оцінювання: 
“відмінно” – студент демонструє повні і глибокі знання навчального матеріалу, 
достовірний рівень розвитку умінь та навичок, правильне й обґрунтоване 
формулювання практичних висновків, уміння приймати необхідні рішення в 
нестандартних ситуаціях, вільне володіння науковими термінами, аналізує 
причинно-наслідкові зв’язки;  
“добре” – студент демонструє повні знання навчального матеріалу, але 
допускає незначні пропуски фактичного матеріалу, вміє застосувати його щодо 
конкретно поставлених завдань, у деяких випадках нечітко формулює загалом 
правильні відповіді, допускає окремі несуттєві помилки та неточності;  
“задовільно” – студент володіє більшою частиною фактичного матеріалу, але 
викладає його не досить послідовно і логічно, допускає істотні пропуски у 
відповіді, не завжди вміє інтегровано застосувати набуті знання для аналізу 
конкретних ситуацій, нечітко, а інколи й невірно формулює основні теоретичні 
положення та причинно-наслідкові зв’язки;  
“незадовільно” – студент не володіє достатнім рівнем необхідних знаннь, умінь, 
навичок, науковими термінами. 

Умови допуску 
до підсумкового 

контролю 

Семестровий контроль проводиться у формі екзамену. Форма і термін 
семестрового контролю визначаються навчальним планом. Студент вважається 
допущеним до семестрового контролю з конкретної навчальної дисципліни 
(семестрового екзамену якщо він виконав усі види робіт, передбачені її 
робочою програмою). 
Семестровий екзамен оцінюється від 1 до 50 балів. 
Отриманий в результаті здачі екзамену бал додається до виставлених балів за 
семінарські заняття і складає підсумковий семестровий бал. 

7. Політика курсу 
Підхід до навчання студентоцентрований, стиль спілкування та взаємодії – демократичний. 
Вітається й заохочується активна увага під час роботи в аудиторії, творча співучасть у здобутті 
знань, готовність до обговорення питань, що розглядаються, як результат самостійного опрацювання 
рекомендованих першоджерел і літератури та самостійного пошуку інформації в мережі Інтернет. 
Запитання, що виникають, можливі як у ході заняття, так і в кінці, коли виділяється час для 
обговорення, а також на консультаціях, під час яких здійснюється й відпрацювання пропущених 
занять і невиконаних видів робіт.  
Усіх форм навчальної співпраці стосуються вимоги Положення про запобігання плагіату та інших 
видів академічної нечесності у навчальній та науково-дослідній роботі студентів ДВНЗ 
«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» та Кодексу честі ПНУ, яким 
визначаються норми поведінки студентів і працівників університету. 
Для оперативної комунікації та обміну інформацією створюємо власну групу в месенджері Viber або 
в одній із соціальних мереж (за вибором студентів). 
Усі основні матеріали з курсу є доступні в системі дистанційного навчання університету 

8. Рекомендована література 
1. Білуха М. Т. Основи наукових досліджень: Підручник. - К.: Вища школа, 1997.- 214 с. 
2. Борикова Л. В., Виноградова Н. А. Пишем реферат, доклад, выпускную квалификационную 

работу. – М.: ИНФРА - М, 2000.- 89 с. 
3. Ковальчук В.В., Моїсєєв Л.М. Основи наукових досліджень: Навчальний посібник. – 3-е вид., 

 



обговорення, а також на консультаціях, під час яких здійснюється й відпрацювання пропущених 
занять і невиконаних видів робіт.
Усіх форм навчальної співпраці стосуються вимоги Положення про запобігання плагіату та інших 
видів академічної нечесності у навчальній та науково-дослідній роботі студентів ДВНЗ 
«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» та Кодексу честі ПНУ, яким 
визначаються норми поведінки студентів і працівників університету.
Для оперативної комунікації та обміну інформацією створюємо власну групу в месенджері УіЬег або 
в одній із соціальних мереж (за вибором студентів).
Усі основні матеріали з курсу є доступні в системі дистанційного навчання університету____________
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