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Опис навчальної дисципліни
Ознайомлення із загальними напрямами, закономірностями, принципами і методами
наукового пізнання, теоретико-методологічними основами наукового дослідження в
галузі правничих наук, а також набуття вмінь i навичок науково-дослідної роботи, які
мають реалізуватися при підготовці курсових, дипломних та інших студентських робіт
3 кредити ЄКТС / 90 годин (лекції 18 год., семінарські заняття 14 год., самостійна робота
58 год.)
Лекції та семінарські заняття в аудиторії, самостійна робота поза розкладом
Поточний контроль: відвідування занять; обговорення теоретичних питань; тестування;
захист домашнього завдання; виконання навчальних завдань; доповіді з рефератами та їх
обговорення; поточна модульна робота
Підсумковий контроль: залік
Наявність знань з теорії права, історії, логіки
Українська

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні
результати навчання
Компетентності, якими повинен
Програмні результати навчання
оволодіти здобувач
Загальні:
ПРН 1. Визначати вагомість та переконливість аргументів в
ЗК 3. Здатність до навчання з деяким ступенем автономії.
оцінці заздалегідь невідомих умов та обставин.
ПРН 6. Складати та узгоджувати план власного дослідження ЗК 4. Здатність до пошуку, обробки та аналізу інформації
з різних джерел, у тому числі з використанням сучасних
і самостійно збирати матеріали за визначеними джерелами.
ПРН 7. Використовувати різноманітні інформаційні джерела технологій і баз даних.
ЗК 7. Здатність до абстрактного й аналітичного,
для повного та всебічного встановлення певних обставин.
критичного мислення; здатність генерувати нові ідеї.
Спеціальні (фахові):
ФК 13. Навички самостійної роботи над різноманітними
історико-правовими текстами, документальним
матеріалом, наочністю.

Назва теми
Тема 1. Наука як сфера
людської діяльності

Тема 2. Організація
наукової діяльності в
Україні
Тема 3. Теоретичні засади
наукового дослідження

Тема 4. Наукове
дослідження як процес
розв’язання наукової
проблеми
Тема 5. Науковий стиль
мовлення та оформлення
наукової роботи
Тема 6. Інформаційне
забезпечення науковоюридичних досліджень

Тематичний план навчальної дисципліни
Завдання самостійної роботи у
Види робіт
розрізі тем
Модуль 1. Організаційні та теоретичні основи наукової роботи
Опрацювати теоретичні питання для
Відвідування занять; обговорення
самостійного вивчення.
теоретичних питань; тестування; виконання
Скласти перелік тих елементів структури
навчальних завдань; завдання самостійної
юридичної науки, які найбільшою мірою
роботи
стосуються проблематики обраної Вами
теми курсової роботи. Письмово
обгрунтувати свій вибір.
Опрацювати теоретичні питання для
Відвідування занять; обговорення
самостійного вивчення.
теоретичних питань; тестування; виконання
Розробити
структурно-логічну схему «Рівні і
навчальних завдань; доповіді з рефератами
ступені
вищої
освіти в сучасній Україні».
та їх обговорення; завдання самостійної
роботи
Опрацювати теоретичні питання для
Відвідування занять; обговорення
самостійного вивчення.
теоретичних питань; тестування; виконання
У письмовому вигляді розробити науковий
навчальних завдань; доповіді з рефератами
апарат (актуальність теми, об'єкт, предмет,
та їх обговорення; завдання самостійної
мету, завдання, методи, наукову новизну,
роботи
практичну значущість дослідження) Вашої
курсової роботи та підготуватися до
презентації його в аудиторії.
Опрацювати теоретичні питання для
Відвідування занять; обговорення
самостійного вивчення.
теоретичних питань; тестування; виконання
Сформулювати головну наукову проблему за
навчальних завдань; доповіді з рефератами
темою Вашої курсової роботи і гіпотезу (або
та їх обговорення; завдання самостійної
декілька альтернативних гіпотез), які
роботи
допоможуть її розв’язати.
Відвідування занять; обговорення
теоретичних питань; тестування; завдання
самостійної роботи; поточна модульна
робота
Модуль 2. Особлива частина
Відвідування занять; обговорення
теоретичних питань; тестування; виконання
навчальних завдань; доповіді з рефератами
та їх обговорення; завдання самостійної
роботи

Тема 7. Методологія
наукових досліджень:
загальні положення

Відвідування занять; обговорення
теоретичних питань; тестування; виконання
навчальних завдань; доповіді з рефератами
та їх обговорення; завдання самостійної
роботи

Тема 8. Методи науковоюридичних досліджень

Відвідування занять; обговорення
теоретичних питань; тестування; виконання
навчальних завдань; доповіді з рефератами
та їх обговорення; завдання самостійної
роботи

Тема 9. Студентське
наукове дослідження:
організація та виконання

Відвідування занять; обговорення
теоретичних питань; тестування; завдання
самостійної роботи; поточна модульна
робота

Опрацювати теоретичні питання для
самостійного вивчення.
Скласти словник юридичних термінів за
темою Вашої курсової роботи.

Опрацювати теоретичні питання для
самостійного вивчення.
Скласти список нормативних і літературних
джерел за темою Вашої курсової роботи,
чітко дотримуючись правил їх
бібліографічного опису.
Опрацювати теоретичні питання для
самостійного вивчення.
Письмово обґрунтувати належність,
допустимість, істинність і доцільність
основних методів дослідження Вашої
курсової роботи.
Опрацювати теоретичні питання для
самостійного вивчення.
Скласти структурно-логічну схему підходів і
методів, застосованих у Вашій курсовій
роботі, відобразивши (пояснивши) в ній
взаємозв’язки між цими підходами і
методами та визначеними у «Вступі»
курсової роботи дослідницькими
завданнями.
Опрацювати теоретичні питання для
самостійного вивчення.
Підготувати доповідь на захист курсової
роботи за встановленою структурою.
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Програмне забезпечення навчальної дисципліни







Пакет програмних продуктів Microsoft Office.
Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання
Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із порушенням термінів без поважних
причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності).
Перескладання модулів відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин (наприклад,
лікарняний).
Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання поточних модульних робіт та тестування
заборонено (в т. ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під
час виконання навчальних завдань творчого характеру в процесі заняття.
Політика щодо відвідування:
відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, працевлаштування,
стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за погодженням із провідним викладачем.
Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya
Оцінювання
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через оцінювання модульних контрольних робіт;
за інші види робіт (обговорення теоретичних питань; доповіді з рефератами та їх обговорення; завдання самостійної
роботи) студенти одержують додаткові бали.
Максимальна
Види робіт
кількість балів
Модуль 1 (теми 1-5)
50
Модуль 2 (теми 6-9)
50
Разом
100

Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення навчальної дисципліни
Сума балів за всі види
Оцінка за
Оцінка за національною шкалою
навчальної діяльності
шкалою ЄКТС
90-100
А
Відмінно
82-89
В
Дуже добре
74-81
С
Добре
64-73
D
Задовільно
60-63
Е
Задовільно достатньо
35-59
FX
Незадовільно з можливістю повторного складання
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням
0-34
F
навчальної дисципліни

