
Освітній компонент Планування та стандарти наукової 

діяльності 

Рівень BO Третій (освітньо-науковий/освітньо-

творчий) рівень 

Назва спеціальності/освітньо-професійної 

(освітньо-наукової) програми 
галузь знань 05 «Соціальні та 

поведінкові науки» Спеціальність 053 

«Психологія» освітньо-наукової 

програми «Психологія особистості: 

ґенеза, здоров’я, безпека» третього 

(освітньо-наукового) рівня вищої освіти 

Форма навчання Денна/заочна 

Курс, семестр, протяжність  1 курс, 2 семестр 

Семестровий контроль Залік 

Обсяг годин (усього: з них лекції/практичні) 120 годин (аудиторних: денна – 24, заочна- 8 

годин) 

Мова викладання  Українська 

Кафедра, яка забезпечує викладання Економіки, підприємництва та маркетингу 

Автор курсу Доктор економічних наук; професор 

кафедри економіки, підприємництва та 

маркетингу 

Людмила Єлісєєва  

Короткий опис 

Вимоги до початку вивчення  Відсутні 

Що буде вивчатися Особливості планування різних видів 

наукової діяльності з врахуванням чинних 

національних стандартів. 

Чому це цікаво/треба вивчати Важливо розуміти та правильно планувати 

основні етапи своєї наукової діяльності. Під 

час проведення наукового дослідження 

необхідно бути поінформованим про вимоги 

до оформлення різних видів наукових робіт 

та уміти представляти результати своєї 

наукової діяльності.   

Чому можна навчитися (результати 

навчання) 

Сформувати вміння планувати різні етапи 

проведення наукової роботи. Навчитися 

оформляти результати наукового 

дослідження. Сформувати навички роботи з 

науковим текстом, уміння апробувати, 



представляти результати наукової 

діяльності. Навчитися дотримуватися 

принципів академічної доброчесності. 

Як можна користуватися набутими 

знаннями й уміннями (компетентності) 

Знати й використовувати отримані знання 

під час проведення власного наукового 

дослідження та представлення його 

результатів. 
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