
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

№ 

з/п 
Назва поля Опис 

1. Назва дисципліни Основи наукових досліджень 

2. Статус Вільного вибору 

3. Спеціальність 281 "Публічне управління та адміністрування" 

4. Мова викладання Українська 

5. Кількість студентів, які можуть 

одночасно навчатися (мінімальна 

– максимальна) 

10 – 50  

6. Семестр, в якому викладається 8 (для бакалаврів на базі ПЗСО) 

7. Кількість: 

– кредитів ЄКТС 

– академічних годин, у т. ч.: 

– лекції 

– практичні 

– самостійна робота 

 

2 

60 

18 

9 

33 

8. Форма підсумкового контролю та 

наявність індивідуальних завдань 

Диференційований залік 

9. Кафедра, що забезпечує 

викладання 

Кафедра публічного управління та адміністрування 

10. Викладач, що планується до 

викладання 

Мазак Андрій Вальдемарович, кандидат наук з 

державного управління, доцент (лекції та практичні) 

11. Попередні вимоги до вивчення 

дисципліни 

Знання законів, принципів та категорій діалектики 

12. Перелік компетентностей, які 

набуде студент після опанування 

даної дисципліни 

Загальні компетентності: 

– здатність вчитися та оволодівати сучасними 

знаннями; 

– здатність бути критичним і самокритичним, 

переосмислювати накопичений досвід; 

– уміння виявляти, ставити та вирішувати 

проблеми; 

– здатність знаходити, обробляти, аналізувати 

інформацію з різних джерел; 

– здатність спілкуватися з представниками інших 

професійних груп різного рівня (з експертами з 

інших галузей знань/видів діяльності) 

Фахові компетентності: 

– здатність здійснювати інформаційно-аналітичне 

забезпечення управлінських процесів із 

використанням сучасних інформаційних ресурсів 

і технологій; 

– здатність до дослідницької та пошукової 

діяльності в сфері публічного управління та 

адміністрування; 

– здатність у складі робочої групи проводити 

прикладні дослідження в сфері публічного 

управління та адміністрування 

Програмні результати навчання: 

– уміти здійснювати пошук та узагальнення 

інформації, робити висновки і формулювати 

рекомендації в межах своєї компетенції; 

– використовувати методи аналізу та оцінювання 



№ 

з/п 
Назва поля Опис 

програм сталого розвитку; 

– уміти коригувати професійну діяльність у 

випадку зміни вихідних умов; 

– використовувати дані статистичної звітності, 

обліку та спеціальних досліджень у професійній 

діяльності; 

– використовувати методики аналізу і розрахунків 

показників розвитку об’єкту управління; 

– уміти використовувати сучасні інформаційні 

технології, ресурси та бази даних 

13. Сфера реалізації компетентностей 

в майбутній професії 

Розв’язання проблем складності публічного 

управління та адміністрування в конкретних 

ситуаціях; організація, проведення та оформлення 

результатів дослідницьких та інноваційних процесів  

14. Особливості навчання на курсі Умови організації навчання, оцінювання, 

відпрацювання пропущених занять визначаються 

встановленими в університеті правилами і 

положеннями 

15. Стислий опис дисципліни Зміст курсу: 

– наука. Функції науки. Теорія пізнання та логіка 

наукових досліджень. Методи наукових 

досліджень. Психологія наукової творчості; 

– суть та загальна характеристика системи. 

Складові елементи системи. Ієрархія системи. 

Принципи організації та функціонування систем. 

Принципи системного аналізу. Критерії 

системного аналізу. Моделювання систем; 

– інформаційне забезпечення науково-

дослідницького процесу у публічній сфері. Типи 

наукових документів.  Аналіз документальних 

інформаційних потоків. Глобальна мережа 

Інтернет; 

– організація та проведення досліджень. 

Дослідження як система. Дослідження як процес. 

Узагальнення та апробація результатів 

дослідження. Ефективність наукових 

досліджень; 

– оформлення результатів дослідження. Фіксація 

результатів дослідження. Оформлення 

результатів дослідження. Академічна 

доброчесність. Підготовка та апробація наукової 

роботи. Публікація наукової роботи 

 

 


