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ПЕРЕДМОВА 

                                                 Що таке силабус? 

Силабус – це порадник для здобувача вищої освіти, в якому роз’яснюється 

індивідуальний маршрут вивчення змістовних модулів, представляються процедури (у т.ч. 

стосовно deadlines і принципів оцінювання), політики, зміст курсу, визначено результати 

навчання і критерії оцінювання, подано поради щодо підготовки до семінарських, 

практичних занять, а також виконання завдань поточного і підсумкового контролю. 

Для кращого сприйняття інормації ми використовуємо різноманітні позначки та 

символи:  

 

 Піктограма зауважує: методичний порадник 

 

Ця піктограма звертає увагу та програмні 

результати навчання. 

 

 

Ця піктограма, констатує інформацію про лекції  

і семінарсько-практичні заняття 

 

 

Цією піктограмою помічені теми для 

самостійної роботи. 

  

 

Контрольні запитання до заліку, помічені цією 

піктограмою. 
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА 

П.І.Б. Соколова Ірина Володимирівна 

професор кафедри організації вищої освіти, управління охороною 

здоров’я та гігієни ДНМУ 

Науковий ступінь Доктор педагогічних наук 

Вчене звання професор 

Сфера наукових 

інтересів 

методологія наукового дослідження; медична освіта;  

стандартизація вищої освіти; управління персоналом у сфері освіти та 

охорони здоров’я 

Науковий профіль Автор понад 250 наукових і навчально-методичних праць.  

Google Scholar Profile 
https://scholar.google.ru/citations?hl=ru&pli=1&user=CNaV3CQAAAAJ 

Контактна 

інформація 

http://kafedraoozdnmu2020.dnmu.edu.ua/  - сайт кафедри 

I.V.Sokolova@dnmu.edu.ua  Моб. 0958967096 (контакті години 11.00-

12.00; 17.00-18.00).   

Інформаційні 

ресурси 

Навчальна платформа  GoogleClass, на якій розміщено авторські 

матеріали  

1. Авторські мультимедійні лекціїї. 2. Методичні рекомендації для 

проведення семінарсько-практичних занять. 3. Тести для поточного і 

підсумкового контролю знань. 4. Матеріали для науково-методичного 

супроводу підготовки кваліфікаційної роботи: автореферати 

дисертацій, монографії за профілем освітньої програми. 5. Вимоги до 

оформлення наукових джерел. 6. Е-підручники, посібники тощо. 

                                                        

АКТУАЛЬНІСТЬ ВИВЧЕННЯ І ПОЛІТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Метою навчальної дисципліни “Методологія та методика наукових досліджень” є 

формування у здобувачів вищої освіти здатності проводити наукове дослідження з 

публічного управління та адміністрування у галузі охорони здоров’я та презентувати його 

результати, демонструючи сформовані компетентності.  

 
Чому варто вивчати дисципліну 

У процесі опанування змістом дисципліни, здобувачі:  

✓ набувають необхідних знань для виконання кваліфікаційної роботи;  

✓ набувають умінь аналізувати інформацію, ефективно використовувати інформаційні 

та комунікаційні технології для проведення наукового дослідження за обраною темою;  

✓ набувають умінь оформлювати та презентувати результати у формі кваліфікаційної 

роботи і наукової доповіді із мультимедійним супроводженням 

 
ПОЛІТИКА ДИСЦИПЛІНИ  

1. Систематичність у виконанні завдань під час аудиторних занять, а також розміщених 

на навчальній платформі GoogleClass, до якої у кожного здобувача є доступ. 

2. Пропущені аудиторні години лекцій треба компенсувати самостійним переглядом 

авторських мультимедійних лекцій, а також опрацюванням додаткового  

інформаційного матеріалу (див. GoogleClass). 

3. Пропущені семінарські заняття мають бути відпрацьовані у контактні години 

викладача у режимі он-лайн. Графік розміщено на сайті випускової кафедри. 

4. Спільно працюємо не тільки у період сесій, а також у міжсесійний період, 

дотримуючись графіку консультацій викладача. Зустрічі у режимі он-лайн у 

https://scholar.google.ru/citations?hl=ru&pli=1&user=CNaV3CQAAAAJ
http://kafedraoozdnmu2020.dnmu.edu.ua/
mailto:I.V.Sokolova@dnmu.edu.ua
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міжсесійний період можуть бути за умови узгодження часу і питань для 

інформації\обговорення.  

5. У пріоритеті – уміння аргументувати думку, коментувати і аналізувати, оцінювати 

набуті знання у площині практики.  Дискутуючи, поважаємо думку інших.  

6. Дотримуємося норм академічної доброчесності, що передбачає:  

❖ Самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового 

контролю результатів навчання;  

❖ посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, 

відомостей;  

❖ надання достовірної інформації про використані методики досліджень і джерела 

інформації. 

 
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показників Характеристика дисципліни за 

формою навчання 

заочна 

Статус дисципліни нормативна 

Мова викладання, навчання та оцінювання українська 

Загальний обсяг: кредитів \ годин 90\3 

Курс 1 \2 

Семестр 2\3 

Кількість змістовних модулів 3 

Обсяг кредитів 3 

Обсяг годин, в тому числі 90 

Аудиторні 30 

Семестровий контроль за змістовними модулями 

Самостійна робота 60 

Форма контролю залік 

 

Програмні результати: що маємо знати і вміти 

          Здобувачі повинні  знати та розуміти: 

• методологічні принципи наукового дослідження у галузі публічного управління та 

адміністрування;  

• напрями  наукових досліджень у галузі  публічного управління та адміністрування;  

• термінологічний апарат навчальної дисципліни: академічна доброчесність, 

академічне письмо, методологія наукового дослідження, рівні методології, 

компоненти  наукового дослідження, методи дослідження, форми презентації 

результатів дослідження; фахові видання;  

• види інформаційних джерел для проведення наукового дослідження: наукова, 

навчальна література, нормативні документи, словники, довідники, монографії, 

періодичні видання тощо;  

• основні компоненти наукового дослідження (проблема, предмет, об'єкт, мета,  задачі, 

теоретична та практична значення, методи, матеріал дослідження); 

• теоретичні і практичні методи дослідження (спостереження, анкетування, бесіди, 

аналіз документації, продуктів діяльності, шкалювання, ранжирування, 
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моделювання, контент-аналіз, соціологічне опитування, структуроване чи 

неструктуроване інтерв'ю, тестування тощо), статистичні методи дослідження; 

методи дослідження ринку охорони здоров’я. 

• вимоги до оформлення кваліфікаційної  роботи і підготовки мультимедійної 

презентації результатів дослідження;   

• вимоги до підготовки наукових текстів (тези, наукова стаття, доповідь, анотація).   

Уміти : 

• презентувати для широкого загалу результати наукового дослідження та практичної 

діяльності закладу охорони здоров'я; 

•  здійснювати дослідження, використовуючи методологію наукового дослідження з 

публічного управління та адміністрування у сфері охорони здоров’я; 

• використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології у сфері публічного 

управління та адміністрування охороною здоров’я, зокрема базу даних eHealth Україна; 

• складати програму наукового дослідження, на основі принципів системного аналізу 

та комплексного підходу із застосуванням методів командної роботи; 

• визначати та використовувати теоретичні та практичні методи дослідження, у т.ч. 

методи дослідження ринку охорони здоров’я; 

• працювати з науковими джерелами, інформаційними ресурсами Інтернет;  

• давати визначення основним поняттям; 

• готувати і презентувати проєкт в якості індивідуального навчально-дослідницького 

завдання з використанням технології мультимедіа; 

• оформляти кваліфікаційну роботу і готувати мультимедійну презентацію за 

результатами дослідження; 

• готувати  анотації до наукового  тексту (статті, кваліфікаційної роботи) іноземною 

мовою. 
 

Базові поняття і терміни, в яких визначено «сенс» навчальної дисципліни: 

Навчальний глосарій – це перелік термінів і понять, знання яких є одним із результатів 

опанування змістом дисципліни.  

 
Маємо знати і розуміти їх сенс 

Академічна доброчесність, анотація, академічне письмо, джерельна база; кваліфікаційна 

робота, компоненти  наукового дослідження, методологія наукового дослідження, методи 

дослідження, наука, наукова діяльність, наукове дослідження, наукова стаття, рівні 

методології, тези, фахові видання; форми презентації результатів дослідження 

  

У навчальному глосарії також подано інші терміни і поняття.   

 
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ : ОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ МОДУЛІ  

 

ЗМ 1. Методологія наукових досліджень з державного управління 

ЗМ 2.  Методи наукових досліджень проблем з публічного управління та 

адміністрування 

ЗМ 3. Організація наукових досліджень з публічного управління та 

адміністрування в галузі охорони здоров’я. 
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 Методичний порадник.  

Ознайомтеся із інформацією у таблиці 1, в якій зазначено назви модулів і тем, подано 

розподіл годин для лекцій, семінарських і практичних занять. Зверніть увагу на кількість 

годин, які рекомендовано для самостійної роботи у міжсесійний період.  
Таблиця 1 

Методичний гайд здобувача 

 
 

Назви модулів і тем 

у
сь

о
го

 

Розподіл годин між видами робіт 

аудиторні 

л
ек

ц
ії

 

се
м

ін
ар

и
 

п
р

ак
ти

ч
н

і 

ін
д

и
в
ід

у
ал

ь
н

і 

С
ам

о
ст

ій
н

а 

р
о

б
о
та

 

Змістовий модуль 1. Методологія наукових досліджень з державного управління 

Тема 1. Проблемне поле наукових досліджень з 

державного управління  

12 2 2  2 6 

Тема 2. Методологія наукового дослідження 12 2 2  2 6 

Разом модуль 1 24 4 4  4 12 

Змістовий модуль 2. Методи наукових досліджень проблем з публічного управління та 

адміністрування 

Тема 3. Джерельна база дослідження 12 2 2  2 6 

Тема 4. Теоретичні методи дослідження 10 2  2  6 

Тема 5. Емпіричні методи дослідження 12 2  4  6 

Разом модуль 2 34 6 2 6 2 18 

Змістовий модуль 3. Організація наукових досліджень з публічного управління та 

адміністрування в галузі охорони здоров’я 

Тема 6.  Методика наукового дослідження з 

публічного управління та адміністрування в галузі 

охорони здоров’я 

16 2  2 2 10 

Тема 7. Оформлення та презентація результатів 

наукового дослідження 

16   4 2 10 

Разом модуль 3 32 2  6 4 20 

Разом 90 12 6 12 10 50 

 
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ 

Методичний порадник.  

У таблиці  подано основні тематичні площини лекцій, визначено кількість аудиторних 

годин, уточнено вид лекції. Зверніть увагу на інформацію про мультимедійні і інші ресурси 

до кожної лекції, які розміщено на платформі Goggle Class.   

 
№ 

 

Основні тематичні площини для обговорення на лекції Кільк. 

годин 

Вид 

лекції 

Наявність 

мультим. лекції 

1 Логіка наукового пізнання проблем державного 

управління.  Наука і наукова діяльність. Логіка 

наукового пізнання. Рівні методології: філософський, 

загальнонауковий, конкретно-науковий, 

технологічний. Структурні елементи науки: наукова 

ідея, гіпотеза, теорія, закон, судження, факти, 

 

2 

Тематична, 

пояснення 

Так 

на навч. 

платформі  

Google Class 
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парадокси, категорії. Проблемне поле державного 

управління. Сучасні наукові теорії державного 

управління як теоретична основа наукового 

дослідження.  Види наукових досліджень з публічного 

управління та адміністрування. Поняттєвий простір 

наукових досліджень проблем державного управління 

2. Методологія дослідження проблем державного 

управління та адміністрування. Методологія 

дослідження: системний, синергетичний, діяльнісний, 

структурний, структурно-функціональний підходи до 

дослідження з державного управління. Методологічні 

принципи наукового дослідження. Типи наукових 

досліджень: фундаментальні, прикладні, розробки. 

Міждисциплінарні і компаративні дослідження. 

Критерії ефективності наукових досліджень з 

державного управління. 

2 Тематична з 

елементами 

обговорення

Укладання 

таблиці 

  

Так 

на навч. 

платформі  

Google Class 

 

 

3. Джерельна база дослідження. Класифікація джерел. 

Медична документація України як складова галузевих 

інформаційних ресурсів. Принципи роботи з 

джерельною базою дослідження. Види наукових 

видань. Поняття фахового наукового видання (групи 

«А», «Б»). Наукові монографії з публічного управління 

та адміністрування. 

2 Лекція-

візуалізація, 

робота з 

інфор. 

ресусамиІнт

ернет 

  

Так окремі 

питання 

на навч. 

платформі  

Google Class 

4. Теоретичні методи дослідження. 

Методи наукового пізнання: сутність, зміст, основні 

характеристики.  Класифікація методів. Теоретичні 

методи дослідження: загальнонаукові, конкретно-

наукові, специфічні методи.  

2 Лекція-

пояснення, 

візуалізація 

Так 

на навч. 

платформі  

Google Class 

5. Емпіричні методи дослідження. 

Статистичні методи дослідження. Методи 

дослідження економічних процесів у галузі охорони 

здоров’я. Метод моделювання. Моделювання систем: 

класифікація моделей. Параметри аналізу моделей 

управління закладами охорони здоров’я, процесами 

публічного управління. Табулювання даних. 

Статистичні методи дослідження. 

2 Тематична 

лекція, 

Лекція-

практикум  

 

Ні,  

Див. інші 

ресурси 

(посібники, 

підручники) 

6. Методика наукового дослідження роботи з публічного 

управління та адміністрування в галузі охорони 

здоров’я. Етапи проведення дослідження. Програма 

наукового дослідження у галузі публічного управління 

та адміністрування. Основні форми викладу 

результатів наукового дослідження. Нормативні 

вимоги щодо структури та змісту наукової публікації. 

Міжнародні наукометричні бази. Індекс цитування. 

Правила оформлення бібліографічних списків у 

кваліфікаційний роботі. Оформлення та захист права 

інтелектуальної власності.  

2 Лекція-

візуалізація 

з 

практикою. 

Робота з 

ресурсами 

Інтернет 

Так 

на навч. 

платформі  

Google Class 

 Всього 12   

На платформі розміщено підручники, начальні посібники, а також наукові видання, які 

допоможуть Вам з’ясувати основні питання лекцій і розширити розуміння проблеми. 
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            ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН СЕМІНАРСЬКИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 
Методичний порадник:  

Ознайомтеся із інформацією щодо тематики семінарських занять і форми 

проведення.  До кожного заняття подано завдання, які виконуються за допомогою і з 

використанням ресурсів, розміщених на платформі Goggle Class.   

Увага: ми не обмежуємо Ваші дії щодо пошуку і застосування інших ресурсів.  

 
№ 

заняття 

Тема і основні питання Форма 

проведення 

Що оцінюється  

 

 

 

2 

години 

Методологічні принципи наукового 

дослідження у контексті проблем галузі 

охорони здоров’я. 

Поняттєвий апарат наукового дослідження: 

концепція, підхід, теорія. Поняттєвий простір 

наукових досліджень проблем державного 

управління. 

 

Колоквіум 

Методичний 

ринг 

 

Усна доповідь, 

участь в обговоренні 

питань, 

уміння аргументувати, 

оцінювати знання. 

Завдання до семінару 1  

▪ Обґрунтуйте, яким чином класифікуються наукові знання.  

▪ З’ясуйте структуру та шляхи формування наукової теорії у  контексті дослідження проблем 

галузі охорони здоров’я.  

▪ Доведіть практичну спрямованість підходів до організації наукового дослідження проблем 

публічного управління та адміністрування. 

▪ Визначте та аргументуйте вибір концепції Вашого дослідження. Які теорії публічного 

управління та адміністрування складають теоретичну основу Вашого дослідження. 
 

2 

години 

Академічна доброчесність: актуальність і 

потреба. 

Академічна доброчесність здобувача вищої 

освіти, менеджера-дослідника.   

 

Дискусія, 

Круглий стіл 

рецензування 

Усна доповідь, 

участь в обговоренні 

питань, уміння 

аргументувати, 

оцінювати знання. 

Завдання до семінару 2  

▪ Обґрунтуйте Ваше розуміння: ціннісної платформи академічної доброчесності здобувача 

вищої освіти, управлінця-дослідника. 

▪ Ознайомтеся з методичними рекомендаціями щодо підготовки кваліфікаційної роботи (див. 

сайт кафедри). Визначте основні вимоги до підготовки кваліфікаційної роботи у контексті 

дотримання норм академічної доброчесності.  

▪ З’ясуйте, що означає перевірка кваліфікаційної роботи на плагіат.  

2 

години 

Медична документація України як складова 

галузевих інформаційних ресурсів. 

Семінар-

практикум, робота 

з ресурсами 

Уміння працювати з 

медичними ресурсами 

Завдання до семінару 3  

▪ Аргументуйте значення медичної документації для професійної діяльності і у контексті 

виконання кваліфікаційної роботи. 

▪ З’ясуйте, на які дві групи поділяють медичну документацію.  

▪ Аргументуйте значення ресурсів Центру медичної статистики України  

(http://medstat.gov.ua/ukr/normdoc/mz.html) для професійної діяльності і для виконання завдань 

дослідження.  

 

 

 

http://medstat.gov.ua/ukr/normdoc/mz.html
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    Практичні заняття: навчаємося проводити дослідження 

 
Тематика практичних занять  Год Що оцінюється 

Практикум 1. Як обирати і правильно застосовувати емпіричні методи дослідження 

Емпіричні методи дослідження: анкетування, спостереження, 

бесіда, контент-аналіз, соціологічне опитування, 

структуроване чи неструктуроване інтерв'ю, тестування.    

2 Обгрунтований виступ з 

прикладами, уміння 

аналізувати і коментувати, 

оцінювати знання у 

практичній площині 

дослідження 

Завдання до практикуму 

✓ Схарактеризуйте найбільш уживані теоретичні методи дослідження (індукція, дедукція, аналіз, 

синтез, узагальнення, порівняння, класифікація тощо) у практичній площині кваліфікаційної роботи.  

✓ Схарактеризуйте практичні методи дослідження, які застосовуєте у кваліфікаційній роботі?  

Практикум 2.    Як досліджувати ринок медичних послуг 

Методи дослідження ринку охорони здоров’я. Маркетингові 

дослідження ринку медичних послуг. Графічна презентація 

результатів дослідження. Вимоги до оформлення рисунків, 

таблиць.   

4 Обґрунтований виступ з 

прикладами, уміння 

аналізувати і коментувати, 

оцінювати знання у 

практичній площині 

дослідження 

Завдання до практикуму 

✓ Схарактеризуйте методи дослідження ринку охорони здоров’я, визначте їх переваги і оцініть 

недоліки. 

✓ Визначте та проаналізуйте управлінські дії на кожному етапі маркетингового дослідження 

ринку медичних послуг. 

✓ Ознайомтеся з вимогами до графічної презентації результатів дослідження. Оформіть для 

прикладу таблицю або рисунок у контексті виконання завдань дослідження за темою 

кваліфікаційної роботи. 

Практикум 3.  Як визначати основні компоненти наукової роботи ? 

Кваліфікаційна робота зі спеціальності як компонент 

освітньої програми підготовки здобувача вищої освіти. 

Компоненти кваліфікаційної роботи. Вимоги до технічного 

оформлення кваліфікаційної роботи з публічного управління 

та адміністрування в галузі охорони здоров’я.  Вимоги до 

презентації результатів дослідження. Мультимедійна 

презентація результатів наукового дослідження. 

2 Мультимедійна презентація із 

дотриманням вимог 

 

Завдання до практикуму 

✓ Визначте основні компоненти кваліфікаційної роботи.  

✓ Підготуйте доповідь за темою кваліфікаційної роботи, в якій прокоментуйте визначені Вами 

основні компоненти вступу. 
✓ Схарактеризуйте основні вимоги до мультимедійної презентації результатів дослідження: 

дидактичні, психологічні, технічні, технологічні.  
Практикум 4. Як правильно написати анотацію, оформити роботу і список використаних 

джерел 

Академічне письмо: основні вимоги. Метамова дослідження 

(термінологічний інструментарій): рецензія, анотація. 

Особливості написання анотації англійською мовою. Вимоги 

до оформлення анотації. Кліше (key patterns) для написання 

анотації. 

2 Оформлені наукові джерела 

Підготовлена анотація  

Завдання до практикуму 
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✓ Познайомтеся з вимогами до підготовки анотації англійською мовою.  

✓ Познайомтеся з вимогами до оформлення наукових джерел відповідно до 

державних стандартів і підготуйте опис 20 різних видів джерел за темою кваліфікаційної 

роботи.  
Практикум 5.  Презентація виконаних дослідницьких завдань 

Умови виконання див. далі 

Проєктна лабораторія (залік).   2 Презентації і 

захисти 

Проєкт 

захист 

 

           САМОСТІЙНА РОБОТА У МІЖСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД 

 

Основні тематичні площини завдань для самостійної роботи здобувачів ступеню магістра: 

Змістовий модуль 1. Методологія наукових досліджень з державного управління. 

Поняттєвий простір наукових досліджень проблем державного управління.   

Наукова етика управлінця-дослідника.  Академічна доброчесність здобувача вищої освіти, 

менеджера-дослідника.   

Змістовий модуль 2. Методи наукових досліджень проблем з публічного управління та 

адміністрування. 

Медична документація України як складова галузевих інформаційних ресурсів. Принципи 

роботи з джерельною базою дослідження. 

Теоретичні методи дослідження проблем з публічного управління та адміністрування: 

загальнонаукові, конкретно-наукові, специфічні методи. 
Статистичні методи дослідження. Методи дослідження економічних процесів у галузі охорони 

здоров’я.  

Змістовий модуль 3. Організація наукових досліджень з публічного управління та адміністрування 

в галузі охорони здоров’я.  

Вимоги до технічного оформлення кваліфікаційної роботи з публічного управління та 

адміністрування в галузі охорони здоров’я.   

Правила оформлення бібліографічних списків у кваліфікаційний роботі.  

Мультимедійна презентація результатів наукового дослідження. 
Оформлення та захист права інтелектуальної власності.  

 
КОНТРОЛЬ І ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Форми проведення модульного контролю і критерії оцінювання подано у таблиці 4. 

Таблиця 4  

Форми проведення модульного контролю і критерії оцінювання 

 
Змістовий модуль Форма 

проведення 

модульного 

контролю 

Кількісні критерії 

оцінювання 

Якісні критерії оцінювання 

Методологія 

наукових 

досліджень з 

державного 

управління 

МКР 1 

Тест 

 

20 балів – тестові 

питання 

 (1 бал за кожну 

правильну 

відповідь) 

 

 

Методи наукових 

досліджень 

МКР 2 

Тест 

 

 

20 балів – тестові 

питання 

Оцінюється правильність і повнота 

відповіді, аргументованість авторської 

точки зору.  
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проблем з 

публічного 

управління та 

адміністрування 

 

Відповіді на 

контрольні 

питання 

(1 бал за кожну 

правильну 

відповідь) 

 

20 балів – 

відповіді на 

питання 

3 бали – відповідь правильна, повна, 

аргументована. Здобувач  висловив 

особливу точку зору або навів приклади, 

які аргументують його відповідь (точку 

зору, висновки).   

2 бали – відповідь правильна, але не повна. 

1 бал – відповідь в цілому правильна, але 

не повна, не аргументована. 0 балів – 

відповідь відсутня або неправильна.     

Організація 

наукових 

досліджень з 

публічного 

управління та 

адміністрування в 

галузі охорони 

здоров’я 

МКР 3 

Тест 

 

Відповіді на 

контрольні 

питання 

20 балів – тестові 

питання 

(1 бал за кожну 

правильну 

відповідь) 

20 балів – 

відповіді на 

питання 

Оцінюється правильність і повнота 

відповіді, аргументованість авторської 

точки зору.  

3 бали – відповідь правильна, повна, 

аргументована. Здобувач  висловив 

особливу точку зору або навів приклади, 

які аргументують його відповідь.   

2 бали – відповідь правильна, але не повна. 

1 – бал відповідь в цілому правильна, але 

не повна, не аргументована. 0 балів – 

відповідь відсутня або неправильна.     

 

    ЯКІ ПИТАННЯ ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 

 

Методичний порадник.  
Ознайомтеся із питаннями, знання яких допоможе вам виконати комплексний тест 

(Блок А), зразок якого розміщено нижче. 

 

• Рівні методології: визначення, призначення, розуміння.  

• Структурні елементи науки.   

• Види наукових досліджень з публічного управління та адміністрування. 

• Поняттєвий простір наукових досліджень проблем державного управління.   

• Методологія дослідження: системний, синергетичний, діяльнісний, структурний, 

структурно-функціональний підходи до дослідження з державного управління.   

• Методологічні принципи наукового дослідження.  

• Типи наукових досліджень: фундаментальні, прикладні, розробки.  

• Академічна доброчесність здобувача вищої освіти, менеджера-дослідника.   

• Класифікація джерел.  

• Медична документація України.  

• Принципи роботи з джерельною базою дослідження. 

• Класифікація методів: підходи до класифікації. Теоретичні методи дослідження: 

призначення, умови і технології застосування.  

• Статистичні методи дослідження: призначення, умови і технології застосування.  

• Метод моделювання. Параметри аналізу моделей управління закладами охорони 

здоров’я,  

• Емпіричні методи дослідження: призначення, умови і технології застосування.  

• Методи дослідження ринку охорони здоров’я. Маркетингові дослідження ринку 

медичних послуг. 

• Вимоги до оформлення рисунків, таблиць. 
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• Компоненти наукового апарату дослідження.  

• Компоненти кваліфікаційної роботи.  

• Основні форми викладу результатів наукового дослідження.  

• Види наукових видань.  

• Міжнародні наукометричні бази. Індекс цитування.  

• Вимоги до презентації результатів дослідження.  

• Вимоги до оформлення анотації.  

 

 Методичний порадник.  
Ознайомтеся із інформацією у таблиці для розуміння критеріїв оцінювання виконання 

тестових завдань. 

Підсумковий тестовий контроль здійснюється за допомогою індивідуальних наборів 

тестів формату А «Обрати правильний варіант відповіді» та формату Б «завершити речення, 

аргументуючи точку зору (на пропоновану ситуацію, варіант відповіді)».  

 Блок А. Пропонується 25 типових завдань, за кожну правильну відповідь нараховується 

1 бал.  

                                                                                         

                                                                                 Таблиця 3 

шкала Характеристика відповідей 
А понад 90%  правильних відповідей 

В 85-90% правильних відповідей 

С 75 -84% правильних відповідей 

D 68-74% правильних відповідей 

Е 60-67% правильних відповідей 

   FX 31-59% правильних відповідей 

 
Приклад завдань. 

1. Методологія науки – це   а) наукова дисципліна, що досліджує теорії, закони, методи; б) метанаукове 

дослідження, спрямоване на знання про об'єкт; в) цілеспрямоване пізнання, результати якого 

виступають у вигляді системи понять, законів і теорій; г) складова частина філософії науки, яка вивчає 

методи і способи пізнання. 

2. Методологія дослідження – а) сукупність принципів, засобів, методів, етапів  організації наукового 

пізнання поставленої проблеми;  б) сукупність принципів, засобів, методів і форм організації та 

проведення наукового пізнання поставленої проблеми; в) сукупність підходів, принципів, методів і форм 

організації та проведення наукового пізнання поставленої проблеми; г) сукупність концепцій, підходів, 

методів і форм організації та проведення наукового пізнання поставленої проблеми.  

3. Висновки це –  а) узагальнений виклад найбільш важливих результатів дослідження, які дають 

уявлення про досягнення мети;  б) частина всієї досліджуваної (генеральної) сукупності, що виступає 

як безпосередній об'єкт вивчення за розробленою методикою чи програмою добору;  в) узагальнений 

виклад самих істотних, з погляду автора,  результатів дослідження, які дають уявлення про виконання 

завдань; г) етап дослідження. який припускає використання операцій порівняння, узагальнення та ін. 

 

Блок Б.  Завдання  «Презентувати основні положення наукового дослідження з 

проблеми публічного управління та адміністрування у форматі проєкту» (50 балів).  

 Методичний порадник.  

Ознайомтеся із умовами виконання завдання (Блок Б) та критеріями оцінювання презентації.  
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Підготувати доповідь-презентацію за темою кваліфікаційної роботи, висвітливши 

один із результатів дослідження.  Час на доповідь – 7 хв. Орієнтовна кількість слайдів – 

10. Критерії оцінювання виконаного проєкту подано у таблиці 4. 

Таблиця 4  
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А 50-45 5 10-9 5 10-9 5 5-4 5-4 5 

В 44-40 4 9-8 4 9-8 4 4 4 4 

С 39-35 3 7 3 7 3 3 3 3 

D 34-25 3 6 3 6 3 3 3 3 

Е 24-20 2 5 2 5 2 2 2 2 

FX 19-10 1 4-3 1 4-3 1 1 1 1 

 

Як оцінюється успішність здобувача з дисципліни 
Отриманий у 200-бальній шкалі кількісний результат навчання конвертується у 

традиційну  чотиирьохбальну систему та систему ECTS (див. таблицю 
 

Оцінка у 200-бальній системі Оцінка у традиційній шкалі Оцінка в системі ECTS 

180-200 зараховано А 

164-179 зараховано B 

150-163 C 

135-149 зараховано D 

120-134 E 

< 120 Не зараховано FX 
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НАВЧАЛЬНИЙ ГЛОСАРІЙ  

 

Доповідь – це письмовий виклад розгорнутої усної форми виступу, що відповідає тексту тез. 

Структурними компонентами доповіді є такі: вступ (актуальність визначених питань, предмет 

дослідження, мета, завдання, можливим є визначення гіпотези тощо); основна частина (провідна 

ідея, її теоретичне доведення, авторська інтерпретація проблеми; викладено основні результати 

експериментальної роботи); прикінцеві положення (формулювання висновків, рекомендацій, 

визначення перспектив щодо подальшого дослідження проблеми).  

Інформація – систематизована подача матеріалу, без детального аналізу явищ.  Матеріал 

подається детально, систематизовано, лаконічно, чітко та не потребує висновків або коментарю. 

Методологія – це сукупність пізнавальних засобів, методів, прийомів, що застосовуються в 

певній науці, а по-друге – це вчення про принципи побудови, форми і способи науково-пізнавальної 

діяльності.  

Монографія – наукова праця одного автора чи колективна праця авторського колективу, у 

якому більш-менш докладно викладається одна наукова проблема. Якщо монографічна робота з 

обсягу складає менш чотирьох авторських аркушів, вона називається брошурою. 

Навчально-методичні матеріали класифікуються як: підручники, навчальні посібники, 

навчально-методичні посібники, практикуми, словники, програмні засоби, методичні вказівки 

(рекомендації). Підручники –навчальні видання, що містять систематизоване викладення змісту 

навчального предмету, дисципліни відповідно до офіційно затвердженої або експериментальної 

навчальної програми. Навчальні посібники – навчальні видання, які доповнюють або частково 

замінюють підручник у викладі навчального матеріалу з певного предмета, курсу або окремого їх 

розділу (до навчальних посібників належать також конспекти лекцій). Навчально-методичні 

посібники – навчальні видання, які, окрім викладу навчального матеріалу, містять методичні 

вказівки і рекомендації щодо викладення предмета або організації самостійної роботи, розвитку та 

виховання особистості. Практикуми –навчальні видання, які містять практичні завдання і вправи, 

що сприяють засвоєнню студентами набутих знань і вмінь, перевірці якості їх засвоєння (до 

практикумів належать збірники задач, інструкції до лабораторних і практичних робіт). Словники – 

навчальні видання довідкового характеру, які містять упорядкований перелік відомостей про певну 

галузь знань або мовні одиниці. Програмні засоби (педагогічні) – програмна продукція, яка 

використовується у комп'ютеризованих системах освіти як засіб навчання чи виховання студентів. 

Методичні вказівки (рекомендації) – навчально-методичні видання, які містять інформацію 

обов'язкового чи рекомендаційного характеру для виконання різних видів аудиторної та самостійної 

роботи студентами академії: практичних занять та семінарів, лабораторного практикуму, курсового 

та дипломного проектування, розрахунково-графічних робіт, типових та контрольних завдань, 

контрольних робіт для студентів ЗВ тощо. 

Наука – сфера людської діяльності, функцією якої є вироблення і теоретична систематизація 

об'єктивних знань про дійсність, що включає в себе: учених з їхніми знаннями і здібностями, 

кваліфікацією і досвідом, з поділом і кооперацією наукової праці; наукові установи, 

експериментальне і лабораторне устаткування; методи науково-дослідної роботи, понятійний і 

категоріальний апарат, систему наукової інформації, а також усю суму наявних знань, що 

виступають у якості або передумови, або засобу, або результату наукового виробництва.  

Наукове дослідження  – характерний для науки, як спеціалізованої форми пізнавальної 
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діяльності, спосіб виробництва нового знання. Розрізняють два, тісно зв'язаних між собою, рівня 

наукового дослідження - теоретичний і емпіричний. Теоретичне дослідження зв'язане з 

удосконалюванням і розвитком понятійного апарата науки і спрямовано на всебічне пізнання 

об'єктивної реальності в її істотних зв'язках і закономірностях. Емпіричне дослідження спрямоване 

безпосередньо на об'єкт і спирається на дані спостереження й експерименту.  

Повідомлення з наукової проблеми – це письмовий або усний виклад результатів 

дослідження. Визначення структури виступу зумовлене темою, актуальністю проблеми, мірою 

наукової розробленості, змістом виконаного теоретичного дослідження, практичною 

спрямованістю роботи тощо. За структурою та змістом повідомлення може бути: теоретичним, із 

досвіду практичної роботи або у формі звіту про окремі результати дослідження з проблеми.  

Резюме – стисле визначення змісту статті, основних положень, визначених автором. Обсяг 

резюме обмежується 4-6 реченнями.  

Реферат – це вид наукової роботи, який передбачає огляд відповідних наукових, 

літературних та інших джерел або виклад змісту наукової роботи. Реферативне дослідження 

проблеми передбачає висвітлення різних аспектів проблеми, систематизацію матеріалу за темою, 

розкриття положень та їх критичну оцінку. Підготовка реферату передбачає формування вмінь: 

доводити актуальність проблеми, що досліджується; визначати пріоритетні напрями дослідження; 

розкривати замість положень; систематизувати матеріал; давати критичну оцінку наукових праць 

дослідників; аргументувати положення, роботи порівняльний аналіз наукової проблеми на основі 

опрацьованих теоретичних положень; робити висновки щодо практичного використання набутих 

знань; розкривати своє ставлення до проблеми; складати бібліографію проблеми, що досліджується.  

Рецензія – критичний розгляд одного чи декількох (оглядова рецензія) творів у світлі вимог, 

що представляються рецензенту обов'язковими. Рецензія може містити ради і конструктивні 

пропозиції про шляхи розробки обговорюваних проблем. 

Стаття – основний вид оперативної публікації про нові дослідження з конкретної тематики. 

Архітектоніка статті: вступ - постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з важливими 

практичними завданнями (5-10 рядків); останні дослідження і публікації, на які спирається автор, 

виділення невирішених частин загальної проблеми, котрим присвячується дана стаття (звичайно ця 

частина статі складає близько 1/3 сторінки); її можна назвати “вихідні передумови”; формулювання 

цілей статті (постановка завдання); цей розділ вельми важливий, бо з нього читач визначає 

корисність для себе даної статті; мета статті випливає з постановки загальної проблеми і огляду 

раніше виконаних досліджень, тобто дана стаття має на меті ліквідувати якісь “білі плями” у 

загальній проблемі (обсяг цієї частини статті 5-10 рядків); виклад власне матеріалу дослідження; у 

закінченні наводяться висновки з даного дослідження і коротко подаються перспективи подальших 

розвідок у цьому напрямку. 

 Вимоги до статті: логічна завершеність, структурованість, наявність висновків, резюме 

(російською, англійською, українською) конкретність, змістовність, актуальність, доступність 

викладу проблеми, обсяг статті, як правило, обмежується 6- 24 сторінками (0,25-1,0 др. арк.), 

друкується у фахових журналах та наукових збірниках за відповідними рубриками.  

Тези – це стислий виклад основних авторських думок, публікація яких передбачає 

ознайомлення учасників конференцій, семінарів, симпозіумів тощо з результатами проведеного 

теоретичного або практичного дослідження. За структурою тези складаються з послідовного 

викладу основних теоретичних положень, які не підкріпляються фактичним матеріалом. Кожне 

положення, як правило, подається з нового абзацу. Обсяг тез –1-3 сторінки. 
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	Закладки Word
	975


