
ПОЛІСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

Силабус дисципліни
“Актуальні проблеми аграрної економіки”

1. Профіль дисципліни

Кафедра екрноміщі і

Освітній ступінь -  третій (доктор філософії) 
Галузь знань: 05 “Соціальні та поведінкові науки” 
Спеціальність: 051 “Економіка” 
Освітньо-професійна програма “Економіка” 
Кількість кредитів -  5 
Загальна кількість годин -  150

підприємництва Рік підготовки, семестр -  2,4
Компонент освітньої програми: (обов’язкова) 
Цикл підготовки: (професійний)
Мова викладання: українська

2. Інформація про викладача
Викладач Ткачук Василь Іванович

Профайл викладача http://znau.edu.ua/fakulteti/ekonomiki-ta- 
menedzhmentu/about-ep/m-chief-ep

Контактна інформація Моб. +38(097)1951594

Консультації Онлайн консультація через Zoom, Viber щочетверга з 
12.00 до 16.00

3. Анотація до дисципліни
Дисципліна орієнтована на здобуття теоретико-методологічних знань з аграрної 

економіки, осмислення дії ринкового механізму в агропромисловому комплексі, освоєння 
творчих підходів до вирішення різноманітних актуальних аграрних проблем, оволодіння 
новими спеціальними знаннями, що сприяють формуванню економічного мислення, 
адаптованого до вимог сучасної аграрної економіки.

4. Мета та цілі дисципліни
Метою навчальної дисципліни є формування у здобувачів третього рівня вищої 

освіти компетентностей поглибленого осмислення теоретично-концептуальних засад 
аграрної економіки, пізнання проблемних аспектів функціонування підприємств 
агропромислового комплексу, розуміння сучасних концепцій збалансованого розвитку 
аграрної економіки.

У процесі викладання дисципліни формуються наступні компетентності:
СК05. Здатність виявляти, поглиблено аналізувати та вирішувати проблеми 
дослідницького характеру у сфері економіки з врахуванням економічних ризиків та 
можливих соціально-економічних наслідків, оцінювати та забезпечувати якість 
виконуваних досліджень.

http://znau.edu.ua/fakulteti/ekonomiki-ta-menedzhmentu/about-ep/m-chief-ep
http://znau.edu.ua/fakulteti/ekonomiki-ta-menedzhmentu/about-ep/m-chief-ep


5. Організація навчання
5.1. Обсяг дисципліни

Вид заняття Загальна кількість годин

Лекції 20
Практичні 32
Самостійна робота 98

5.2. Формат дисципліни
Заняття проводяться з поєднанням традиційних та нетрадиційних методів навчання 

(он-лайн через систему МоосІІе):
*»* лекції (оглядова, з використання ілюстративного матеріалу, мультимедійних 

презентацій, дискусійне обговорення проблемних питань);
*> практичні (ситуаційні завдання, тестові роботи, кейси, дискусії, проводиться 

соціометричне дослідження).

5.3. Тематичний план начальної дисципліни
№
п/п Назви модулів, змістових модулів і тем Кількість

годин

М о д ул ь  1. Теорет ичні основи  ст ановлення а гр а р н о ї економ іки

Тема 1 Концептуальні засади розвитку аграрної 
економіки 13

Тема 2 Проблемні питання збалансованого розвитку 
підприємницьких структур в сфері АПК 15

Тема 3 Ринкове середовище в аграрному секторі 13

Тема 4 Соціально-економічні та правові аспекти 
розвитку агробізнесу 15

Тема 5 Формування інфраструктури 
агропромислового виробництва 15

М о д ул ь  2. М е т о д о л о г іч н і о р ієн т и р и  р о зв и т к у  а г р а р н о ї ек о н о м ік и

Тема 6 Методологія економічної оцінки 
підприємницької діяльності в аграрній сфері 15

Тема 7 Агропромислова інтеграція та організаційні 
форми її вияву 15

Тема 8 Диверсифікація діяльності підприємств АПК 13
Тема 9 Природоохоронна діяльність підприємств АПК 16

Тема 10
Проблемні аспекти ефективного 
функціонування підприємницьких структур 
агробізнесу

20

Всього годин 150



5.4. Система оцінювання та вимоги

Вид заняття
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Лекції 1,0 5 5 5 5
Практичні заняття 2,0 8 16 8 16
Самостійна робота 4,0 1 3 0 0
Модульна контрольна 
робота* 5,0 1 6 1 6

Індивідуальні завдання 4,0 0 0 1 3
Всього за модуль - - зо - зо

Разом: - - - 60

* На модульні контрольні роботи передбачається кількість балів, яка складає не 
менше 20 % від максимальної кількості балів, які здобувач може отримати під час 
поточного контролю за накопичувальною системою (60 балів).

Примітка: Контроль знань та вмінь здобувана вищої освіти здійснюється згідно з 
кредитно-трансферною системою організації освітнього процесу. Рейтинг здобувана із 
засвоєння дисципліни визначається за 100-бальною шкалою, тобто він формується з 
рейтингу виконання начальної роботи, для оцінювання якої призначається 60 балів, та 
рейтингу підсумкового контролю -  40 балів.

Загальні критерії оцінювання: «відмінно» (90-100 балів) -  здобувач бездоганно засвоїв 
теоретичний матеріал, демонструє глибокі і всебічні знання відповідної теми, основні положення 
наукових першоджерел та рекомендованої літератури, логічно мислить і будує відповідь, вільно 
використовує набуті теоретичні знання при аналізі практичного матеріалу, висловлює своє 
ставлення до тих чи інших проблем, демонструє високий рівень засвоєння практичних навичок;

«добре» (81 -89 балів) -  здобувач добре засвоїв теоретичний матеріал, володіє основними 
аспектами з першоджерел та рекомендованої літератури, аргументовано викладає його; має 
практичні навички, висловлює свої міркування з приводу тих чи інших проблем, але 
припускається певних неточностей і похибок у логіці викладу теоретичного змісту або при аналізі 
практичного;

«задовільно» (60-74 бали) -  здобувач в основному опанував теоретичними знаннями 
дисципліни, орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі, але непереконливо 
відповідає, плутає поняття, додаткові питання викликають у здобувана невпевненість або 
відсутність стабільних знань; відповідаючи на запитання практичного характеру, виявляє 
неточності у знаннях, не вміє оцінювати факти та явища, пов’язувати їх із майбутньою діяльністю;

«незадовільно» (1-59 балів) -  здобувач не опанував навчальний матеріал теми 
(дисципліни), не знає наукових фактів, визначень, майже не орієнтується в першоджерелах та 
рекомендованій літературі, відсутні наукове мислення, практичні навички не сформовані.



6. Результати навчання
У процесі викладання дисципліни формуються наступні результати навчання:

Шифр Результати навчання

РН02

Глибоко розуміти базові (фундаментальні) принципи та методи 
економічних наук, а також методологію наукових досліджень, 
застосувати їх у власних дослідженнях у сфері економіки з 
метою досягнення економічної та соціальної ефективності в 
умовах глобалізації.

7. Пререквізити
Вивчення дисципліни базується на знаннях з таких базових дисциплін, як: філософія 

науки та інновацій, європейська економічна інтеграція, моделювання соціально- 
економічних систем.

8. Політика дисципліни
Політика щодо дедлайнів та перескладання: роботи, які здаються із порушенням 

термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів 
відбувається із дозволу лектора та за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).

Політика щодо академічної доброчесності: Списування під час модульних 
контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). 
Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування. 
Доповіді, ессе повинні мати коректні текстові посилання на використану літературу.

Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом 
оцінювання, за яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 
міжнародне стажування) навчання за погодженням із керівником курсу (деканату) може 
відбуватись індивідуально (в он-лайн форм і через систему Moodle).

9. Технічне та програмне забезпечення
Лекційні заняття проводяться в аудиторіях, обладнаних мультимедійними 

засобами, та застосовується презентаційний матеріал. Вивчення дисципліни на 
практичних заняттях та виконання індивідуальних завдань передбачає використання 
комп’ютерної техніки та програмних продуктів: Microsoft PowerPoint, Excel.

10. Література необхідна для вивчення навчальної дисципліни
1. Андрійчук В.Г. Економіка підприємств агропромислового комплексу: 

підручн. К.: КНЕУ, 2013. 732 с.
2. Андрійчук В.Г. Ефективність діяльності аграрних підприємств: теорія, 

методика, аналіз: монографія. К.: КНЕУ, 2005. 292 с.
3. Базові дефініції з економіки: навчальний посібник / П.І. Юхименко, О.М. 

Загурський, А.М. Гура, та ін.. За заг. ред. д-ра. екон. наук, професора Юхименка, д-ра. 
екон. наук, професора О.А. Шуст. Біла Церква, Білоцерківський навчально-виробничий 
комплекс «Освіта», 2018. 260 с.

4. Конкурентоспроможність аграрного підприємства: навчальний посібник /



А.С. Даниленко, О.М. Загурський, П.І. Юхименко та ін. За загальною ред. доктора 
економічних наук, професора, академіка НААН України Даниленка А.С. Біла Церква: 
БНАУ, 2018.248 с.

5. Конкурентоспроможність підприємства: підручник. / П. І. Юхименко та ін. 
За заг. ред. д-ра екон. наук, професора, академіка НААН України Даниленка А. С. Київ: 
Центр учбової літератури, 2020. 320 с.

6. Лупенко Ю. О., Ходаківська О. В., Юрченко І. В. Світовий досвід 
ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення / Ю. О. Лупенко, О. В. 
Ходаківська, І. В. Юрченко. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2019. 120 с.

7. Модернізація матеріально-технічної бази аграрних підприємств: монографія 
[Захарчук О.В., Войтюк В.Д., Могилова М.М. та ін.]; за ред. О.В. Захарчука та В.Д. 
Войтюка. К. Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2019. 305 с.

8. Суспільні трансформації національної економіки в контексті 
євроінтеграційних процесів : колективна монографія / Ю.В. Пасичник та інші: [за ред. 
д.е.н., проф. Лупенко Ю.О, проф. Пасічник Ю.В] Shioda GmbH, Steyr, Австрія, 2019. 383 с.

9. Хорунжий М.Й. Організація агропромислового комплексу. К.: КНЕУ, 2010.
340 с.

10. Ціни, витрати, прибутки агровиробництва та інфраструктура продовольчих 
ринків України / За ред. акад. Шпичака О.М. К.: ІАЕ, 2011. 340 с.

11. Яремова М.І. Біотехнологічний імператив розвитку циркулярної 
біоекономіки. Пріоритетні напрями розвитку економіки: наукові дискусії : зб. матеріал. 
Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Житомир, 20 травня 2020 р.). Житомир : ЖНАЕУ, 2020. С. 
7-10.

12. Yaremova М. I., Kilnitska О. S. World Bioeconomy Overview. Украйна- 
България -  Европейски Съюз: съвременно състояние и перспективи. 2018. С. 404—408.

13. Кільніцька О. С., Яремова М. І. Заробітна плата як основний елемент 
вартості робочої сили. Трансформація українського суспільства та його еліти в 
контексті цивілізаційного розвитку Європи : матеріали II Всеукраїнської науково- 
практичної конференції (м. Житомир, 16 листопада 2018 р.). Житомир : ЖНАЕУ. 2018. С. 
143-146.

14. Tarasovych L. V., Yaremova М. I. Rural economy as a resource basis for local 
growth. Інтелектуальна економіка в умовах суспільних трансформацій: матеріали IV 
Міжнародного науково-практичного форуму (м. Житомир, 25 жовтня 2018 р.). Житомир : 
ЖНАЕУ, 2018. С. 150-152.

15. Ткачук В. І., Яремов Ю. К., Яремова М .І. Управління економічною
безпекою суб’єктів підприємництва. Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. 
2019. № 3(42). С. 81-88. DOI 10.37203/kibit.2019.42.13.

16. Ткачук В.І. Сутність та роль господарського механізму в
сільськогосподарських підприємствах. Формування і відтворення аграрного капіталу та 
розвиток ринків матеріально-технічних ресурсів: мат. всеукр. наук, практ. конф. ННЦ 
«ІАЕ» 12 вересня 2017 р.

17. Ткачук В.І. Горизонтальна диверсифікація підприємств на сільських
територіях. Кооперативні читання: 2018 рік: матеріали Всеукраїнської науково-
практичної конференції (м. Житомир, 1 червня 2018 р.). Житомир: ЖНАЕУ, 2018. 192 с.

18. Ткачук В. І. Внутрішні чинники дивесифікації сільськогосподарських
підприємств. Вісник КІБІТ, № 2 (40) 2019.

19. Ткачук В.І. Сутність та передумови розвитку господарств населення.



Стратегія інклюзивного сільського розвитку на базі громад: проекти, реалії та європейські 
перспективи для України: монографія / за ред. проф, Т. О. Зінчук. Київ: «Центр учбової 
літератури», 2019. 352 с.

Інформаційні ресурси
20. Аграрний сектор України. ІЛІЬ: agroua.net.
21. Державна служба статистики України. ІЖ Ь: www.ukrstat.gov.ua
22. Міністерство аграрної політики та продовольства України. ІЖ Ь: 

www.minagro.kiev.ua.
23. ННЦ «Інститут аграрної економіки». ІЖ Ь: www.iae.kiev.ua.

Силабус затверджений на засіданні кафедри 
Протокол № /£  від /б \ 2021 р.

Завідувач кафедри (В. І. Ткачук)

Обговорено та рекомендовано до затвердження навчально-методичною 
комісією факультету економіки та менеджменту 
Протокол № від / С  2021 р.

Голова НМК факультету (О.А. Прокопчук)

http://www.ukrstat.gov.ua
http://www.minagro.kiev.ua
http://www.iae.kiev.ua


ПОЛІСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

Силабус дисципліни 
“Економіка сталого розвитку”

1. Профіль дисципліни

Кафедра економіка і

Освітній ступінь -  третій (доктор філософії) 
Галузь знань: 05 “Соціальні та поведінкові науки” 
Спеціальність: 051 “Економіка” 
Освітньо-професійна програма “Економіка” 
Кількість кредитів -  5 
Загальна кількість годин -  150

підприємництва Рік підготовки, семестр -  2,4
Компонент освітньої програми: (обов’язкова) 
Цикл підготовки: (професійний)
Мова викладання: українська

2. Інформація про викладача
Викладач Яремова Марина Іванівна

Профайл викладача
http://znau.edu.ua/fakulteti/ekonomiki-ta-
menedzhmentu/about-ep/m-sklad-ep/yaremova-marina-
ivanivna

Контактна інформація Моб. +38(067)7027928

Консультації Онлайн консультація через Zoom, Viber щочетверга з 
12.00 до 16.00

3. Анотація до дисципліни
Дисципліна орієнтована на здобуття теоретико-методологічних знань зі сталого 

розвитку, особливостей формування сталих моделей, управління сталими процесами та 
стратегічні орієнтири економіки сталого розвитку в України.

Мета та цілі дисципліни
Метою навчальної дисципліни є формування у здобувачів третього рівня вищої 

освіти компетентностей поглибленого осмислення теоретично-концептуальних засад 
сталого розвитку, пізнання сталих стратегій та об’єктивна необхідність їх впровадження, 
освоєння науково-прикладних моделей сталого розвитку та умови їх імплементації в 
Україні.

У процесі викладання дисципліни формуються наступні компетентності:
ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
СК01. Здатність виконувати оригінальні дослідження, досягати наукових результатів, які 
створюють нові знання в економіці та дотичних до неї міждисциплінарних напрямах і 
можуть бути опубліковані у провідних наукових виданнях з економіки та суміжних 
галузей.

http://znau.edu.ua/fakulteti/ekonomiki-ta-


СК05. Здатність виявляти, поглиблено аналізувати та вирішувати проблеми 
дослідницького характеру у сфері економіки з врахуванням економічних ризиків та 
можливих соціально-економічних наслідків, оцінювати та забезпечувати якість 
виконуваних досліджень.

5. Організація навчання 
5.1. Обсяг дисципліни

Вид заняття Загальна кількість годин

Лекції 20
Практичні 32
Самостійна робота 98

5.2. Формат дисципліни
Заняття проводяться з поєднанням традиційних та нетрадиційних методів навчання 

(он-лайн через систему Моосіїе):
♦> лекції (оглядова, з використання ілюстративного матеріалу, мультимедійних 

презентацій, дискусійне обговорення проблемних питань);
♦> практичні (ситуаційні завдання, тестові роботи, кейси, дискусії, проводиться 

соціометричне дослідження).

5.3. Тематичний план начальної дисципліни
№
п/п Назви модулів, змістових модулів і тем Кількість

годин

М одуль 1. Організаційно-правові засади забезпечення сталого розвитку

Тема 1 Закономірності розвитку соціо-економічних 13систем
Тема 2 Законодавчо правові засади сталого розвитку 15

Тема 3 Наукові погляди на формування засад сталого 
розвитку 13

Тема 4 Принципи забезпечення сталого розвитку 15

Тема 5 Моніторинг стану системи «природа- 
суспільство» 15

М одуль 2. Ст рат егічні орієнтири розвит ку економіки сталого розвит ку

Тема 6 Економічні виміри сталого розвитку 15
Тема 7 Соціальні виміри сталого розвитку 15
Тема 8 Екологічна виміри сталого розвитку 13

Тема 9 Екологічна освіта і виховання для сталого 
розвитку 16

Тема 10 Стратегії сталого розвитку України 20
Всього годин 150



5.4. Система оцінювання та вимоги

Вид заняття
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Лекції 1,0 5 5 5 5
Практичні заняття 2,0 8 16 8 16
Самостійна робота 4,0 1 3 0 0
Модульна контрольна робота* 5,0 1 6 1 6
Індивідуальні завдання 4,0 0 0 1 3
Всього за модуль - - зо - зо

Разом: - - - 60

* На модульні контрольні роботи передбачається кількість балів, яка складає не 
менше 20 % від максимальної кількості балів, які здобувай може отримати під час 
поточного контролю за накопичувальною системою (60 балів).

Примітка: Контроль знань та вмінь здобувана вищої освіти здійснюється згідно з 
кредитно-трансферною системою організації освітнього процесу. Рейтинг здобувана із 
засвоєння дисципліни визначається за 100-бальною шкалою, тобто він формується з 
рейтингу виконання начальної роботи, для оцінювання якої призначається 60 балів, та 
рейтингу підсумкового контролю -  40 балів.

Загальні критерії оцінювання: «відмінно» (90-100 балів) -  здобувай бездоганно засвоїв 
теоретичний матеріал, демонструє глибокі і всебічні знання відповідної теми, основні положення 
наукових першоджерел та рекомендованої літератури, логічно мислить і будує відповідь, вільно 
використовує набуті теоретичні знання при аналізі практичного матеріалу, висловлює своє 
ставлення до тих чи інших проблем, демонструє високий рівень засвоєння практичних навичок;

«добре» (81-89 балів) -  здобувач добре засвоїв теоретичний матеріал, володіє основними 
аспектами з першоджерел та рекомендованої літератури, аргументовано викладає його; має 
практичні навички, висловлює свої міркування з приводу тих чи інших проблем, але 
припускається певних неточностей і похибок у логіці викладу теоретичного змісту або при аналізі 
практичного;

«задовільно» (60-74 бали) -  здобувач в основному опанував теоретичними знаннями 
дисципліни, орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі, але непереконливо 
відповідає, плутає поняття, додаткові питання викликають у здобувана невпевненість або 
відсутність стабільних знань; відповідаючи на запитання практичного характеру, виявляє 
неточності у знаннях, не вміє оцінювати факти та явища, пов’язувати їх із майбутньою діяльністю;

«незадовільно» (1-59 балів) -  здобувач не опанував навчальний матеріал теми 
(дисципліни), не знає наукових фактів, визначень, майже не орієнтується в першоджерелах та 
рекомендованій літературі, відсутні наукове мислення, практичні навички не сформовані.



6. Результати навчання
У процесі викладання дисципліни формуються наступні результати навчання:

Шифр Результати навчання

PH01

Мати теоретичні знання з економіки, соціально-економічних систем і на 
межі предметних галузей, а також дослідницькі навички, достатні для 
проведення фундаментальних і прикладних досліджень на рівні останніх 
світових досягнень з відповідного напряму, отримання нових знань та/або 
здійснення інновацій.

PH02

Глибоко розуміти базові (фундаментальні) принципи та методи 
економічних наук, а також методологію наукових досліджень, 
застосувати їх у власних дослідженнях у сфері економіки з метою 
досягнення економічної та соціальної ефективності в умовах глобалізації.

7. Пререквізити
Вивчення дисципліни базується на знаннях з таких базових дисциплін, як: філософія 

науки та інновацій, актуальні проблеми аграрної економіки, європейська економічна 
інтеграція, моделювання соціально-економічних систем.

8. Політика дисципліни
Політика щодо дедлайнів та перескладання: роботи, які здаються із порушенням 

термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів 
відбувається із дозволу лектора та за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).

Політика щодо академічної доброчесності: Списування під час модульних 
контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). 
Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування. 
Доповіді, ессе повинні мати коректні текстові посилання на використану літературу.

Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом 
оцінювання, за яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 
міжнародне стажування) навчання за погодженням із керівником курсу (деканату) може 
відбуватись індивідуально (в он-лайн форм і через систему Moodle).

9. Технічне та програмне забезпечення
Лекційні заняття проводяться в аудиторіях, обладнаних мультимедійними 

засобами, та застосовується презентаційний матеріал. Вивчення дисципліни на 
практичних заняттях та виконання індивідуальних завдань передбачає використання 
комп’ютерної техніки та програмних продуктів: Microsoft PowerPoint, Excel.

10. Література необхідна для вивчення навчальної дисципліни
1. Buryk Z. М. World évaluation Systems of the sustainable development of state. 

European Cooperation: Scientific Approaches and Applied Technologies. Warszawa (Poland): 
Publisher Concilium limited liability company «European coopération». 2018. № 1 (32). P. 69- 
78.

2. Foresight 2018: systemic world conflicts and global forecast for XXI Century / 
International Council for Science etc.; Scientific Supervisor M. Zgurovsky. K.: NTUU 
«IgorSikorsky Kyiv Polytechnic Institute», 2018. 226 p.



I. Galateanu E., Avasilcai S. Business ecosystem «reliability». Procedia -  Social and 
Behavioral Sciences. 2014. Vol.124. P. 312-321. doi:10.1016/j.sbspro.2014.02.491.

3. Gaspar V., Amaglobeli D., Garcia-Escribano M., Prady D., Soto M. Fiscal Policy 
and Development: Eluman, Social, and Physical Investment for the SDGs. IMF Staff Discussion 
Note SDN/19/3. Washington D.C.: International Monetary Fund. 2019.

4. Jackson L. Ten worrying trends of the global economy. Here are the biggest
economic challenges we face over the next 10 years [Електронний ресурс]. 2020. Режим 
доступу: https://www.weforum.org/agenda/2020/05/depression2020s-
economypandemic?fbclid=lwAR3VIjh9spJQTtz7
D4YPiyLXvRszUkhgOE4o319WulBQYesXSjbmGzk3UlU.

5. Lustgarten A. Palm Oil Was Supposed to Help Save the Planet. Instead, It Unleashed 
a Catastrophe. [Електроний ресурс]. New York Times, November 20, 2018. Режим доступу: 
https://www.nytimes.eom/2018/l 1/20/magazine/palmoil-borneo-climate-catastrophe.html.

6. Sustainable development report 2019. Transformations to achieve the Sustainable
Development Goals [Електроний ресурс]. Режим доступу: //
https://www.sustainabledevelopment.report/?fbclid=IwARlbr7tcmHENbfMPsS4HxoI2LDes3ed 
9ZZJzrLd_K8Y9 z8YtVspjJglugRw.

7. Бистряков I. K., Клиновий Д. В. Платформна економіка просторових бізнес- 
екосистем як інноваційний тренд сталого розвитку. Наука та наукознавство. 2019. № 
3(195). С. 3-25. doi:10.15407/sofs2019.03.003.

8. Бурик 3. М. Прогнозування показників сталого розвитку України. 
Демократичне врядування [Електронний ресурс]: електрон, наук. фах. вид. Львів, регіон, 
ін-т. держ. упр. Львів, 2017. Вип. 20. Режим доступу: 
http://www.lvivacademy/com/vidavnitstvo_l/visnyk2 0 /index.html.

9. Дяченко В. С. Осоливості механізму забезпечення сталого розвитку регіонів. 
Економічний вісник Донбасу. № 1(55). 2019. С. 90-93.

10. Жуков С. А., Маліношевська К. І. Стратегія сталого розвитку України: аналіз 
національного, регіонального та підприємницького рівнів забезпечення. Управління 
економікою: Теорія та практика. 2018. С. 12-20.

II. Захарченко О. В. Наукові основи сталого розвитку. Наукові праці 
національного університету харчових технологій. 2015. № 4. С. 68-75.

12. Литвин М. В., Стукало Н. В. Сталий розвиток: шляхи від «коричневої до 
«зеленої» економіки. «Зелена» економіка: від глобальної концепції до реалій місцевого 
розвитку: колект. моногр. Дніпро: Середняк Т.К. 2018. С. 24- 35.

13. Міжнародна рада з науки (ISC). Аналіз сталого розвитку -  глобальний і 
регіональний контексти / наук. кер. проекту М. 3. Згуровський. К.: КПІ ім. Ігоря 
Сікорського, 2019. Ч. 1. Глобальний аналіз якості і безпеки життя. 2019. 216 с.

14. Kravchuk N., Tarasovych L., Yaremova M. Development of the socially-oriented 
economy in Ukraine: prerequisites and strategic forecasting. Baltic Journal o f  Economic Studies. 
2017. Vol. № 3. No. 2. P. 66-72. (WEB OF SCIENCE).

15. Ткачук В.І., Бугайчук В.В., Позняков В.В. Теоретичні основи розвитку зеленої 
економіки. Причорноморські економічні студії. 2020. № 59 (2). С. 54-59.

16. Ткачук В.І. Наукова платформа становлення біоекономіки в Україні. 
Інклюзивний розвиток сільської економіки в умовах глобалізаційних викликів: колект. 
могногр. [Т.О.Зінчук, Т.В.Усюк, В.Є.Данкевич та ін.]; за ред. д.е.н., проф.Т.О.Зінчук, 
Н.М. Куцмус. К.: «Центр учбової літератури», 2017. 352 с.

https://www.weforum.org/agenda/2020/05/depression2020s-
https://www.nytimes.eom/2018/l
https://www.sustainabledevelopment.report/?fbclid=IwARlbr7tcmHENbfMPsS4HxoI2LDes3ed
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17. Tkachuk V.I., Zinovchuk V.V., Tarasovych L.V., Yaremova M.I. Digital Marketing 
in Promoting Bioeconomy in Ukraine. International Journal o f  Recent Technology and 
Engineering. 2019, Volume 8, Issue 3C. P. 45-50. DOI:10.35940/ijrte.C 1008.1183C19.

18. Tkachuk V., Yaremova M., Tarasovych L., Kozlovskyi V., Piliavoz T. Economic 
Strategy of the Development of Renewable Energy in Rural Areas of Ukraine. Montenegrin 
journal o f  Economics. 2019. Vol.15, No3. P. 71-82.

19. Ткачук В. І., Яремова M. І., Кравчук H. І. Біоекономіка: теоретико-прикладний 
концепт. Вісник Житомир, нац. агроекол. ун-ту. 2017. № 1, т. 2. С. 3-9.

20. Ткачук В. І. Диверсифікація підприємства як стратегія розвитку сільських 
територій. Сталий розвиток економіки: світовий досвід та перспективи України: 
монографія / за ред. проф. В.І. Ткачука. Житомир: «Поліський національний університет», 
2021. 180 с.

21. Яремова М.І. Альтернативна енергетика як детермінанта розвитку сільської 
економіки. Інклюзивний розвиток сільської економіки в умовах глобалізаційних викликів : 
монографія / за ред. д.е.н., проф. Т.О. Зінчук, к.е.н. H. М. Куцмус. Київ. 2017. С. 199-209.

22. Yaremova M. I. Circular Bioeconomy as an Innovative Foundation for Sustainable 
Development of Rural Areas. Сталий розвиток сільських територій : монографія / за ред. 
проф. Т. Зінчук, проф. Ю. Раманаускаса. Клайпеда : вид-во Клайпедського університету. 
Київ : «Центр учбової літератури». 2019. С. 281-290

23. Яремова М.І. Біоекономічний розвиток суспільства: ретроспектива та реалії 
сучасності. Стратегія інклюзивного сільського розвитку на базі громад: проекти, реалії 
та європейські перспективи для України : монографія / за ред. д.е.н., проф. Т.О. Зінчук. 
Київ. Видавництво «Цент учбової літератури», 2019. С. 334-343.

24. Яремова M. І. Теоретична концептуалізація проблематики розуміння 
біоекономіки. Наукові горизонти. 2020. Т. 23, № 10. С. 78-87. Режим доступу: 
https://sciencehorizon.com.ua/uk/joumals/tom-23-10-2020/tyeoryetichna-kontsyeptualizatsiya- 
problyematiki-rozuminnya-bioyekonomiki.

25. Яремова М.І. Розвиток економічної моделі замкненого циклу. Наукові читання 
-  2020 : науково-теоретичний зб. науково-практичної конференції науково-педагогічних 
працівників, докторантів, аспірантів та молодих вчених НІІ економіки та агробізнесу. 
Житомир : ПНУ, 2020. С. 75-76.

(М.І. Яремова)

(В. І. Ткачук)

(О.А. Опалов)

Силабус затверджений на засіданні кафедри 
Протокол № fZ  від Of 2021 р.

Завідувач кафедри (В. І. Ткачук)

Обговорено та рекомендовано до затвердження навчально-методичною 
комісією факультету економіки та менеджменту 
Протокол № ^2 ВІД /ФГ О Л - 2021 р.

Голова НМК факультету (О.А. Прокопчук)

https://sciencehorizon.com.ua/uk/joumals/tom-23-10-2020/tyeoryetichna-kontsyeptualizatsiya-problyematiki-rozuminnya-bioyekonomiki
https://sciencehorizon.com.ua/uk/joumals/tom-23-10-2020/tyeoryetichna-kontsyeptualizatsiya-problyematiki-rozuminnya-bioyekonomiki


ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ 

Силабус дисципліни
“ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ ТА ЗАХИСТ АВТОРСЬКИХ ПРАВ ”

1. Профіль дисципліни

Кафедра економічної
Освітній ступінь — третій (освітньо-науковий), доктор 
філософії

теорії, інтелектуальної Кількість кредитів -  4.
власності та публічного Загальна кількість годин -  120.
управління Рік підготовки, семестр -  1-й, 1-й.

Компонент освітньої програми: обов’язкова. 
Цикл підготовки: загальний.
Мова викладання: українська

2. Інформація про викладача
Викладач (-і) Литвинчук Ірина Леонідівна

Профайл викладача (ів) httn://znau. edu.ua/fakulteti/ekonomiki-ta- 
menedzhmentu/mabout-etiv/m-sklad-etiv/litvinchuk-irina-
leonidivna

Контактна інформація +380671941192, iryna.Iytvynchuk@ukr.net
Сторінка курсу в 

МоосІІе httD://185.25.118.66/course/view.DhD?id=2123#section-0

Консультації Онлайн консультація через Zoom, Viber щопонеділка з 
13.00 до 17.00

3. Анотація до дисципліни
Дисципліна «Інтелектуальна власність та захист авторських прав» є 

важливою складовою підготовки докторів філософії, її місце знаходиться на 
перетині традиційних фундаментальних дисциплін та дисциплін професійної 
підготовки. Завдання вивчення дисципліни: засвоїти фундаментальні поняття 
у сфері інтелектуальної власності; навчити здобувачів орієнтуватися у видах 
інтелектуальної власності, її розпізнавальних особливостях; розкрити основні 
теоретичні і методологічні засади процесу управління об’єктами 
інтелектуальної власності. Аспіранти будуть знати: класифікацію об’єктів 
інтелектуальної власності; основні концепції та стратегії управління 
інтелектуальною власністю; світову систему охорони права інтелектуальної
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власності; інституційно-правове поле функціонування інтелектуальної 
власності в Україні; основи патентно- ліцензійної політики та здійснення 
патентних досліджень; основи комерціалізації інтелектуальної власності та її 
маркетингу; порядок обліку і оцінки вартості інтелектуальної власності в 
процесі її комерціалізації; основи захисту прав на об’єкти інтелектуальної 
власності, принципи академічної доброчесності. Аспіранти будуть вміти: 
ідентифікувати і класифікувати об’єкти інтелектуальної власності; збирати і 
аналізувати патентну інформацію для проведення патентних досліджень; 
сформувати заявку на набуття прав на об’єкт авторського права; сформувати 
заявку на набуття прав на винаходи і корисні моделі; сформувати заявку на 
набуття прав на промисловий зразок та на кваліфіковане зазначення 
походження товару; сформувати заявку на набуття прав на знак для товарів і 
послуг; сформувати заявку на набуття прав на нетрадиційні об’єкти; 
розраховувати вартість прав на об’єкти інтелектуальної власності; визначати 
економічний ефект від комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності; 
визначати збитки від порушення права інтелектуальної власності; вирішувати 
проблеми економічного характеру, пов’язані з інтелектуальною власністю.

4. Мета та цілі дисципліни

Мета вивчення дисципліни: сприяти формуванню у аспірантів знань та 
навичок прийняття обґрунтованих рішень, пов’язаних з портфелем прав 
інтелектуальної власності.

Основною ціллю вивчення дисципліни є формування у аспірантів 
компетентностей, що набуває здобувач вищої освіти по закінченню вивчення 
даної дисципліни:

Спеціальність 051 «Економіка»
ЗК 4. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
СК 8. Здатність дотримуватись етики досліджень, а також правил 

академічної доброчесності в наукових дослідженнях та науково-педагогічній 
діяльності.

Спеціальність 073 «Менеджмент»
ЗК 7. Здатність виявляти інтелектуальну складову серед чинників 

особистого успіху та факторів розвитку організації.
СК 3. Знання правових засад і принципів ідентифікації, оформлення та 

захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності.



Спеціальність 101 «Екологія»
ЗК 2. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 
СК 3. Здатність представляти результати власної наукової і науково- 

технічної діяльності, у тому числі за допомогою наукових публікацій
СК 5. Здатність до інтелектуальної творчої діяльності, спрямованої на 

одержання нових знань та (або) пошук шляхів їх застосування в галузі екології, 
охорони довкілля та оптимізації природокористування.

Спеціальність 133 «Галузеве машинобудування»
ЗК 3. Здатність виявляти, отримувати й аналізувати інформацію з різних 

джерел, організовувати та керувати інформацією.
ЗК 5. Здатність дотримуватися етики та академічної доброчесності в 

наукових дослідженнях та науково-педагогічній діяльності.

Спеціальність 201 «Агрономія»
ЗК 8. Дотримання норм наукової етики, авторського і суміжних прав 

інтелектуальної власності; державної та міжнародної систем правової охорони 
інтелектуальної власності.

СК 6. Здатність дотримуватися етики та академічної доброчесності в 
наукових дослідженнях та науково-педагогічній діяльності.

Спеціальність 204 «Технологія виробництва і переробки 
продукції тваринництва»

ЗК 3. Здатність вільно сприймати, обробляти та відтворювати 
інформацію іноземною мовою на загальні та фахові теми

СК 6. Здатність презентувати та публікувати результати наукових 
досліджень з використанням академічної іноземної мови.

Спеціальність 211 «Ветеринарна медицина»
ЗК 2. Здатність планувати і здійснювати комплексні дослідження 

сучасного рівня на основі цілісногосистемного наукового світогляду з 
використанням знань із областей філософії науки та новітніх інформаційних і 
комунікаційних технологій.

ЗК 3. Здатність бути критичним та самокритичним, аналізувати та 
прогнозувати результати досліджень на основі логічних аргументів та 
перевірених фактів.

ЗК 4. Здатність до розуміння напрямків і закономірностей розвитку 
науки і культури, науково-дослідних та науково-педагогічних парадигм та 
стратегій.



ЗК 7. Здатність вільно сприймати, обробляти та відтворювати 
інформацію іноземною мовою на загальні та фахові теми, презентувати та 
публікувати результати наукових досліджень з використанням академічної 
іноземної мови.

ЗК 10. Здатність дотримуватися академічної доброчесності в наукових 
дослідженнях та науково-педагогічній діяльності.

5. Організація навчання
5.1. Обсяг дисципліни

Вид заняття Загальна кількість годин
Денна Заочна

Лекції 20
Практичні/ лабораторні 22
Самостійна робота 78

5.2. Формат дисципліни
Формат проведення дисципліни: очний (аудиторна та самостійна робота 

студентів).
5.3. Тематичний план начальної дисципліни

(лекційні та практичні заняття)

№
 з/

п

Те
ма

Назва теми
Кількість годин

денна
форма

заочна
форма

1 ТІ Назва теми: Інтелектуальна власність у парадигмі 
цивілізаційного розвитку суспільства.
1. Ретроспектива становлення інтелектуальної 
власності
2. Зміст і структура інтелектуальної власності
3. Класифікація об’єктів і суб’єктів права 
інтелектуальної власності

4

2 Т2 Назва теми: Легітимне набуття права інтелектуальної 
власності
1. Авторське та суміжні права
2. Патентне право та нетрадиційні об’єкти 
промислової власності
3. Засоби індивідуалізації учасників цивільного 
обігу, товарів та послуг

8

3 тз Назва теми: Інноваційна діяльність і трансфер 
технологій
1. Інноваційна система
2. Трансфер технологій
3. Договори, щодо надання дозволу на використання 
об'єкту інтелектуальної власності

8



4 Т4 Назва теми: Суть та способи комерціалізації об’єктів 
інтелектуальної власності.
1. Способи комерціалізації інтелектуальних продуктів
2. Оцінка, облік та оподаткування інтелектуальної 
власності
3. Управління об’єктами права інтелектуальної власності

8

5 Т5 Назва теми: Система правової охорони та захисту 
інтелектуальної власності.
1. Порушення прав інтелектуальної власності
2. Форми охорони та захисту інтелектуальної 
власності
3. Державні органи та громадські організації в 
системі правової охорони та захисту інтелектуальної 
власності України
4. Законодавство України про інтелектуальну власність

8

6 Т6 Назва теми: Інтелектуальна власність в 
умовах глобалізації

1. Міжнародні конвенції з питань інтелектуальної 
власності
2. Діяльність міжнародних організацій у 

сфері інтелектуальної власності

6

Разом: 42

5.4. Система оцінювання та вимоги
Оцінки «відмінно» заслуговує аспірант, що виявив (виявила) всебічне, 

системне й глибою знання навчального матеріалу і вміння вільно виконувати 
передбачені програмою завдання, ознайомлений (ознайомлена) з основною і 
додатковою літературою.

Оцінки «добре» заслуговує аспірант, що виявив (виявила) повне знання 
навчального матеріалу, успішно виконав (виконала) передбачені програмою 
завдання, засвоїв (засвоїла) рекомендовану основну літературу. Як правило, 
оцінка «добре» виставляється аспірантам, які засвідчили системні знання 
базових понять та принципів дисципліни і здатні до їх самостійного 
поповнення та оновлення під час подальшої навчальної роботи і професійної 
діяльності. Одночасно вони допустили певні неточності, пропуски, помилки, 
які зумовили некоректність окремих результатів та висновків.

Оцінки «задовільно» заслуговує аспірант, який виявив знання основного 
навчального матеріалу в обсязі, потрібному для подальшого навчання і 
майбутньої роботи за професією, частково впорався з виконанням 
передбачених програмою завдань, ознайомлений із частиною рекомендованої 
основної літератури. Зазвичай, оцінка «задовільно» виставляється аспірантам,



які допустили суттєві помилки в усних відповідях та при виконанні завдань 
контрольних робіт та не могли усунути ці помилки самостійно.

Оцінка «незадовільно» виставляється аспірантам, у яких відсутні знання 
базових положень теорії та методології дисципліни, які допускають грубі 
помилки у виконанні передбачених програмою завдань, незнайомі з основною 
літературою.

Контроль знань та вмінь здобувана вищої освіти здійснюється згідно з 
кредитно-трансферною системою організації освітнього процесу. Рейтинг 
студента із засвоєння дисципліни визначається за 100-бальною шкалою, тобто 
він формується з рейтингу виконання начальної роботи, для оцінювання якої 
призначається 60 балів, та рейтингу підсумкового контролю — 40 балів.

Загальна система оцінювання дисципліни

Загальна система оцінювання 
дисципліни

Кількість 
аудиторних 
занять, год

Бали за заняття Всього

балів

Лекції 20 0,5 10
Практичні 22 1,0 22
Самостійна робота “ 28

Екзамен - - 40
Разом - 100

Шкала оцінювання: національна та ЕСТБ
навчальної діяльності 
Сума балів за всі види Оцінка ЕСТБ Оцінка за національною шкалою для 

екзамену, курсового проекту (роботи)
90-100 А В ІД М ІН Н О

82-89 В
добре71-81 С

64-73 Б задовільно60-63 Е

35-59 ЕХ незадовільно з можливістю повторного 
складання

0-34 Е
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни

6. Результати навчання
Результати навчання, які формуються в процесі викладання дисципліни:



Спеціальність 051 «Економіка»
РН 7. Застосовувати інноваційні науково-педагогічні технології, 

формулювати зміст, цілі навчання, способи їх досягнення, форми контролю, 
нести відповідальність за ефективність освітнього процесу з дотриманням 
норм академічної етики та доброчесності.

Спеціальність 073 «Менеджмент»
РН 5. Застосовувати в дослідженнях новітні методології та методи 

управління інтелектуальною працею та трансфером інтелектуального 
продукту в умовах постіндустріальних, суспільних трансформацій.

РН 26. Вміти ідентифікувати і класифікувати об’єкти та суб’єкти 
інтелектуальної власності, збирати і аналізувати патентну інформацію для 
проведення патентних досліджень.

РН 29. Дотримуватись етичних норм, враховувати авторське право та 
норми академічної доброчесності при проведенні наукових досліджень, 
презентації їх результатів та у науково-педагогічній діяльності.

Спеціальність 101 «Екологія»
РН 5. Самостійно розробляти інноваційні комплексні наукові проекти в 

галузі екології, охорони довкілля та оптимізації природокористування
РН 11. Виявляти лідерські якості, відповідальність та повну 

автономність під час реалізації комплексних наукових проектів.
РН 12. Реалізовувати право інтелектуальної власності на результати 

наукової і науково-технічної діяльності в рамках наукової етики.

Спеціальність 133 «Галузеве машинобудування»
РН 1. Уміти проводити критичний аналіз, оцінку і синтез нових та 

комплексних ідей.
РН 2. Використовувати інформаційні та комунікаційні технології при 

спілкуванні, обміні інформацією, зборі, обробці, аналізі, інтерпретації даних, 
іноземних державах відповідно до національних і міжнародних процедур.

РН 18. Глибока фундаментальна підготовка в галузі сучасного 
практичного патентознавства, національного та міжнародного законодавства в 
сфері інтелектуальної власності.

Спеціальність 201 «Агрономія»
РН 15. Вміти працювати з різними джерелами, здійснювати, обробляти, 

аналізувати та систематизувати отриману інформацію. Розуміння наукових 
статей у сфері обраної спеціальності. Вміння та навики працювати з сучасними 
бібліографічними і реферативними базами даних, а також наукометричними



платформами, такими як Web of Science, Scopus та ін. Наукову літературу щодо 
сучасного стану та тенденцій розвитку світової і вітчизняної науки з розробки 
сучасних еколого-адаптованих технологій вирощування. Вміння та навички 
проводити критичний аналіз різних інформаційних джерел, наукової 
літератури, досліджень вітчизняних і зарубіжних авторів з питань розробки 
сучасних еколого-адаптованих технологій вирощування. Вміння та навики 
відслідковувати найновіші досягнення в аграрному виробництві та агрономії 
та знаходити наукові джерела, що мають відношення до сфери наукових 
інтересів здобувана. Знання, розуміння, вміння та навики використання правил 
цитування та посилання на використані джерела, правил оформлення 
бібліографічного списку. Знання та розуміння змісту і порядку розрахунку 
основних кількісних наукометричних показників ефективності наукової 
діяльності (індекс цитування, індекс Хірша (h-індекс), імпакт-фактор). Вміння 
та навички аналізувати інформаційні джерела, виявляти протиріччя і не 
вирішені раніше проблеми або їх частини, формулювати робочі гіпотези.

РН 18. Приймати обґрунтовані рішення, саморозвиватися і 
самовдосконалюватися, нести відповідальність за новизну наукових 
досліджень та прийняття експертних рішень, мотивувати співробітників та 
рухатися до спільної мети.

РН 19. Уміти підготувати та подати документи (заявку) на об’єкти права 
інтелектуальної власності у визначені законодавством органи для отримання 
правової охорони в Україні та іноземних державах відповідно до національних 
і міжнародних процедур.

Спеціальність 204 «Технологія виробництва і переробки 
продукції тваринництва»

РН 4. Практикувати дотримання етики досліджень, а також правил 
академічної доброчесності в наукових дослідженнях та науково-педагогічній 
діяльності.

РН 6. Започатковувати, планувати, реалізувати та коригувати 
науковопедагогічний процес з дотриманням належної академічної 
доброчесності й використання академічної іноземної мови у професійній 
діяльності.

РН 7. Створювати наукові презентації, захищати результати наукових 
досліджень у фахових дискусіях та публікувати результати досліджень в 
провідних наукових виданнях та впроваджувати наукові розробки у 
виробництво.



Спеціальність 211 «Ветеринарна медицина»
РН 1. Визначати методологію наукового пізнання та філософського 

осмислення сучасних тенденцій, напрямів, закономірностей розвитку галузі в 
умовах глобалізації.

РН 2. Проводити критичний аналіз та оцінку нових наукових положень 
та ідей, результатів інтелектуальної та експериментальної діяльності.

РН 11. Створювати середовище творчої діяльності для ефективної 
роботи колективів різних типів.

РН 15. Дотримуватись законодавчих та етичних норм щодо авторського 
права при організації досліджень та представленні їх результатів.

7. Пререквізити
Пререквізити: дисципліна базується на знаннях та компетентностях, що 

набуває здобувач вищої освіти під час вивчення дисциплін «Менеджмент», 
«Економіка», «Правознавство», «Українська мова» відповідно до навчальних 
програм ЗВО для 1-2 ОС.

Постреквізити: дисципліна надає студентам необхідні знання та 
навички, які будуть корисні при проходженні педагогічної практики, у 
подальшій професійній діяльності.

8. Політики дисципліни
8.1. Відвідування лекційних та лабораторних занять: відвідування 

лекційних та лабораторних занять є обов’язковим. Допускаються пропуски 
занять з поважних причин (викладачу надається копія довідки від медичного 
закладу).

8.2. Відпрацювання пропущених занять: відпрацювання пропущених 
занять є обов’язковим незалежно від причини пропущеного заняття. Лекційне 
заняття має бути відпрацьоване до наступної лекції на консультації викладача 
з використанням Zoom. Відпрацювання лекційного матеріалу передбачає 
вивчення пропущеного теоретичного матеріалу. Практичне заняття 
відпрацьовується під час консультації викладача.

8.3. Правила поведінки під час занять: обов’язковим є дотримання 
техніки безпеки та етики. Аспіранти повинні приймати активну участь в 
обговоренні навчально матеріалу ознайомившись з ним напередодні 
(навчальний матеріал надається викладачем). Задля зручності, дозволяється 
використання ноутбуків та інших електронних пристроїв під час навчання в 
аудиторіях (за взаємною згодою всіх учасників освітнього процесу).



8.4. Аспіранти несуть академічну відповідальність у відповідності до 
положення про дотримання академічної доброчесності педагогічними, 
науково-педагогічними, науковими працівниками та здобувачами вищої 
освіти ЖНАЕУ (ПОЛОЖЕННЯ про академічну доброчесність, запобігання та 
виявлення плагіату в ЖНАЕУ від 27.12.2017 р. №000. (Електронний ресурс. 
Точка доступу:ЬЦр://2паи.еби.иа/іша£Є8/риЬ1іс_боситепї/2020/у8Іирпа_котрап 
іа/РоІогЬеппіаjro_academichnu_dobrochesnist.pdf).

9. Технічне та програмне забезпечення (за потреби)
Лекційні заняття передбачають використання мультимедійних 

презентацій. Практичні заняття проводяться із застосуванням пошукових 
баз Укрпатенту.

10. Література необхідна для вивчення навчальної дисципліни 
Основна (базова):

1. Аксютіна А.В., Нестерцова-Собакарь О.В., Тропін В.В. та ін. 
Інтелектуальна власність: навч. посібник [для студ. вищ. навч. закл.] / За заг 
ред канд. юрид. наук, доц. Нестерцової-Собакарь О.В. - Дніпро: Дніпроп. 
держ. ун-т внутр. справ, 2018. 140 с.

2. Базилевич В. Д. Інтелектуальна власність: Підручник/ В. Д. 
Базилевич- К.: Знання, 2006. -  431 с.

3. Бондаренко С. В. Авторське право і суміжні права / С. В. Бондаренко- 
К.: Ін-т інтелектуальної власності і права, 2005. -  260 с.

4. Волков О. І. Економіка та організація інноваційної діяльності 
підр. / О. І. Волков, М.П. Денисенко, А.П. Гречан. - К. ЦУЛ, 2009. - 662 с.

5. Капінос М. М. Інтелектуальна власність: підручник для 
аспірантів вищих навчальних закладів / М. М. Капінос, Е. Т. Лерантович, М.
М. Солощук. -  Харків: «Друкарня Мадрид», 2016. -  396 с

6. Коссак В. М., Якубовський І. Є. Право інтелектуальної 
власності: Підручник. / В. М. Коссак, І. Є. Якубовський. -К.: «Істина». -  
2007.-206с.

7. Коротун О. М. Адміністративно-правові аспекти забезпечення 
охорони прав суб’єктів інтелектуальної власності в Україні: проблеми теорії 
та практики правозастосування : монографія / О. М. Коротун. - Київ, 2019. - 
292 с.

8. Право інтелектуальної власності. Підручник. За заг. ред. д.ю.н., 
проф. Булеци С.Б., к.ю.н., доц. Чепис О.І. Ужгород: РІК-У, 2019. 488 с



9. Управління інтелектуальною . власністю: монографія
/П.М.Цибульов, В. П. Чеботарьов, В. Г. Зінов, Ю. Суіні; за ред. П. М. 
Цибульова. — К. : К.І.С., 2005. — 448 с.

10. Ходаківський Є. І. Інтелектуальна власність: економіко-правові 
аспекти : навч. посіб. / Є.І. Ходаківський, В.П. Якобчук, І.Л. Литвинчук. -  К.: 
ЦУЛ, 2017. 11. Цыбулёв П. Н. Оценка интеллектуальной собственности: учеб, 
пособие [для студентов вузов] / П. Н. Цыбулёв -  К. : Ин-т интеллектуальной 
собственности и права, 2005. -  196 с.

12. Черевко Г. В. Інтелектуальна власність: Навч. посіб./ Г.В.Черевко -  
К.: Знання, 2008. -  412 с.

Допоміжна
1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. -  1996. 

-  № ЗО. -  с. 141.
2. Цивільний кодекс України// Відомості Верховної Ради України. -  

2003.-№40. -  с. 356.
3. Закон України «Про авторське право та суміжні права» від 23 

грудня 1993 року // Відомості Верховної Ради України. -  1994. -  № 13. -  С.
64.

4. Закон України «Про охорону прав на винаходи та корисні 
моделі»// Відомості Верховної Ради України . -  1994. -  № 7. -  С. 32.

5. Закони України «Про охорону права на промислові зразки» // 
Відомості Верховної Ради України. -  1994. -  № 7. -  С. 34.

6. Закон України «Про охорону права на знаки для товарів та 
послуг»// Відомості Верховної Ради України. -  1994. -  № 7. -  С. 36.

7. Закон України «Про охорону нових сортів рослин» // Відомості 
Верховної Ради України. -1993. -  № 20. -  С. 149.

8. Про ефективне управління майновими правами правовласників у 
сфері авторського права і (або) суміжних прав: Закон України від 15 травня 
2018 р. № 2415-УІІІ. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2415-19

9. Національна стратегія розвитку сфери інтелектуальної власності в 
Україні на період до 2020 року : [Електронний ресурс]. -  Режим доступу : 
http: //sips.gov.ua/ua/project-ip-strategy28082014

Інформаційні ресурси
1. Бібліотечно-інформаційний ресурс (книжковий фонд, періодика, 

фонди на електронних носіях тощо) бібліотеки ЖНАЕУ, Житомирської 
обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олега Ольжича 
(http://www.lib.zt.ua/, 10014, м. Житомир, Новий бульвар, (0412) 37-84-33), 
Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2415-19
http://www.lib.zt.ua/


(http://www.nbuv.gov.ua/, Київ, просп. Голосіївський, 3 +380 (44) 525-81-04) та 
інших бібліотек (на розсуд викладача).

2. Інституційний репозитарій ЖНАЕУ (наукові статті, 
автореферати дисертацій та дисертації, навчальні матеріали, студентські 
роботи, матеріали конференцій, патенти, комп'ютерні програми, 
статистичні матеріали, навчальні об'єкти, наукові звіти).

Сайт Верховної Ради України 
(законодавство)

http ://zakon2 .rada. gov.ua/laws/main

Сайт журналу «Інтелектуальна 
власність»

http:// www/ intelvlas.com.ua

Сайт журналу «Теорія і 
практика

інтелектуальної власності»

http ://www. inproj oumal.org/uk/category/archiv 
-nomeriv/

Сайт Національного офісу 
інтелектуальної власності.

http://nipo.org.ua/

Сайт Державного підприємства 
«Український інститут 
інтелектуальної власності» 
(Укрпатент)

https://ukrpatent.org/uk

^ A__________
Викладач 

Гарант освітньої програм

Декан факультету

(І.Л.Литвинчук) 

(В. І. Ткачук)

(О.Л. Опалов)

Силабус затверджений на засіданні кафедри економічної теорії, 
інтелектуальної власності та публічного управління 
Протокол № 1 від “З І” серпня 2020 р.

Завідувач кафедри (В.П. Якобчук)

Обговорено та рекомендовано до затвердження навчально-методичною 
комісією факультету економіки та менеджменту 
Протокол № /_  від „4/ ( Р /  2020 р.

Голова НМК факультету (О.А. Прокопчук )

http://www.nbuv.gov.ua/
http://nipo.org.ua/
https://ukrpatent.org/uk


ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

Силабус дисципліни
“ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ В 

НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ ”

1. Профіль дисципліни

70іфедра хрліп ’ютерних

Освітній ступінь -  доктор ф ілософ ії 
Галузь знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки» 
Спеціальність: 051 «Економіка» 
Освітньо-наукова програма: «Економіка» 
Кількість кредитів - 4 , 0
Загальна кількість годин -  120

технологій і моделювання Рік підготовки, семестр -  1 рік, 1 семестр
систем Компонент освітньої програми: обоє ’язкова  

Цикл підготовки: загальної підготовки  
Мова викладання: українська

2. Інформація про викладача

Викладач (-і) Черепанська Ірина Юріївна

Профайл викладача (-ів) http://znau.edu. иа/їакиІІеІі/оШіки-Іа-їіпапзіу/т-кйтз/т-зкІасі-
кРтБ/сНегерапзка-ігупа-уигііупа

Контактна інформація 068-291-14-97, Е-таіІсЬегерапзкаігіпаОлтаіІ.сопі
Сторінка курсу в Моойїе ЬЦр://185.25.118.66/соиг5е/уіе\іУ.рНр?і6=1531

Консультації Он-лайн консультація через УіЬегщопятниці з  19-00 до 
20-00

3. Анотація до дисципліни
Дисципліна є однією із профілюючих дисциплін та відіграє важливу роль у 

підготовці доктора філософії за спеціальністю 051 «Економіка», а також надає можливість 
формування науково-професійних компетентностей, що передбачають здійснення 
інноваційної, педагогічної, експериментально-дослідницької, професійної та науково- 
організаційної діяльності.

Дисципліна забезпечує підготовку докторів філософії що здійснюють прикладні 
наукові дослідження в економіці, провадять дослідницько-інноваційну діяльність, 
здійснюють розробку і впровадження теорій та концепцій управління різноманітними 
процесами.

4. Мета та цілі дисципліни
Метою вивчення дисципліни є формування і розвиток у аспірантів компетенцій в 

галузі системного підходу, управління і обробки інформації на основі поглибленого 
вивчення методів і засобів аналізу та обробки інформації, а також сучасних 
інформаційних технологій, управління складними системами в сфері технології
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виробництва і переробки продукції тваринництва. Оволодіння знаннями та навичками 
системного аналізу у сукупності із сучасними інформаційними технологіями значно 
підвищує цінність та наукову значущість результатів дослідження аспірантів.
ЗК02. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
СКОЗ. Здатність використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології, бази 
даних та інші електронні ресурси, спеціалізоване програмне забезпечення у науковій та 
освітній діяльності.

5. Організація навчання

5.1. Обсяг дисципліни
Вид заняття Загальна кількість годин

Денна Заочна

Лекції 10 -

Практичні / лабораторні / 
семінарські

32 —

Самостійна робота 78 -

5.2. Формат дисципліни

Для формування у здобувачів вищої освіти системного технічного мислення на 
лекційних талабораторних заняттях проводяться обговорення актуальних питань по даній 
дисципліні,експрес-опитування, аналіз та вирішення практичних ситуацій.

Лекції та лабораторні заняття проводяться очно з можливим поєднання очного 
тадистанційного форматів викладання дисципліни (на платформі Моосіїе) 
підбезпосереднім керівництвом викладача з використанням електронних
дидактичнихдемонстраційних матеріалів (мультимедійні презентації, схеми тощо), що 
призначені для супроводу навчального процесу.

Лабораторні роботи -  інформаційні інтерактивні демонстраційні моделі об’єктів, 
процесів та їхніх властивостей із застосуванням методичних розробок,плакатів, натурних 
зразків.

Самостійна робота з використанням можливості мережі Інтернет з
наданнямвідповідних посилань на джерело інформації. Самостійна робота планується 
таорганізовується індивідуально кожним здобувачем із консультацією за необхідністю 
викладача.

5.3. Тематичний план навчальної дисципліни

№
 з

/п

Те
м

а Назва теми
Кількість годин
денна
форма

заочна
форма

1 ТІ Основні поняття і задачі системного аналізу. Системологія. 
Основні задачі системології.

6 —

2 Т2 Системний аналіз об’єктів та процесів дослідження. Системний 
підхід та його принципи: модульності, інваріантності, 
автоматизації, ієрархічності, агрегування, структурованості, 
системності, цілісності, емерджентності, синергетичної

10

2



інтеграції, декомпозиції та композиції, результативності.

3 ТЗ Поняття складної системи. Складні системи в природі та 
суспільстві.

10

4 Т4 Методи обробки науково-технічної інформації та планування 
науково-досліджувальних робіт.

10 -

5 Т5 Планування наукових розробок. Етапи моделювання. Системні 
моделі як сучасне ядро моделювання. Види моделей. 
Формалізація. 10 -

6 Т6 Методи прийняття рішень в умовах однокритеріальності. 
Математичне програмування. Однокритеріальні оптимізаційні 
задачі. Формальні оцінки параметрів плану.

10 -

7 Т7 Параметричні методи обробки науково-технічної інформації. 
Методи прийняття рішень в умовах багатокритеріальності. 
Сукупний критерій якості. Експертні оцінки показників системи. 14 -

8 Т8 Сучасні інформаційні технології в системному аналізі наукових 
досліджень

20 -

9 Т9 Системи штучного інтелекту. Представлення знань та інформації 
у системах штучного інтелекту.

10 -

10 ТЮ Експертні системи. Штучні нейронні мережі. Нечітка логіка. 20 -

Разом: 120

5.4. Система оцінювання та вимоги
Загальна система оцінювання 

дисципліни
ПРИКЛАД:

Участь у  робот і впродовж  семестру/екзамен -  60/40

Система оцінювання 
сформованих компетентностей 
у студентів враховує види 
занять, які згідно з програмою 
навчальної дисципліни 
передбачають лекційні та 
лабораторні заняття, а також 
самостійну роботу.

Оцінювання студентів 
здійснюється за 100 бальною 
шкалою та ЕСТБ

Вид заняття

Максимальна 
кількість 
балів за 
одиницю

Кількість
одиниць

Максимальна
кількість
балів

Лекції 1,5 10 15
Практичні / 
лабораторні / 
семінарські 1,25

32 40

Самостійна
робота

0,064 78 5

Разом: - 60

Умови допуску до 
підсумкового контролю

Здобувач допускається до підсумкового контролюза 
умови успішного захисту та здачі звітів з лабораторних 
робіт та самостійної роботи.

Критерії оцінювання

Оцінювання сформованих компетентностей здійснюється 
за накопичувальною 100-бальною системою. Відповідно 
контрольні заходи включають:

- поточний контроль, що здійснюється протягом 
семестру під час проведення лекційних та лабораторних 
занять і оцінюється сумою набраних балів (максимальна 
сума -  60 балів;);

з



- підсумковий / семестровий контроль, що 
проводиться у формі семестрового заліку, відповідно до 
графіку навчального процесу.

Поточний контроль з даної навчальної дисципліни 
проводиться в таких формах:

письмове та усне опитування на лекційних
заняттях;

активне виконання лабораторних робіт, захист
звітів;

написання модульних контрольних робіт, 
виконання самостійної роботи;

експрес-опитування.
Підсумковий / семестровий контроль проводиться 

у формі семестрового заліку. Семестровий залік -  форма 
оцінки підсумкового засвоєння студентами теоретичного 
та практичного матеріалу з окремої навчальної 
дисципліни, що проводиться як контрольний захід.

Порядок проведення поточного оцінювання знань 
аспірантів.

Оцінювання знань аспіранта під час лабораторних 
занять проводиться за накопичувальною 100-бальною 
системою за такими критеріями:

розуміння, ступінь засвоєння теорії та 
методології проблем, що розглядаються;

ступінь засвоєння фактичного матеріалу 
навчальної дисципліни;

ознайомлення з рекомендованою літературою, 
а також із сучасною літературою з питань, що 
розглядаються;

вміння поєднувати теорію з практикою при 
розгляді виробничих ситуацій, розв'язанні задач, 
проведенні розрахунків у процесі виконання завдань, 
винесених на розгляд в аудиторії;

логіка, структура, стиль викладу матеріалу в 
письмових роботах і при виступах в аудиторії, вміння 
обґрунтовувати свою позицію, здійснювати узагальнення 
інформації та робити висновки;

арифметична правильність виконання
завдання.

Максимально можливий бал за конкретним 
завданням ставиться за умови відповідності 
індивідуального завдання студента або його усної 
відповіді всім зазначеним критеріям. Відсутність тієї або 
іншої складової знижує кількість балів. При оцінюванні 
індивідуальних завдань увага також приділяється якості, 
самостійності та своєчасності здачі виконаних завдань 
викладачу, згідно з графіком навчального процесу. Якщо 
якась із вимог не буде виконана, то бали будуть знижені.

Критерії оцінювання позааудиторної самостійної 
роботи аспірантів.

Загальними критеріями, за якими здійснюється 
оцінювання позааудиторної самостійної роботи
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аспірантів, є: глибина і міцність знань, рівень мислення, 
вміння систематизувати знання за окремими темами, 
вміння робити обґрунтовані висновки, володіння
категорійним апаратом, навички і прийоми виконання 
практичних завдань, вміння знаходити необхідну
інформацію, здійснювати її систематизацію та обробку, 
самореалізація на лабораторних заняттях.

Підсумковий контроль знань та компетентностей 
аспірантів з навчальної дисципліни здійснюється на 
підставі проведення семестрового заліку (тестів).

Завданням заліку є перевірка розуміння 
програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв'язків 
між окремими розділами, здатності творчого
використання накопичених знань, вміння формулювати 
своє ставлення до певної проблеми навчальної дисципліни 
тощо. В умовах реалізації компетентнішого підходу залік 
оцінює рівень засвоєння компетентностей, що 
передбачені кваліфікаційними вимогами.

Аспірант не може бути допущений до складання 
заліку, якщо кількість балів, одержаних за результатами 
перевірки успішності під час поточного та модульного 
контролю відповідно до змістового модуля впродовж 
семестру, в сумі не досягла 36 балів. Після екзаменаційної 
сесії завідувач аспірантури видає розпорядження про 
ліквідацію академічної заборгованості. У встановлений 
термін аспірант добирає залікові бали.

Аспіранта слід вважати атестованим, якщо сума 
балів, одержаних за результатами
підсумкової / семестрової перевірки успішності, дорівнює 
або перевищує 60. Результат семестрового заліку 
оцінюється в балах (максимальна кількість -  40 балів, 
мінімальна кількість, що зараховується, -  24 бали) і 
проставляється у відповідній графі екзаменаційній 
"Відомості обліку успішності".

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни 
розраховується з урахуванням балів, отриманих під час 
заліку, та балів, отриманих під час поточного контролю за 
накопичувальною системою. Сумарний результат у балах 
за семестр складає: "60 і більше балів -  «задовільно»", "59 
і менше балів -  «не задовільно»" та заноситься у 
екзаменаційну "Відомість обліку успішності" навчальної 
дисципліни. У випадку отримання менше 60 балів студент 
обов'язково складає екзамен після закінчення 
екзаменаційної сесії у встановлений деканом факультету 
термін.

У випадку повторного отримання менше 60 балів 
декан факультету призначає комісію у складі трьох 
викладачів на чолі із завідувачем кафедри та визначає 
термін перескладання екзамену, після чого приймається 
рішення відповідно до чинного законодавства.___________
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Примітка: Контроль знань та вмінь здобувана вищої освіти здійснюється згідно з 
кредитно-трансферною системою організації освітнього процесу. Рейтинг студента із 
засвоєння дисципліни визначається за 100-бальною шкалою, тобто він формується з 
рейтингу виконання начальної роботи, для оцінювання якої призначається 60 балів, та 
рейтингу підсумкового контролю -  40 балів.

6. Результати навчання
РН03 Розроблятита досліджувати фундаментальні та прикладні моделі соціально- 

економічних процесів і систем, ефективно використовувати їх для отримання нових знань 
та/або створення інноваційних продуктів у галузі економіки та дотичних 
міждисциплінарних напрямах.

РН04 Застосовувати сучасні інструменти і технології пошуку, оброблення та 
аналізу інформації, зокрема, статистичні методи аналізу великих масивів даних та/або 
складної структури, програмне забезпечення та інформаційні системи.

7. Пререквізити
Навчальна дисципліна базується на знаннях, отриманих при вивченні навчальних 

дисциплін другого (магістерського) рівня вищої освіти«Інформаційні технології в 
управлінні підприємством» та «Методи наукових досліджень».

8. Політики дисципліни
Викладач та всі здобувачі, що вивчають цей курс, зобов’язуються дотримуватись 

таких положень: «
іату в ЖНАЕ », «І

» та розуміють, що за їх порушення несуть особисту
відповідальність.

9. Технічне та програмне забезпечення (за потреби)
Технічне забезпечення -  персональні комп’ютери, програмне забезпечення -  пакети 

прикладних програм MSOffice TaDeduktor.

10. Література необхідна для вивчення навчальної дисципліни
Основна

1. Технології штучного інтелекту та основи машинного зору в автоматизації: теорія 
та практика, підручник для студентів, спеціальності 151 “Автоматизація та комп’ютерно- 
інтегровані технології” всіх форм навчання / А. І. Жученко, І. Ю. Черепанська, 
А. Ю. Сазонов, Д. О. Ковалюк -  КПІ ім. Ігоря Сікорського. -  Київ : КПІ ім. Ігоря 
Сікорського, 2019. -  393 с.

2. Планування, моделювання та верифікація процесів в гнучких виробничих
системах: практикум. Навчально-методичний посібник до виконання практичних,
лабораторних і самостійних занять студентів спеціальності 7.05020201, 8.05020201 
"Автоматизоване управління технологічними процесами" всіх форм навчання / І. Ю. 
Черепанська, В. А. Кирилович, А. Ю. Сазонов, Б. Б. Самотокін / [під. заг. ред. В. А. 
Кириловича] -  Житомир, ЖДТУ 2015. -  274 с.

3. Черепанська І. Ю. Штучні нейронні мережі для вирішення задач технологічної 
підготовки гнучкого виробництва. Монографія. / І. Ю. Черепанська, О. М. Безвесільна, А. Ю. 
Сазонов. -  Київ: ДП “НВЦ “Пріорітети”, 2018. -  192 с.

4. Irina Cherepanska.The procedure for determining the number of measurements in the 
normalization of random error of an information-measuring system with elements of artificial 
intelligence / Irina Cherepanska, Elena Bezvesilna, Artem Sazonov, Sergey Nechai, Tatiana 
Khylchenko // Eastem-European journal of enterprise technologies. -  2017. -  № 5/9 (89). -  P.58 -  67.
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5. IrinaCherepanska.
Developmentofartificialneuralnetworkfordeterminingthecornponentsoferrofswhenmeasuringanglesusin 
gagoniometricsoftware-hardwarecomplex / IrinaCherepanska, ElenaBezvesilna, ArtemSazonov, 
SergeyNechai, OleksandrPidtychenko I I Eastem-Europeanjoumalofenterprisetechnologies. -  2018. -  
№ 9 (95). -  P. 4 3 -5 1 .

6. Irina Cherepanska. Intelligent precise goniometric system of analysis of spectral distribution 
intensities for definition of chemical composition of metal-containing substances / 1. Cherepanska, O. 
Bezvesilna, Yu. Koval, A. Sazonov // Металлофизикаиновейшиетехнологии. -  2019. -  Vol. 41. -  
№ 2(41).-P . 263-278.

7. Аналитический пакет DeductorProfessional: [руководство пользователя]. -
BaseGroupLabs, 2002. -  184 с.

8. Анил К. Джейн. Введение в искусственные нейронные сети: [пер. с англ.] / Анил К. 
Джейн. -  Мичиганский государственный университет, США, 1996. -  144 с.

9. Вороновский Г. К. Генетические алгоритмы, искусственные нейронные сети и 
проблемы виртуальной реальности / Г. К. Вороновский, К. В. Махотило, С. Н. Петрашев, С. А. 
Сергеев. -  X.: Основа, 1997. -  112 с.

10. ДьяконовВ. П. Matlab 6.5 SP1/7/7 SP 1/7 SP2 + Simulink 5/6. Инструменты 
искусственного интеллекта и биоинформатики / В. П. Дьяконов, В. В. Круглов. -  М.: СОЛОН- 
ПРЕСС, 2006.-456 с.

11. Заенцев И. В. Нейронные сети: основные модели / И. В. Заенцев. -  Воронеж: 
„Воронеж”, 1999. -  76 с.

12. Уоссермен Ф. Нейрокомпьютерная техника: теория и практика [пер. с англ ] / 
Ф.Уоссермен. -М .: Мир, 1992. -  183 с.

Допоміжна
1. Айвазян С. А. Прикладная статистика: Основы моделирования и первичная 

обработка данных / С. А. Айвазян, И. С. Ннюков, Л. Д. Мещадкин. -  М.: Финансы и 
статистика, 1983. —  471 с.

2. Бабешко Л. О. Основы эконометрического моделирования :учебн. пособ. / 
Л. О. Бабешко. -  Изд. 3-є. -  М. : Ком книга, 2007. -  432с.

3. Бех О. В. Математичнепрограмування :навч. посіб. / О. В. Бех, Т. А. Городня, 
А. Ф. Щербак. -  Львів : «Магнолія 2006», 2007. -  200 с.

4. Голіков А. П. Економіко-математичне моделювання світогосподарських 
процесів : навч. посіб. / А. П. Голіков. -  2-ге вид. -  X. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2006. -  
144 с.

5. Конюховский П. В. Математические методы исследования операций в экономике 
/ П. В. Конюховский. -  СПб. : Питер, 2000. -  208 с.

6. Кузьмичов А. І. Математичне програмування в Excel: Навч. Посіб. /
А. I. Кузьмичов, М. Г. Медведев. -  К. : Вид-во Свроп. ун-ту, 2005. -  320 с.

7. Мур Дж. Экономическое моделирование в / Дж. Мур, Л. Р. Уэдерфорд.
-  Пер. с англ. -  М. : Изд-кийдом «Вильямс», 2004. -  1024 с.

8. Попрозман Н. В. Математичні методи і моделі в аграрній та природоохоронній 
галузях : навч. посіб. / Н. В. Попрозман, Н. А. Клименко, Л. В. Забуранна, О. І. Попрозман.
-  К. : ТОВ «Аграр Медіа Груп», 2014. -  292 с.

9. Шиян Д. В. Нові методи аналізу динамічних рядів та рівня ризику / Д. В. Шиян // 
Статистика України. -  2008. -  №3. -  С. 65-70.

Інформаційні ресурси
1. Сайт кафедри комп’ютерних технологій і моделювання систем 

http://www.ktms.znau.edu.ua
2. Бібліотечно-інформаційний ресурс (книжковий фонд, періодика, фонди на 

електронних носіях тощо) бібліотеки ЖНАЕУ, Житомирської обласної універсальної
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наукової бібліотеки ім. Олега Ольжича (http://www.lib.zt.ua/, 10014, м. Житомир, Новий 
бульвар, (0412) 37-84-33), Національної бібліотеки України*ім. В.І. Вернадського 
(http://www.nbuv.gov.ua/, Київ, проси. Голосіївський, 3 +380 (44) 525-81-04) та інших 
бібліотек (на розсуд викладача).

3. Інституційний репозитарій ЖНАЕУ (наукові статті, автореферати дисертацій та 
дисертації, навчальні матеріали, студентські роботи, матеріали конференцій, патенти, 
комп'ютерні програми, статистичні матеріали, навчальні об'єкти, наукові звіти).

Викладач
~ и — ^

Гарант освітньої програми, _____

Декан факультету С

Силабус затверджений на засіданні кафедри 
Протокол № 1 від “28 ” серпня 2020 р.

Завідувач кафедри

ЕРЕПАНСЬКА

Василь ТКАЧУК

Олександр ОПАЛОВ

Юрій БРОДСЬКИЙ

Обговорено та рекомендовано до затвердження навчально-методичною 
комісією факультету
Протокол № /  від “ 3 / ” серпня 2020р.

і/Г олова НМК Оксана ПРОКОПЧУК
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ПОЛІСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРІЇ ТА ЕНЕРГЕТИКИ

Силабус дисципліни

“ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРЕЗЕНТАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ”

1. Профіль дисципліни

Кафедра механіки та 
інженерії агроекосистем 

(19)

Освітній ступінь -  доктор філософії
Галузь знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки»
Спеціальність: 051 «Економіка»
Освітньо-наукова програма «ЕКОНОМІКА» 
Кількість кредитів -  4 
Загальна кількість годин -  120 
Рік підготовки, семестр -  2020-20,2 семестр 
Компонент освітньої програми: обов’язкова 
Цикл підготовки: універсальна підготовка 
Мова викладання: українська

2. Інформація про викладача
Викладач (-і) Кухарець Савелій Миколайович

Профайл викладача (- 
ів)

http://znau.edu.ua/fakulteti/inzhenemo-tekhnichnij-
fakultet/kafedra-mekhaniky-ta-inzhenerii-ahroekosystem

Контактна інформація +380676653548, saveliy_76@ukr.net
Сторінка курсу в 

Моосіїе http://l 85.25.118.66/course/view.php?id=2162

Консультації Онлайн консультація через Zoom, щосереди з 13.00 до 
17.00

3. Анотація до дисципліни
Дисципліна відіграє значну роль в процесі підготовки докторів філософії та 

спрямована на допомогу у якісному оформленні наукових публікацій, зокрема в базах 
Scopus та Web of Science, розкриває специфіку апробацій результатів наукових досліджень, 
дозволяє полегшити розробку дисертаційного дослідження та чітко сформувати структуру 
дисертаційної роботи.

Ключові слова: публікація, дослідження, апробація, наукометрична база, структура, 
дисертація

4. Мета та цілі дисципліни
Метою навчальної дисципліни є формування компетентностей щодо основних 

принципів наукового дослідження і складових підготовки наукових публікацій та 
представлення результатів досліджень. Оволодіння навичками організації та презентації 
наукових досліджень значно підвищує цінність та наукову значущість результатів 
дослідження аспірантів.

http://znau.edu.ua/fakulteti/inzhenemo-tekhnichnij-
mailto:saveliy_76@ukr.net
http://l


Дисципліна забезпечує такі компетентності
ЗК02. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
СК01. Здатність виконувати оригінальні дослідження, досягати наукових 

результатів, які створюють нові знання в економіці та дотичних до неї міждисциплінарних 
напрямах і можуть бути опубліковані у провідних наукових виданнях з економіки та 
суміжних галузей.

СК02. Здатність усно і письмово презентувати та обговорювати результати наукових 
досліджень та/або інноваційних розробок українською та англійською мовами, глибоке 
розуміння англомовних наукових текстів з економіки.

Організація навчання
4.1. Обсяг дисципліни

Вид заняття Загальна кількість годин
Денна Заочна

Лекції 20 6
Практичні / лабораторні 22 6
Самостійна робота 78 108

4.2. Формат дисципліни
Формат проведення дисципліни: очний, при необхідності -  дистанційний.

4.3. Тематичний план начальної дисципліни

М
Я Те

ма Назва теми

Кількість годин 
(аудиторних)

денна форма заочна
форма

і ТІ Назва теми. Організація наукових досліджень 60 (20) 60(6)
1. Нормативна база та вимоги до оформлення 20 (6) 20(2)
2. Структура дисертаційної роботи 20 (8) 20(2)
3. Етапи дисертаційного дослідження 20 (6) 20(2)

2 Т2 Назва теми. Публікація наукових досліджень 60 (22) 60 (6)
1. Наукові видання та наукометричні бази 10(4) 10(1)
2. Наукова комунікація. Наукові публікації 20 (8) 20(2)
3. Науково-дослідні проекти та грантові програми 14(4) 14(1)
4. Захист дисертації 16(6) 16(2)

Разом: 120(44) 120(12)

4.3.1. Теми самостійних науково-дослідних завдань
№
з/п Назва теми К-сть годин

1 Ознайомлення із нормативною базою 36
2 Ознайомлення із інформаційними базами даних 36
3 Наукометрична база Scopus 36
4 Наукометрична база Web of Science 36
5 Оформлення тез на наукову конференцію 36
6 Оформлення презентації доповіді 36
7 Оформлення наукової публікації 36



4.4. Система оцінювання та вимоги

Загальна система 
оцінювання дисципліни Участь у роботі впродовж семестру/залік -  60/40

Лекції -  1 заняття 
Практичні -  1 заняття

1 бал (max 20) 
1 бал (max 22)

Вимоги до самостійних 
науково-дослідних 

завдань
max - 18

Умови допуску до 
підсумкового контролю Набрати 60 балів

Підсумковий контроль результатів навчання та компетентностей здобувачів з 
навчальної дисципліни здійснюється на підставі проведення семестрового заліку у формі 
тестування. Залікові тести охоплюють програму навчальної дисципліни. Завданням заліку 
є перевірка розуміння здобувачем програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків 
між окремими розділами, здатності використання для вирішення практичних задач тощо. 
Тестові питання мають теоретичне та практичне спрямування та передбачають вирішення 
типових професійних завдань фахівця на робочому місці й дозволяють діагностувати рівень 
підготовки здобувана та рівень його компетентності з навчальної дисципліни.

Здобувач не може бути допущений до складання заліку, якщо кількість балів, 
одержаних за результатами перевірки успішності під час поточного та модульного 
контролю відповідно до змістового модуля впродовж семестру, в сумі не досягла 36 балів. 
Здобувана слід вважати атестованим, якщо сума балів, одержаних за результатами 
підсумкової перевірки успішності, дорівнює 60.

Мінімально можлива кількість балів, отриманих здобувачем у випадку складання 
заліку, дорівнює 24. Максимальна можлива кількість балів, отриманих на заліку -  40.

Підсумкові бали за залік складаються із суми балів за відповіді на тестові питання, 
що округлені до цілого числа.

Підсумкова оцінка з дисципліни розраховується як сума балів, отриманих під час 
заліку та балів, отриманих під час поточного контролю за накопичувальною системою.

5. Результати навчання

Шифр Результат навчання

РН02

Глибоко розуміти базові (фундаментальні) принципи та методи 
економічних наук, а також методологію наукових досліджень, 
застосувати їх у власних дослідженнях у сфері економіки з метою 
досягнення економічної та соціальної ефективності в умовах глобалізації

РН06

Вільно презентувати та обговорювати з фахівцями і нефахівцями 
результати досліджень, теоретичні та практичні проблеми економіки 
державною та іноземною мовами, кваліфіковано відображати результати 
досліджень у наукових публікаціях у провідних наукових виданнях.



6. Пререквізити
Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни:
1. Уміти проводити критичний аналіз, оцінку і синтез нових та комплексних

ідей.
2. Використовувати інформаційні та комунікаційні технології при спілкуванні, 

обміні інформацією, зборі, обробці, аналізі, інтерпретації даних.
3. Використовувати іноземну мову у науковій, освітній, інноваційній діяльності 

та у презентації результатів досліджень світовій академічній спільноті.
Дисципліни: філософія науки та інновацій, фахова іноземна мова, інтелектуальна 

власність та захист авторських прав, інформаційні технології та системний аналіз в 
наукових дослідженнях

7. Політики дисципліни
Дисципліна відповідає принципам забезпечення якості вищої освіти:
□ відповідність національним та європейським стандартам якості вищої освіти;
□ автономність Університету, як відповідального за забезпечення якості 

освітньої діяльності та якості вищої освіти;
□ системність та процесний підхід до управління якістю освітнього процесу;
□ комплексність в управлінні процесом контролю якості освітньої діяльності та 

якості вищої освіти;
□ системність у здійсненні моніторингових процедур з якості;
□ безперервність підвищення якості вищої освіти.
□ забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього 

процесу, у тому числі самостійної роботи здобувачів;
□ забезпечення наявності інформаційних систем;
□ забезпечення публічності інформації про дисципліну;
□ забезпечення дотримання академічної доброчесності
Ресурсами для організації освітнього процесу за освітньою програмою є:
□ стандарт вищої освіти;
□ індивідуальний навчальний план;
□ робочі програми навчальних дисциплін;
□ програми навчальної, виробничої та інших видів практик;
□ інші ресурси (підручники і навчальні посібники; інструктивно-методичні 

матеріали до семінарських, практичних і лабораторних занять; завдання для самостійної 
роботи тощо).

Відповідно до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності дотримуються 
вимоги до кадрового, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення. Для 
підготовки доступна лекційна аудиторії, обладнана мультимедійними засобами, практичні 
заняття проводяться в навчально-науковому класі моделювання технічних систем, 
обладнаному 10-ма комп’ютеризованими робочими місцями із підключенням до Internet, на 
базі науково-інноваційного інституту інженерії агропромислового виробництва та 
енергоефективності. В роамках викладання дисципліни можлива міжнародна кредитна 
мобільність за рахунок участі у спільних дослідженнях, міжнародних конференціях з 
представниками міжнародних ЗВО та наукових установ (The Pennsylvania State University 
Department Of Agricultural And Biological, USA; Vytautas Magnus University, Литва; Nemzeti 
Agrarkutatasi Es Innovacids Kozpont, Угорщина; Research Institute Of Agricultural Engineering, 
Чехія).

8. Технічне та програмне забезпечення (за потреби)
Проектор Ервоп XI15Н (2018 р), ноутбук НР РгоЬоок 470 05 (2019 р), Інтернет- 

роутер ТР-Ілпк \VR940N (2019 р).



9. Інформаційні джерела необхідні для вивчення навчальної
дисципліни

1. Закон України «Про вищу освіту»: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556- 
18#Text

2. Наказ №40. Про затвердження Вимог до оформлення дисертації: 
https ://zakon.rada. gov.ua/laws/ sho w/zO 15 5 -17#Text

3. ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила 
оформлення»: http://www.dnu.dp.ua/docs/ndc/standarts/DSTU 3008-95.pdf

4. Публічна інформація Поліського національного університету: 
http://znau.edu.ua/ni-universitet/m-publichna-informatsiva

5. Аспірантура і докторантура Поліського національного університету: 
http://znau.edu.ua/m-nauka/aspirantura-ta-doktorantura

6. Академічна доброчесність http://znau.edu.ua/2016-03-31-14-11-1O/akademichna- 
dobrochesnist

7. Бібліотечно-інформаційний ресурс (книжковий фонд, періодика, фонди на 
електронних носіях тощо) бібліотеки ЖНАЕУ, Житомирської обласної універсальної 
наукової бібліотеки ім. Олега Ольжича (http://www.lib.zt.ua/, 10014, м. Житомир, Новий 
бульвар, (0412) 37-84-33), Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського 
(http://www.nbuv.gov.ua/, Київ, просп. Голосіївський, 3 +380 (44) 525-81-04)

8. Інституційний репозитарій ЖНАЕУ (наукові статті, автореферати дисертацій та 
дисертації, навчальні матеріали, студентські роботи, матеріали конференцій, патенти, 
комп'ютерні програми, статистичні матеріали, навчальні об'єкти, наукові звіти): 
http://ir.znau.edu.ua/?locale=ua

9. Наукометрична база Scopus: https://www.scopus.com/
10. Наукометрична база Web of Science: https://apps.webofknowledge.com/
11. Повнотекстові ресурси міжнародного видавництва Springer Nature на порталі 

Springer Link: https://link.springer.com/
12. Винаходи (корисні моделі) в Україні: https://base.uipv.org/searchINY/
13. Фахове видання «Наукові горизогай»: http://joumal.znau.edu.ua/horizons/

Викладач

Гарант освітньої програми 

Декан факультету

(С.М. Кухарець)

(В.І. Ткачук)

(О.А. Опалов)

Силабус затверджений на засіданні кафедри механіки та інженерії 
агроекоситем
Протокол № /  від “ М  ” 0% 20ІО^-

(С.М. Кухарець)Завідувач кафедри

Обговорено та рекомендовано до затвердження навчально-методичною 
комісією факультету
Протокол № /  від “ ■%/ ” 0 У 20&?р.

Голова НМК факультету N  / п - L

^ 7*
(О.А. Прокопчук)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18%23Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18%23Text
http://www.dnu.dp.ua/docs/ndc/standarts/DSTU_3008-95.p
http://znau.edu.ua/ni-universitet/m-publichna-informatsiva
http://znau.edu.ua/m-nauka/aspirantura-ta-doktorantura
http://www.lib.zt.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://ir.znau.edu.ua/?locale=ua
http://www.scopus.com/
https://link.springer.com/
https://base.uipv.org/searchINY/
http://joumal.znau.edu.ua/horizons/


 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 



ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ 

Силабус дисципліни
“ УПРАВЛІННЯ НАУКОВИМИПРОЄКТАМИ ТА ФІНАНСУВАННЯ

ДОСЛІДЖЕНЬ”

1. Профіль дисципліни
О світн ій  ступінь -  третій  (освітньо-науковий), доктор 
ф ілософ ії

К аф едра е к о н о м іч н о ї К ількість кредитів  -  4.

т еорії, ін т е л е к т у а л ь н о ї Загальна к ількість годин -  120.

вл а с н о с т і т а Р ік  підготовки, сем естр  -  1-й, 2-й.

п уб л іч н о го  у п р а в л ін н я К ом понент освітн ьо ї програм и: о б о в ’язкова. 
Ц икл підготовки: загальний.
М ова викладання: українська

2. Інформація про викладача
Викладач (-і) Л и твин чук Ірина Л еон ід івна

Профайл викладача (ів) htto://znau. edu.ua/fakulteti/ekonom iki-ta- 
m enedzhm entu/m about-etiv/m -sklad-etiv/litvinchuk-irina-
leonidivna

Контактна інформація +380671941192, iryna.lytvynchuk@ ulcr.net
Сторінка курсу в 

Моосіїе
httD://185.25.118.66/course/view .DhD?id=2124

Консультації
О нлайн консультац ія через Z oom , V iber щ опонеділка з 
13.00 до 17.00

3. Анотація до дисципліни
Дисципліна «Управління науковими проектами та фінансування 

досліджень» є важливою складовою підготовки докторів філософії, її місце 
знаходиться на перетині традиційних фундаментальних дисциплін та 
дисциплін професійної підготовки. Завдання вивчення дисципліни: засвоїти 
фундаментальні поняття та причинно-наслідкові зв’язки у сфері управління 
проектами. Аспіранти будуть знати: способи організації управління проектами 
та планування змісту проекту; вимоги та умови вибору виконавців проектів на 
конкурсних засадах; методи розрахунку матеріальних, фінансових, кадрових 
та інших ресурсів, джерела їх отримання та ефективного використання; 
ризики, що виникають при управлінні проектами; системи контролю за

mailto:iryna.lytvynchuk@ulcr.net


виконанням проекту; особливості підготовки й укладання угод на матеріально- 
технічне забезпечення проектів. Аспіранти будуть вміти: виконувати
фінансовотехнічне обґрунтування проектів; оцінювати ефективність проекту, 
ураховуючи чинники ризику та невизначеності майбутнього; розробляти 
кошторис і бюджет проектів з урахуванням джерел фінансування; ефективно 
контролювати хід втілення проектів та управляти можливими змінами 
процесу.

4. Мета та цілі дисципліни
Мета вивчення дисципліни: набуття студентами знань методології 

проектного менеджменту та вмінь застосовувати її на всіх стадіях життєвого 
циклу управління проектами.

Основною ціллю вивчення дисципліни є формування у аспірантів 
компетентностей, що набуває здобувач вищої освіти по закінченню вивчення 
даної дисципліни:

Спеціальність 051 «Економіка»
СК 7. Здатність ініціювати, розробляти і реалізовувати комплексні 

інноваційні проекти в економіці та дотичні до неї міждисциплінарні підходи, 
виявляти лідерські якості та відповідальність під час їх реалізації.

Спеціальність 073 «Менеджмент»
ЗК 3. Здатність здійснювати організацію освітнього процесу та підготовку 

здобувачів вищої освіти до професійно-орієнтованої діяльності.
ЗК 4. Здатність дотримуватися етики та академічної доброчесності в 

наукових дослідженнях та науково-педагогічній діяльності.
ЗК 12. Здатність до розвитку теоретичних ідей з наступною реалізацією в 

освітньому процесі та науковій діяльності.
ЗК 13. Здатність використовувати інноваційні технології і функції 

менеджменту при розробці та презентації наукової доповіді та проведенні 
тренінгів з персоналом організацій (підприємств), установ, навчальних 
закладів тощо.

ЗК 14. Здатність та готовність до комунікації українською і іноземною 
мовами, готовність представляти доповіді наукових досліджень у вигляді 
презентацій, розвиток теоретичних ідей з наступною реалізацією в освітньо- 
науковому процесі.

СК 1. Спроможність до критичного аналізу та об'єктивної оцінки 
сучасних наукових досліджень, генеруванню нових ідей та розробці нових 
методів у розв'язанні дослідницьких та прикладних завдань.



Спеціальність 101 «Екологія»
ЗК 8. Здатність працювати автономно.
ЗК 9. Здатність розробляти та управляти проектами.

Спеціальність 133 «Галузеве машинобудування»
ЗК 7. Здатність працювати у команді, розуміючи відповідальність за 

зобов’язання та результати роботи.
ЗК 10. Здатність розробляти та управляти науковими проектами, готувати 

пропозиції щодо фінансування наукових досліджень.
СК 8. Здатність до підприємництва та прояву ініціативи щодо 

впровадження у виробництво результатів дисертаційного дослідження.

Спеціальність 201 «Агрономія»
ЗК 5. Здатність розробляти та управляти науковими проектами, 

ініціювати організації досліджень в галузі науково-дослідницької та 
інноваційної діяльності з урахуванням фінансування науково-дослідницьких 
робіт.

СК 2. Здатність до комплексності проведення досліджень у галузі 
агропромислового виробництва та агрономії.

СК 10. Здатність створювати нові знання через оригінальні дослідження, 
якість яких може бути визнана на національному та міжнародному рівнях.

Спеціальність 204 «Технологія виробництва і переробки продукції 
тваринництва»

СК 4. Здатність створювати грантові пропозиції, розробляти, 
реалізовувати та управляти науковими проектами.

СК 6. Здатність презентувати та публікувати результати наукових 
досліджень з використанням академічної іноземної мови.

Спеціальність 211 «Ветеринарна медицина»
ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, 

оволодіння сучасними знаннями для розуміння предметної області 
професійної діяльності.

ЗК 2. Здатність планувати і здійснювати комплексні дослідження 
сучасного рівня на основі цілісного системного наукового світогляду з 
використанням знань із областей філософії науки та новітніх інформаційних і 
комунікаційних технологій.



ЗК 4. Здатність до розуміння напрямків і закономірностей розвитку 
науки і культури, науково-дослідних та науково-педагогічних парадигм та 
стратегій.

ЗК 9. Здатність цінувати та поважати відповідні традиції в 
мультикультурному середовищі, ефективно працювати в міжнародному 
контексті, діяти етично та соціально-відповідально.

ЗК 10. Здатність дотримуватися академічної доброчесності в наукових 
дослідженнях та науково-педагогічній діяльності.

5. Організація навчання
5.1. Обсяг дисципліни

В ид  заняття Загальна к ількість  годин
Д енна Заочна

Л екції 20

П рактичні /  лабораторні 22

С ам остійна робота 78

5.2. Формат дисципліни
Формат проведення дисципліни: очний (аудиторна та самостійна робота 

студентів).

5.3. Тематичний план начальної дисципліни
(лекційні та практичні заняття)

№
 з

/п

Т
ем

а

Н азва тем и

К ількість годин

денн а
ф орм а

заочна
форма

1 Т І Н азва тем и: У правління інтеграцією  проекту.
1. П оняття «проект», сутність і передум ови  
розвитку  управління проектам и
2. В заєм озв 'язок  управління проектам и з 
ф ункц іональним  м енедж м ентом
3. П ерспекти ви  розвитку  управління проектам и

8

2 Т2 Н азва тем и: У правління зм істом  проекту.
1. П ланування цілей проекту.
2. Р озробка ієрарх ічно ї структури роб іт

8

3 ТЗ
Н азва тем и: У правління ресурсам и проекту
1. Р есурси  та  ресурсне планування
2. У правління закуп івлям и та  постачанням  
ресурсів  3. У правління запасам и

8



4 Т4 Н азва тем и: У правління ком унікаціям и проекту.
1. С утність та  зм іст  управління ком унікац іям и
2. П ланування інф орм аційного зв 'язку

8

5 Т5 Н азва теми: У правління ризикам и проекту.
1. К ласиф ікац ія  ризиків
2. М етоди ан ал ізу  і оц інки  ризиків  проектів
3. У правління проектним и ризикам и

6

6 Т6 Н азва тем и: У правління якістю  проекту.
1. П лануван ня якості проекту
2. Забезпечення якості
3. К онтроль якості проекту

4

Разом : 42

5.4. Система оцінювання та вимоги

Оцінки «відмінно» заслуговує студент (студентка), що виявив (виявила) 
всебічне, системне й глибою знання навчального матеріалу і вміння вільно 
виконувати передбачені програмою завдання, ознайомлений (ознайомлена) з 
основною і додатковою літературою.

Оцінки «добре» заслуговує студент (студентка), що виявив (виявила) 
повне знання навчального матеріалу, успішно виконав (виконала) передбачені 
програмою завдання, засвоїв (засвоїла) рекомендовану основну літературу. Як 
правило, оцінка «добре» виставляється студентам, які засвідчили системні 
знання базових понять та принципів дисципліни і здатні до їх самостійного 
поповнення та оновлення під час подальшої навчальної роботи і професійної 
діяльності. Одночасно вони допустили певні неточності, пропуски, помилки, 
які зумовили некоректність окремих результатів та висновків.

Оцінки «задовільно» заслуговує студент, який виявив знання основного 
навчального матеріалу в обсязі, потрібному для подальшого навчання і 
майбутньої роботи за професією, частково впорався з виконанням 
передбачених програмою завдань, ознайомлений із частиною рекомендованої 
основної літератури. Зазвичай, оцінка «задовільно» виставляється студентам, 
які допустили суттєві помилки в усних відповідях та при виконанні завдань 
контрольних робіт та не могли усунути ці помилки самостійно.

Оцінка «незадовільно» виставляється студентам, у яких відсутні знання 
базових положень теорії та методології дисципліни, які допускають грубі 
помилки у виконанні передбачених програмою завдань, незнайомі з основною 
літературою.



Контроль знань та вмінь здобувана вищої освіти здійснюється згідно з 
кредитно-трансферною системою організації освітнього процесу. Рейтинг 
студента із засвоєння дисципліни визначається за 100-бальною шкалою, тобто 
він формується з рейтингу виконання начальної роботи, для оцінювання якої 
призначається 60 балів, та рейтингу підсумкового контролю -  40 балів.

Загальна система оцінювання дисципліни

Загальна систем а оц іню вання 
дисц ип ліни

К ількість 
аудиторних 
занять, год

Б али  за заняття В сього

балів

Л екції 20 0,5 10

П рактичні 22 1,0 22

С ам остійна робота “ “ 28

Екзамен “ - 40

Разом - 100

Шкала оцінювання: національна та ЕСТБ
навчальної д іяльності 

Сума балів за  всі види
О цінка ЕСТБ

О цінка за нац іональною  ш калою  для 
екзам ену, курсового  проекту  (роботи)

90-100 А В ІД М ІН Н О

82-89 В
добре

71-81 С
64-73 т> задовільно
60-63 Е

35-59 ЕХ незадовільно з м ож ливістю  повторного 
складання

0-34 її
незадовільно з о б о в ’язковим  повторним  

ви вченням  дисципліни

6. Результати навчання
Результати навчання, які формуються в процесі викладання дисципліни 

«Управління науковими проектами та фінансування досліджень»:

Спеціальність 051 «Економіка»
РН 5. Розробляти та реалізовувати наукові та/або інноваційні проекти, які 

дають можливість переосмислити наявне та створити нове цілісне знання 
та/або професійну практику і розв’язувати значущі проблеми



фундаментальної економічної науки з врахуванням соціальних, економічних, 
екологічних та правових аспектів, лідерства, автономності та відповідальності.

Спеціальність 073 «Менеджмент»
РН 19. Вміти адаптувати закладені ідеї презентацій та освітніх проектів до 

цільової аудиторії, конструктивно і чітко захищати результати досліджень. 
Демонструвати творчий, інноваційний та оригінальній підхід до управління 
проектною діяльністю.

РН 21.Готовність брати участь у міжнародних науково-дослідницьких 
проектах, грантах, організовувати роботу дослідницьких колективів у галузі 
менеджменту.

РН 23. Володіти доступними мовою і науковим стилем викладання 
матеріалу, розвивати та стимулювати взаємну комунікацію. Демонструвати 
творчий, синергетичний та оригінальній підхід до управління проектною 
діяльністю. Пов’язувати тактику та стратегію при реалізації мети наукового 
дослідження та побудові моделі презентації дослідження.

РН 27.0писувати результати наукових досліджень у фахових публікаціях 
у вітчизняних та закордонних спеціалізованих виданнях, в тому числі в 
одному, внесеному до наукометричної бази Scopus або аналогічних.

РН 31. Вміти доступно, на високому науковому рівні доносити сучасні 
наукові знання та результати досліджень до професійної та непрофесійної 
спільноти.

РН 33. Володіти методами встановлення комунікаційного зв’язку з крос 
культурним науковим середовищем та адаптації презентації досліджень до 
аудиторій різного рівня підготовки.

Спеціальність 101 «Екологія»
РН 1. Демонструвати глибоке знання передових концептуальних та 

методологічних основ природничих наук, що дає можливість 
переосмислювати та поглиблювати науку про навколишнє середовище.

РН 3. Спланувати та реалізувати на практиці оригінальне самостійне 
наукове дослідження, яке характеризується новизною, теоретичною і 
практичною цінністю та сприяє розв’язанню значущих проблем екології, 
охорони довкілля та збалансованого природокористування.

РН 5. Самостійно розробляти інноваційні комплексні наукові проекти в 
галузі екології, охорони довкілля та оптимізації природокористування.

Спеціальність 133 «Галузеве машинобудування»
РН 3. Моделювати і прогнозувати процеси розвитку технічних систем з 

використанням економіко-математичного інструментарію та інформаційних 
технологій.



РН 6. Ініціювати інноваційні проекти, організовувати та координувати 
підготовку проектних пропозицій щодо фінансування та реєстрації накових 
розробок.

Спеціальність 201 «Агрономія»
РН 7. Ініціювати, організовувати та проводити комплексні дослідження у 

науково-дослідницькій та інноваційній діяльності.
РН 3. Володіти принципами фінансового забезпечення науково-дослідної 

роботи, структури кошторисів на її виконання, підготовки запиту на 
отримання фінансування, складання звітної документації.

Спеціальність 204 «Технологія виробництва і переробки продукції 
тваринництва»

РН 1. Мати передові концептуальні та методологічні знання з технології 
виробництва і переробки продукції тваринництва та на межі предметних 
галузей, а також дослідницькі навички, достатні для проведення наукових і 
прикладних досліджень на рівні останніх світових досягнень з відповідного 
напряму та мати здатність до отримання нових знань та/або здійснення 
інновацій.

РН 5. Створення грантових пропозицій, демонстрація навиків управління 
та участь у реалізації наукових проектів.

РН 7. Створювати наукові презентації, захищати результати наукових 
досліджень у фахових дискусіях та публікувати результати досліджень в 
провідних наукових виданнях та впроваджувати наукові розробки у 
виробництво

Спеціальність 211 «Ветеринарна медицина»
РН 5. Використовувати інформаційні та комунікаційні технології при 

спілкуванні та обміні інформацією, зборі даних для створення базису 
досліджень, обробці, аналізі та інтерпретації результатів досліджень.

РН 11. Створювати середовище творчої діяльності для ефективної роботи 
колективів різних типів.

РН 12. Володіти комунікативними навичками для спілкування в державі та 
іншомовному середовищі з фахівцями та нефахівцями, використовувати 
іноземну мову для презентації результатів досліджень світовій академічній 
спільноті.

РН 13. Організовувати та здійснювати освітньо-наукову діяльність в 
умовах динамічних змін розвитку суспільства, демонструвати навички до 
автономної та якісної роботи щодо поставлених завдань і взятих обов’язків.



PH 15. Дотримуватись законодавчих та етичних норм щодо авторського 
права при організації досліджень та представленні їх результатів.

7. Пререквізити
Пререквізити: дисципліна базується на знаннях та компетентностях, що 

набуває здобувач вищої освіти під час вивчення дисциплін «Менеджмент», 
«Економіка», «Правознавство», «Українська мова» відповідно до навчальних 
програм ЗВО для 1-2 ОС.

Постреквізити: дисципліна надає студентам необхідні знання та 
навички, які будуть корисні при проходженні педагогічної практики, у 
подальшій професійній діяльності.

8. Політики дисципліни
8.1. Відвідування лекційних та лабораторних занять: відвідування 

лекційних та лабораторних занять є обов’язковим. Допускаються пропуски 
занять з поважних причин (викладачу надається копія довідки від медичного 
закладу або дозвіл деканату).

8.2. Відпрацювання пропущених занять: відпрацювання пропущених 
занять є обов’язковим незалежно від причини пропущеного заняття. Лекційне 
заняття має бути відпрацьоване до наступної лекції на консультації викладача 
з використанням Zoom. Відпрацювання лекційного матеріалу передбачає 
вивчення пропущеного теоретичного матеріалу. Практичне заняття 
відпрацьовується під час консультації викладача.

8.3. Правила поведінки під час занять: обов’язковим є дотримання 
техніки безпеки та етики. Аспіранти повинні приймати активну участь в 
обговоренні навчально матеріалу ознайомившись з ним напередодні 
(навчальний матеріал надається викладачем). Задля зручності, дозволяється 
використання ноутбуків та інших електронних пристроїв під час навчання в 
аудиторіях (за взаємною згодою всіх учасників освітнього процесу).

8.4. Аспіранти несуть академічну відповідальність у відповідності до 
положення про дотримання академічної доброчесності педагогічними, 
науково-педагогічними, науковими працівниками та здобувачами вищої 
освіти ЖНАЕУ (ПОЛОЖЕННЯ про академічну доброчесність, запобігання та 
виявлення плагіату в ЖНАЕУ від 27.12.2017 р. №000. (Електронний ресурс. 
Точка доступу:http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/vstupna_kompan 
ia/Polozhennia_pro_academichnu_dobrochesnist.pdf).

http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/vstupna_kompan


9. Технічне та програмне забезпечення (за потреби)
Лекційні заняття передбачають використання мультимедійних 

презентацій. Практичні заняття проводяться із застосуванням програмного 
забезпечення Microsoft Excel.

10. Література необхідна для вивчення навчальної дисципліни 
Основна (базова):

1. Балашов А. И. Управление проектами: учебник и практикум для 
академического бакалавриата [Текст] / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. 
Тихонова, Е. А. Ткаченко; под общ. ред. Е. М. Роговой. -  М.: Издательство 
Юрайт, 2015. -  383 с.

2. Батенко Л.П. Управління проектами: Навч. посібник/ Л.П.Батенко,
О.А.Загородніх, В.В.Ліщинська.- К.: КНЕУ, 2003.- 231 с.

3. Березін О. В. Управління проектами: навч. посіб. [Текст] / О. В. 
Березін, М. Г. Безпарточний. -  Суми : Університетська книга, 2014. -  272 с.

4. Веретенников, В. І. Управліня проектами [Текст]: Навч. посібник 
для вузів / В. І. Веретенников, Л. М. Тарасенко, Г. І. Гевлич. - К.: Центр навч. 
літ., 2006. - 280 с.

5. Верзух Э. Управление проектами: ускоренный курс по программе 
MBA [Текст] : пер. с англ. -  М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2007. -  480 с.:ил. -  
Парал. тит. англ.

6. Гонтарева, И.В. Управление проектами / И.В. Гонтарева, Р.М. 
Нижегородцев, Д.А. Новиков. - М.: КД Либроком, 2018. - 384 с.

7. Єгорченков О. В. Азбука управління проектами. Планування:
навч.

посіб. [Текст] / О. В. Єгорченков, Н. Ю. Єгорченкова, Є. Ю. Катаева. -  
Київ : КНУ ім.Т.Шевченка, 2017. -  117 с.

8. Ехлаков, Ю.П. Управление программными проектами. Стандарты, 
модели: Учебное пособие / Ю.П. Ехлаков. - СПб.: Лань, 2019. - 244 с.

9. Кожушко Л. Ф. Управління проектами: Навчальний посібник 
[Текст] / Л. Ф. Кожушко, С. М. Кропівко. -  К. : Кондор-Видавництво, 2015. -  
388 с.

10. Литау, Е.Я. Финансовое управление развивающимися проектами: 
Учебное пособие / Е.Я. Литау. - СПб.: Лань, 2019. - 120 с.

11. Логачова Л. М. Управління проектами : навч. посіб. [Текст] / Л. М. 
Логачова, О. В. Логачова. -  Суми : Університетська книга, 2015. -  208 с.

12. Мазур И.И. Управление проектами: Учебное пособие [Текст] / 
И.И. Мазур, В.Д. Шапиро, Н.Г. Ольдерогге / Под общ. ред. И.И. Мазура. -  2-е 
изд. -  М.: Омега-Л, 2004. -  664 с.



13. Островская, В.Н. Управление проектами: Учебник / В.Н.
Островская, Г.В. Воронцова и др. - СПб.: Лань, 2019. - 400 с.

14. Петренко Н. О. Управління проектами [Текст]: навчальний 
посібник. /Н . О. Петренко, Л. О. Кустріч, М. О. Гоменюк. -  К .: «Центр учбової 
літератури», 2017. -  224 с.

15. Пинто Дж.К. Управление проектами [Текст] / Перев. с англ, под 
ред. В.Н. Фунтова -  СПб.: Питер, 2004. -  464 с.: ил. -  (Серия «Теория и 
практика менеджмента»).

16. Тян Р.Б. Управління проектами: Підручник для студ. вищ. навч. 
закл. [Текст] / Р.Б.Тян, Б.І.Холод, В.А.Ткаченко.- К.: Центр навчальної 
літератури, 2004,- 221 с.

17. Управление проектами: практическое руководство [Текст] : пер. с 
англ. / К.Ф. Грей, Э.У. Ларсон. -  М.: Дело и Сервис, 2003. -  528 с.

18. Тарасюк Г.М. Управління проектами: навчальний посібник 
[Текст] / Г.М. Тарасюк. -  К.:Каравела, 2004. -  344с.

19. Чумаченко І. В. Управління проектами: процеси планування 
проектних дій [Текст]: підручник / І.В. Чумаченко, В.В. Морозов, Н.В. 
Доценко, А.М. Чередниченко. -К .: КРОК, 2014. -  673 с.

20. Шишмарьова Л. О. Управління проектами : навчальний посібник 
для самостійної роботи студентів 8.03060101 «Менеджмент організацій і 
адміністрування» [Текст] / Л. О. Шишмарьова. -  X. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 
2015.-136 с.

Допоміжна
1. Антонов, Г.Д. Управление проектами организации: Уч. / Г.Д. 

Антонов, О.П. Иванова, В.М. Тумин. - М.: Инфра-М, 2018. - 64 с
2. Аныпин В.М. Модели управления портфелем проектов в 

условиях неопределенности [Текст] / В.М. Аныпин, И.В. Демкин, И.М. 
Никонов, И.Н. Царьков. -  Москва, 2007. -1 1 7  с.

3. Ахметов, К. С. Практика управления проектами [Текст] / К. С. 
Ахметов. - М.: Русская редакция, 2004. - 262 с.

4. Бауэр Р. Управление инвестиционным проектом. Опыт ІВМ 
[Текст] : Пер. с англ./ Р.Бауэр, Э.Коллар, В.Тан; При участии Д.Винда, 
П.Хьюстона.- М.: ИНФРА-М, 1995.- 208 с.

5. Бєлінський, П. І. Проектне планування та управліня проектами 
// Бєлінський П.І. Менеджмент виробництва та операцій: підручник для 
вузів. - К., 2005. - С. 223-256.



6. Боронина Л. Н. Основы управления-: [учеб, пособие] [Текст] / Л.
Н. Боронина, 3. В. Сенук; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. 
Федер. Ун-т. -  Екатеринбург : Изд-во Урал. Ун-та, 2015. -  112 с.

7. Вольфсон, Б.Л. Гибкое управление проектами и продуктами / 
Б.Л. Вольфсон. - СПб.: Питер, 2019. - 208 с. 8. Заренков В. А. Управление 
проектами: Учеб, пособие. [Текст] / В. А. Заренков — 2-е изд. М.: Изд-во 
АСВ; СПб: СПбГАСУ, 2010 -  312 с.

9. Збаразська Л.О. Управління проектами. Навчальний посібник 
[Текст] / Л.О. Збаразська, В.С. Рижиков, І.Ю. Єрфорт, О.Ю. Єрфорт О.Ю. -  
К.: Центр учбової літератури, 2008 -  168 с.

10. Клиффорд Ф. Грей, Эрик У. Ларсон. Управление проектами: 
Практическое руководство [Текст]: пер. с англ. / Ф. Клиффорд, Э.У. Ларсон. 
-М .: Издательство «Дело и сервис», 2003. -  528 с.

11. Кобиляцький Л.С. Управління проектами: навч. посібник [Текст] 
/ Л.С. Кобиляцький- К: МАУП, 2002.- 200 с.

12. Кучеренко В.Р. Управління діловими проектами: навчальний 
посібник [Текст]/ В.Р. Кучеренко, О.С. Маркітан. — Київ: Центр навчальної 
літератури, 2005. -  280 с.

13. Мороз, О.А. Управление проектами в ProjectLibre / О.А. Мороз. - 
Рн/Д: Феникс, 2018. - 384 с.

14. Ньютон, Р. Управление проектами от А до Я / Р. Ньютон. - М.: 
Альпина Паблишер, 2018. - 180 с.

15. Орр Алан Д. Управління проектами: Керівництво з ключових 
процесів, моделей і методів [Текст] /Пер. з англ.; За наук. Ред. Т.В. 
Герасимової, - Дніпропетровськ: Баланс Бизнес Букс, 2006 -  224 с.

16. Попов, В.Л. Управление инновационными проектами: Учебное 
пособие / В.Л. Попов, Д.А. Марков, Н.Д. Кремлев, В.С. Ковшов. - М.: Инфра- 
М, 2017. - 320 с.

17. Поташева, Г.А. Управление проектами.: Учебное пособие / Г.А. 
Поташева. - М.: Инфра-М, 2018. - 288 с.

18. Соснин, Э.А. Управление инновационными проектами: учебное 
пособие / Э.А. Соснин. - Рн/Д: Феникс, 2018. - 256 с.

19. Стиллмен, Э. Head First Agile. Гибкое управление проектами / Э. 
Стиллмен. - СПб.: Питер, 2019. - 464 с.

20. Стэнли, Э. Управление проектами / Э. Стэнли. - М.: Диалектика, 
2019.-288 с.



Інформаційні ресурси
1. Бібліотечно-інформаційний pecypb (книжковий фонд, періодика,

фонди на електронних носіях тощо) бібліотеки ЖНАЕУ, Житомирської 
обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олега Ольжича
(http://www.lib.zt.ua/, 10014, м. Житомир, Новий бульвар, (0412) 37-84-33), 
Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського 
(http://www.nbuv.gov.ua/, Київ, проси. Голосіївський, 3 +380 (44) 525-81-04) 
та інших бібліотек (на розсуд викладача).

2. Інституційний репозитарій ЖНАЕУ (наукові статті, автореферати 
дисертацій та дисертації, навчальні матеріали, студентські роботи, матеріали 
конференцій, патенти, комп'ютерні програми, статистичні матеріали, 
навчальні об'єкти, наукові звіти).

3. Матеріали, які можуть бути використані здобувачами для 
неформальної освіти:

Future Leam, Fundamentals of Project Planning and Management 
Cybrary -  Project Management Professional (PMP) Course 
edX -  Introduction to Project Management
Oxford Home Study College -  Project Management (Short Course)
BOLC https://www.bolc.co.uk/proiect-management-course-online-free.html 
ВУМ-опІіпе 
Управління проектами
Coursera -  Fundamentals o f Project Planning and Management 
Prometheus, курс “Підготовка та впровадження проектів розвитку 
громад”
курс «Сучасне керівництво проєктЦга стецтво порушення правил»

Викладач

Гарант освітньої програми 

Декан факультету

Силабус затверджений на засіданні кафедри 
інтелектуальної власності та публічного управління 
Протокол № 1 від “31” серпня 2020 р.

Завідувач кафедри

(І.Л.Литвинчук)

(В.І. Ткачук)

(О.А. Опалов)

економічної теорії,

(В.П. Якобчук)

Обговорено та рекомендовано до затвердження 
методичною комісією факультету економіки та менеджменту 
Протокол № від 3/_ О  (У 2020 р.

навчально-

Голова НМК факультету (О.А. Прокопчук)

http://www.lib.zt.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
https://www.bolc.co.uk/proiect


 

  



 

  



 

  



 

  



 



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ПОЛІСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ екОНОМІКИ Т а  М ЄНЄД5КМ ЄНТу

Силабус дисципліни 
“Філософія науки та інновацій”

1. Профіль дисципліни

%афедра суспільних,

Освітній ступінь -  третій (доктор філософії) 
Галузь знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки» 
Спеціальність: 051 «Економіка»
Освітньо-наукова програма «Економіка»
Кількість кредитів -  4 
Загальна кількість годин -  120 
Рік підготовки, семестр -  перший 
Компонент освітньої програми: обов’язкова 
Цикл підготовки: загальний 
Мова викладання: українська

2. Інформація про викладача

В икладача Шевчук Світлана Федорівна

Профайл викладача http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-sn/m-
sklad-sn/shevchuk-svitlana-fedorivna

К онтактна інформація Тел.098-433-80-86; E-mail: sveta_schevchuk@ukr.net
С торінка курсу в Moodle http://! 85.25.118.66/course/view.php?id=298

К онсультації Онлайн консультація через щосереди з 13.00 
15.00

З.Анотація дисципліни

Вивчення курсу «Філософія науки та інновацій» дає можливість слухачам познайомитись з 
проблемами становлення та функціонування науки. Ця дисципліна важлива не лише тому, що сприяє 
формуванню наукового світогляду слухачів, але й у зв’язку з тим, що в подальшому навчанні та 
роботі аспіранти займатимуться науково-дослідницькою діяльністю.

У курсі розкривається специфіка філософії науки, як особливого типу гуманітарного знання і 
як навчального предмету. Наводиться характеристика основних напрямів і методологічних прийомів 
вирішення головних проблем філософії науки. Розглядаються методологічні, структурні, світоглядні, 
ціннісні підстави та особливості наукового пізнання. Здійснюється філософський аналіз специфіки 
сучасного етапу розвитку української та світової науки, перспектив їх розвитку, взаємодії з іншими 
сферами життєдіяльності суспільства, зокрема виробництвом, як головним полем апробації та 
реалізації інновацій.

Для курсу характерна світоглядна орієнтація, що дозволяє синтезувати отримані знання як з 
профільних, так і з гуманітарних дисциплін у цілісний науковий світогляд -  теоретичну основу 
підготовки фахівців, що є пошукувачами ступеня «Доктор філософії».

http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-sn/m-
mailto:sveta_schevchuk@ukr.net


4,Мета та цілі дисципліни

Метою навчальної дисципліни є формування у здобувачів вищої освіти таких 
компетентностей, як здатність до абстрактного мислення, критичного аналізу та 
оцінювання сучасних наукових досягнень при вирішенні дослідницьких та 
практичних завдань, планування і здійснення комплексних досліджень з 
використанням новітніх інформаційних та комунікаційних технологій на основі 
цілісного наукового світогляду, приймання обгрунтованих рішень та соціальної і 
моральної відповідальності за них.

5.0рганізація навчання

5.1 Обсяг дисципліни

Вид заняття Загальна кількість годин
Денна Заочна

Лекції 20 6
Практичні 22 6
Самостійна робота 78 108

5.2Формат дисципліни
Формат проведення дисципліни очний та змішаний, у якому поєднуються традиційні 

форми навчання з елементами електронного навчання через систему МоосМе. Для заочної 
форми навчання поєднуються очний та дистанційний формати викладання дисципліни.

5.3Тематичний план начальної дисципліни

№ з/п Тема Назва теми

Кількість годин

денна
форма

заочна
форма

1 ТІ Філософія і наука. Філософія науки: предмет і 
функції. 2 2

2 Т2 Провідні концепції філософії науки в їх 
історичному розвитку.

4

3 ТЗ Виникнення та історичний розвиток науки. 2 2

4 Т4 Наука в сучасній цивілізації. 2



5 Т5 Закономірності наукового пізнання. Традиції та 
інновації. 2

6 Т6 Методологічні засади наукового пізнання. 2 2

7 Т7 Логічна структура науки. 2

8 Т8 Етичні та естетичні проблеми науки. Наукова 
творчість. 2

9 Т9 Наука -  основа інноваційного розвитку 
суспільства.

2

Разом 20 6

5.4Система оцінювання та вимоги

Вид заняття

М
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а 
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кі
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ь 
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в 
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Модуль 1
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ь

М
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си
м
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а
кі
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кі
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ь
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лі

в

Лекції 0,5 10 5
Семінарські заняття 1 11 и

Самостійна робота 14 1 14
Модульна контрольна робота ЗО 1 ЗО

Разом: - 60

Підсумковий контроль результатів навчання та компетентностей аспірантів з 
навчальної дисципліни здійснюється на підставі проведення семестрового екзамену у формі 
тестування. Екзаменаційні тести охоплюють програму навчальної дисципліни. Завданням 
екзамену є перевірка розуміння аспірантом програмного матеріалу в цілому, логіки та 
взаємозв’язків між окремими розділами, здатності використання для вирішення практичних 
задач тощо.

Аспірант не може бути допущений до складання екзамену, якщо кількість балів, 
одержаних за результатами перевірки успішності під час поточного та модульного контролю 
відповідно до змістового модуля впродовж семестру, в сумі не досягла 36 балів. Аспіранта



слід вважати атестованим, якщо сума балів, одержаних за результатами підсумкової 
перевірки успішності, дорівнює 60.

Мінімально можлива кількість балів, отриманих аспірантом у випадку складання 
екзамену, дорівнює 24. Максимальна можлива кількість балів, отриманих на екзамені — 40.

І Підсумкові бали за екзамен складаються із суми балів за відповіді на тестові питання, 
що округлені до цілого числа.

Підсумкова оцінка з дисципліни розраховується як сума балів, отриманих під час 
екзамену та балів, отриманих під час поточного контролю за накопичувальною системою.

6. Результати навчання

Результатом вивчення дисципліни повинно стати знання процедури встановлення 
інформаційної цінності та якості літературних і фондових джерел, уміння проводити аналіз, 
оцінку і синтез нових комплексних ідей, формулювання наукової проблеми та її робочих 
гіпотез з огляду на ціннісні орієнтири сучасного суспільства та стан їх наукової розробки, що 
має розширювати і поглиблювати наукові дослідження у сфері економіки.

РН 02. Глибоко розуміти базові (фундаментальні) принципи та методи економічних наук, а 
також методологію наукових досліджень, застосувати у власних дослідженнях у сфері 
економіки з метою досягнення економічної тасоціальної ефективності в умовах глобалізації.

РН 07. Застосовувати інноваційні науково-педагогічні технології, формулювати зміст, цілі 
навчання, способи їх досягнення, форми контролю, нести відповідальність за ефективність 
освітнього процесу з дотриманням норм академічної етики та доброчесності.

7. Пререквізити

Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни:

Аспірант повинен знати: 

основні поняття філософського знання; 

соціальну сугь і функції науки; 

типологію наукових методів.

Аспірант повинен вміти:

розрізняти принципи, закони, категорії, ідеї,теорії як елементи науки; 

співвідносити поняття методу, методології, та методики; 

розрізняти науковий та філософський підходи до вивчення світу: 

орієнтуватись в історичній періодизації розвитку філософії та науки.

8 . Політики ДИСЦИПЛІНИ



Правилами поведінки учасників освітнього процесу є відвідування занять та 
академічна активність ( підготовка доповідей, участь у дискусіях, виступ на студентській 
конференції, підготовка тез або наукової статті та ін.). ,

9 Література, необхідна для вивчення навчальної дисципліни
Основна:

1. Бучило Н.Ф., Исаев И.В, История и философия науки. Уч. Пос. для вузов. -  М., 2012.

2. Лебедев С.А. Философия науки. Уч. пос. для магистров. -  М., 2012..

3. Лукашевич В.К. Философия и методология науки: учеб, пособие. -  Мн., 2006.

4. Старостин А.М. Философия науки. Уч. пос. -  М., 2012.

5. Степин В.С. История и философия науки: Учебник для аспирантов и соискателей 

ученой степени кандидата наук,- М.: Академический проект, 2017.—424 с.—  

(Университетский учебник)

6. Добронравова I. Практична філософія науки : збірка наук, праць.— Суми:

Університетська книга, 2017.— 352 с.

Допоміжна

1. Богданов А.А. Системная организация материи// На переломе: Философские 

дискуссии 20-х годов: Философия и мировоззрение/ Сост. И.В.Алексеев. -  М , 1990.

2. Быков В. В. Научный эксперимент. -  М., 1989.

3. Вернадский В.И. Избранные труды по истории науки. -  М., 1981.

4. Гадамер X. -  Г. Истина и метод. -  М., 1983.

5. Декарт Р. Рассуждения о методе ИИзбр. произв. -  М., 1950.

6. Добронравова И.С. Синергетика: становление нелинейного мышления. -  К., 1990.

7. Докінз Річард Егоїстичний ген.- Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2019.- 544 с.

8. Дьюи Дж. Цели и средства// Этическая мысль: Научно-популярные чтения. -  М , 

1992.

9. Заблуждающийся разум, многообразие вненаучного знания. М., 1990.

10. Ильенков Э.В. Диалектическая логика: Очерки истории и теории. -  М., 1984.

11. Кириллин В.А. Страницы истории науки и техники. -  М., 1986.

12. Кун Т. Структура научных революций. -  М., 1977.

13. Ломоносов М.В. Философия и естествознания// Избр. филос. произв. -М .,  1950.

14. Лосева И.Н. Проблема генезиса науки. -  Ростов, 1979.

15. Лукашевич В.К. Научный метод: Структура, обоснование, развитие. -  Минск., 1991.

16. Петрова Ф. Гіпотеза і наукова теорія. -  Софія, 1990.

17. Поппер К. Логика и рост научного знания. -  М., 1983.

18. Пуанкаре А. О науке. -  М., 1990.



19. Рассел Б. Человеческое познание. -  К., 1997.

20. Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. -  М., 1986.

23. Фролов И.П. Философия и этика науки: итоги и перспективы'/ Вопросы философии. -  

1995. - №7.

22. Саган К. Світ, повний демонів. Наука як свічка у пітьмі. -  Харків: Клуб сімейного 

дозвілля, 2018.—383 с.

23. Самардак М.М. Філософія науки: напрями, теми, концепції. Навч. посіб.— Київ: 

ПАРАПАН, 2011.— 204 с.

24. Шишков С. Антигуманні потенції науки// Філософська і соціологічна думка. -  1994. -

№7-8.

25. Яковлев В.А. Диалектика творческого процесса в науке. -  М.. 1989.

Викладач

Гарант освітньої програми
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Вступ 

 

Методичні рекомендації щодо проходження педагогічної практики 

здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії Поліського національного 

університету визначають зміст та організаційно-методичні засади проходження 

педагогічної практики аспірантами. 

Педагогічна практика у системі вищої освіти на третьому освітньо- 

науковому рівні є одним з етапів професійної підготовки здобувачів вищої 

освіти ступеня доктора філософії, який має за мету сформувати професійно-

педагогічні компетентності щодо здійснення освітнього процесу у закладах 

вищої освіти. 

Методичні рекомендації містять загальні вимоги щодо змісту, 

організації та керівництва практичної підготовки; вимоги до оформлення 

звіту та підготовки до захисту; критерії оцінювання знань під час захисту 

звіту здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії зі спеціальності 

«Економіка». 

 

1. Мета і завдання педагогічної практики 

 

Метою педагогічної практики аспірантів є формування системи 

компетентностей майбутніх науково-педагогічних працівників, здатних 

здійснювати аналітичне осмислення стану та перспектив розвитку освітньої 

діяльності у галузі економіки, створювати та впроваджувати новий зміст та 

новітні методики викладання економічних дисциплін, розв’язувати комплексні 

проблеми дослідницько-інноваційної та професійної діяльності. 

 

Основними завданнями педагогічної практики є: 

• закріплення і поглиблення теоретичних знань, отриманих під час 

навчання в аспірантурі; 

• набуття досвіду проведення всіх форм організації освітнього процесу і 

видів навчальних занять у закладах вищої освіти; 

• поглиблення та застосування фахових знань у розв’язанні конкретних 

педагогічних завдань практики; 

• інтеграції науково-дослідної та педагогічної діяльності практикантів; 

• розвиток професійно-педагогічних здібностей на основі практичного 

досвіду. 

 

Додатковими завданнями педагогічної практики є: 

• отримання уявлень про діяльність кафедри на посаді асистента 

(науково-педагогічний працівник) у період проходження практики; 

• впровадження результатів дисертаційного дослідження в освітній 

процес; 

• формування умінь моніторингових досліджень у галузі освіти; 

• розвиток умінь у галузі формальної і неформальної освіти; 

• стимулювання самовдосконалення майбутніх фахівців. 
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Процес проходження педагогічної практики скерований на формування у 

аспірантів спеціальної компетентності: здатності здійснювати науково-

педагогічну діяльність у закладах вищої освіти та у реальному секторі 

економіки (СК4 згідно ОНП). 

 

Компетентності, пов’язані з проведенням навчальної роботи: 

• здатність до проведення різних форм організації освітнього процесу 

(навчальних занять, самостійної роботи, практичної підготовки, контрольних 

заходів); 

• здатність до організації і проведення різних видів навчальних занять 

(лекцій; практичних, семінарських, індивідуальних занять; консультацій). 

  

Компетентності, пов’язані зі здійсненням методичної роботи: 

• здатність до педагогічного аналізу організації освітнього процесу та 

проведення різних видів навчальних занять; 

• здатність до розробки навчально-методичного забезпечення для 

організації освітнього процесу; 

• здатність до використання сучасних освітніх технологій при 

проведенні навчальних занять. 

 

Компетентності, пов’язані зі здійсненням наукової роботи: 

• поглиблення знань із спеціальності, за якою аспірант проводить 

дослідження; 

• набуття універсальних навичок дослідника, зокрема усної та 

письмової      презентації результатів власного наукового дослідження; 

• здатність до застосування сучасних інформаційних технологій у 

науковій діяльності. 

  

Компетентності, пов’язані з проведенням організаційної роботи: 

• здатність здійснювати різні види педагогічної комунікації, вибирати і 

конструювати зміст, форми, методи і засоби виховної, позааудиторної, 

профорієнтаційної роботи; 

• здатність до здійснення неформальної освіти зі здобувачами вищої 

освіти. 

  

Після проходження практики аспіранти мають знати: 

• основні форми організації і основи планування освітнього процесу у 

закладах вищої освіти; 

• дидактичні принципи проведення всіх видів навчальних занять у 

закладах вищої освіти; 

• документи, що регламентують і відображують зміст освіти у вищій 

школі; 

• сучасні форми і методи здійснення освітнього процесу, скерованого 

на формування компетентностей здобувачів вищої освіти; 
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• форми і методи контролю результатів навчання здобувачів вищої 

освіти; 

• види навчально-методичного забезпечення освітнього процесу і 

вимоги до них; 

• форми і методи виховної (поза аудиторної, профорієнтаційної) роботи 

з молоддю. 

 

Аспіранти мають уміти: 

• визначати мету і завдання різних видів навчальних занять, добирати 

відповідний зміст і застосовувати різні форми, методи і засоби освітньої 

взаємодії зі здобувачами вищої освіти, враховуючи специфіку спеціальності та 

рівень освіти; 

• застосовувати сучасні освітні технології, зокрема, інформаційно- 

комунікаційні та інтерактивні; 

• розробляти навчально-методичні матеріали до курсу, що викладається; 

• здійснювати контроль знань і умінь здобувачів вищої освіти; 

• організовувати різні форми виховної (позааудиторної, 

профорієнтаційної) роботи з молоддю. 

 

Очікувані результати навчання (РН8 згідно ОНП): 

• застосовувати інноваційні науково-педагогічні технології, 

формулювати зміст, цілі навчання, способи їх досягнення, форми контролю, 

нести відповідальність за ефективність освітнього процесу з дотриманням норм 

академічної етики та доброчесності. 

 

 

2. Організація проведення практики 

 
Згідно з навчальним планом педагогічна практика проводиться для 

аспірантів другого року навчання. Обсяг практики становить 4 кредити ЄКТС 

(120 год.). 

Педагогічна практика проводиться після вивчення курсу «Педагогіка і 

психологія вищої школи». 

Проведення педагогічної практики передбачає три етапи: 

• початковий (обсяг становить 1 кредит  ЄКТС); 

• основний (обсяг становить 2 кредити ЄКТС); 

• заключний (обсяг становить 1 кредит ЄКТС). 

 

На початковому етапі практикант має: 

- з’ясувати функції, мету, завдання практики; 

- скласти індивідуальний план проходження практики; 

- ознайомитися з організаційною, навчально-методичною та науковою 

роботою кафедри економіки і підприємництва, нормативно-правовою базою, 

що регламентує організацію освітнього процесу в Університеті; 

- відвідати заняття провідних викладачів кафедри і факультету. 
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На основному етапі практики практикант має: 

- укласти розгорнутий план-конспект занять, обговорити їх з науковим 

керівником та керівником практики від кафедри економіки і підприємництва; 

- підготувати необхідні методичні та дидактичні матеріали, технології 

для проведення занять; 

- провести на належному науково-методичному рівні заняття згідно 

індивідуального плану; 

- організувати та провести для студентів захід виховного (поза 

аудиторного, профорієнтаційного) спрямування, засідання наукового гуртка чи 

проблемної групи; 

- взяти участь у засіданнях кафедри, наукових семінарах 

(конференціях). 

 

На заключному етапі практикант має: 

- підготувати звітні матеріали за підсумками проходження практики і 

надати керівнику практики з метою перевірки та оцінювання; 

- захистити результати практики у встановленому порядку. 

 

Організатором та базою педагогічної практики є кафедра економіки і 

підприємництва. Разом з тим, аспірант може пройти практику на аналогічних 

кафедрах інших вищих навчальних закладів. 

Для аспірантів, зарахованих з посад науково-педагогічних працівників, 

які мають педагогічний стаж, або які поєднують навчання з науково-

педагогічною діяльністю, практика рішенням кафедри може бути скорочена або 

перезарахована (за умови надання позитивної характеристики з місця роботи). 

Загальне керівництво педагогічною практикою аспіранта покладено на 

завідувача кафедри, за якою закріплений аспірант. Керівник практики узгоджує 

організаційні питання проведення практики з кафедрами, готує наказ про 

проведення педагогічної практики аспірантів. Безпосереднє керівництво 

педагогічною практикою, науково-методичне консультування та контроль за 

проходженням практики аспіранта здійснює науковий керівник або керівник 

практики від кафедри, який: 

• добирає тематику занять та академічні групи для проведення 

педагогічної практики; 

• надає методичну допомогу практиканту у плануванні та організації 

навчальної взаємодії; 

• контролює роботу аспіранта, відвідує його заняття та інші види 

роботи зі студентами, здійснює заходи щодо усунення недоліків у організації 

практики; 

• оцінює роботу аспіранта і готує відгук про його роботу під час 

проходження практики. 
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3. Зміст практики 

 

Зміст педагогічної практики аспірантів узгоджений з напрямами 

діяльності науково-педагогічних працівників: навчальною, методичною, 

науковою і організаційною. 

Навчальна робота аспірантів-практикантів включає: 

- підготовку та проведення на належному рівні 4 занять (лекцій, 

практичних) у присутності керівника практики; 

- підбір і використання сучасних наочних матеріалів в процесі 

проведення занять (презентації, відеофільми, віртуальні екскурсії, віртуальні 

лабораторні тощо); 

- розробку і використання на заняттях інтерактивних форм роботи зі 

студентами, інших технологій навчання. 

Методична робота аспірантів-практикантів включає: 

- ознайомлення з організацією навчальної та методичної роботи 

кафедри та факультету; 

- ознайомлення з освітньою програмою та робочим навчальним планом 

спеціальності; 

- ознайомлення з навчально-методичним комплексом дисципліни 

(робоча програма навчальної дисципліни, теми і плани лекцій, практичних 

занять, завдання для самостійної роботи, засоби контролю знань (для поточного 

і підсумкового контролю); 

- ознайомлення з матеріалами методичного забезпечення вивчення 

навчальної дисципліни (підручники, навчальні посібники, тексти лекцій, 

інструктивно-методичні матеріали до практичних занять, самостійної роботи); 

- ознайомлення з тематикою курсових та кваліфікаційних робіт, 

інструктивно-методичними матеріалами до їх виконання і захисту; 

- відвідування занять (лекцій, практичних, індивідуальних занять) 

провідних фахівців кафедри та факультету, інших  аспірантів та їх 

педагогічний аналіз; 

- підбір і підготовку наочного матеріалу (презентацій, таблиць,  

малюнків, схем тощо); 

- розробку завдань для поточного контролю знань студентів (тестів, 

запитань з повною відповіддю тощо); 

- участь у методичній роботі кафедри; 

- участь у вебінарах, скайп-конференціях, інтернет-конференціях 

освітнього спрямування за допомогою мережі Інтернет. 

Науково-педагогічна робота аспірантів-практикантів включає такі види 

діяльності (вибір узгоджується з керівником практики): 

- участь у роботі кафедри; 

- участь у проведенні наукових семінарів, конференцій кафедри, 

факультету, Університету; 

- участь у залученні студентів до наукової роботи, підготовці та 

проведенні засідання студентського наукового гуртка/товариства/проблемної 

групи, конкурсу студентських наукових робіт; 



9 

 

- проведення моніторингового дослідження освітньої тематики. 

Організаційна робота аспірантів-практикантів включає (один захід за 

вибором аспіранта): 

- знайомство з системою виховної роботи Університету і факультету; 

- проведення виховного заходу зі студентами академічної групи 

(тематика виховних заходів узгоджується із планом виховної роботи кураторів 

академічних груп відповідних кафедр); 

- розробку змісту і проведення тематичних екскурсій для студентів у 

музеях Університету; 

- знайомство з системою електронного навчання (розробка лекції за 

темою дисертаційного дослідження для онлайн-платформи Moodle); 

- підготовку і проведення профорієнтаційного заходу згідно плану 

роботи кафедри (факультету); 

- підготовку і проведення зі студентами заходу культурно-спортивного 

спрямування згідно плану роботи факультету. 

Основну функцію науково-методичного забезпечення педагогічної 

практики виконують навчально-методичні комплекси відповідних дисциплін. 

 

 

4. Підведення підсумків практики 

 

До захисту практики здобувачем вищої освіти ступеня доктора філософії 

подаються наступні документи: 

1. Щоденник практики (Додаток 1). 

2. Звіт практики (Додаток 2). 

3. Бланк контролю якості проведення навчального заняття (Додаток 3). 

Документація подається керівнику практики в строки згідно з наказом. 

До захисту практики допускаються здобувачі вищої освіти ступеня 

доктора філософії, які у повному обсязі виконали щоденник практики і надали 

звіт про проходження практики. 

Результати практики та її захист оцінюються на підставі наданих звітних 

документів, а також висновків, які відображені у характеристиці керівника 

практики. 

Підсумковий контроль з педагогічної практики відбувається у формі 

диференційованого заліку (захист звіту). При визначенні підсумкової оцінки 

враховуються результати оцінювання з усіх видів робіт (навчальної,      

методичної, організаційної), передбачених програмою практики. 

  

Критерії оцінювання роботи аспірантів-практикантів наведені в  

таблиці 1. 
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Таблиця 1  

Шкала оцінювання результатів проходження педагогічної практики 

 

Сума балів за 

100-бальною 

шкалою 

Рівень результатів 

Оцінка за 

національною 

системою 

Оцінка 

за шкалою ECTS 

100-90 Високий 

Зараховано 

А 

89–82 
Достатній 

В 

81–75 С 

74–64 
Середній 

D 

63–60 Е 

59-35 
Низький Не зараховано 

FX 

34–1 F 

 

Відповідно до 100-бальної шкали, оцінка виставляється за певні види 

роботи, наведені в таблиці 2. 

Таблиця 2 

Види діяльності для оцінювання педагогічної практики 

 

№ 

з/п 

Вид роботи Кількість балів 

мін. макс. 

1 Аналіз опрацьованого контенту 5 8 

2 Аналіз відвіданих лекцій, лабораторних та 

практичних занять 

5 8 

3 Підготовка конспекту лекцій 5 8 

4 Підготовка методичних вказівок до виконання 

практичних занять 

5 8 

5 Проведення навчальних занять 10 20 

6 Оформлення звітної документації 5 8 

7 Доповідь під час захисту 25 40 

Всього 60 100 
 

 

Максимальну оцінку аспірант отримує за: 

 творчий підхід до виконання теоретичних завдань практики; 

 підготовку логічного, змістовного конспекту лекцій та методичних 

вказівок до практичних занять, з повним висвітленням тематики, вибраної для 

викладання; 

 проведення лекцій і практичних на достатньому науково-

методичному рівні; 

 своєчасно наданий, акуратно і правильно оформлений пакет звітних 

документів; 

 повне викладення змісту виконаних робіт під час проходження 

педагогічної практики (в доповіді під час звіту). 
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У випадку отримання мінімальних оцінок аспірант: 

 недбало виконав теоретичні завдання практики; 

 підготував конспект лекцій та методичні вказівки до практичних 

занять, які лише частково висвітлюють тематику, вибрану для викладання; 

 провів заняття на низькому науково-методичному рівні; 

 своєчасно надав пакет звітних документів, але мав суттєві 

зауваженнями стосовно його оформлення; 

 нелогічно, неповно описав власну діяльність під час виконання 

педагогічної практики (в доповіді під час звіту). 

 

 

5. Рекомендовані джерела та інформаційні ресурси 

 

Законодавчі і нормативні документи 

1. Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII. 

2. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період   до 

2021 року: Указ Президента України від 25 червня 2013 р. № 344. 

3. Про затвердження Концепції розвитку педагогічної освіти: Наказ 

МОН України від 16 липня 2018 р. № 776. 

4. Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти: Постанова Кабінету 

Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266. 

5. Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти 

ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах 

(наукових установах): Постанови Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 р. 

№ 261. 

6. Про особливості запровадження переліку галузей знань і 

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року 

№ 266: Наказ МОН України від 06 листопада 2015 р. № 1151. 

Рекомендована література 

1. Біляковська О.О., Мищишин І.Я., Цюра С.Б.. Дидактика вищої 

школи: навч. посібн. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. 360 с. 

2. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи: підручник за 

модульно-рейтинговою системою навчання для студентів магістратури. К.: 

Центр навчальної літератури, 2006. 384 с. 

3. Інновації у вищій освіті: вітчизняний і зарубіжний досвід: навч. 

посіб./ І. В. Артьомов, І. П. Студеняк, Й. Й. Головач, А. В. Гусь.  Ужгород: ПП 

«АУТДОР-ШАРК», 2015. 360 с. 

4. Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи. К.: Знання, 2005 486 с. 

5. Левченко Т.І. Європейська освіта: конвергенція та дивергенція.  

Вінниця, 2007. 

6. Лекції з педагогіки вищої школи / За ред. В.І. Лозової. Харків: ОВС, 

2006. 496 с. 



12 

 

7. Мороз О.Г., Падалка О.С., Юрченко В.І. Педагогіка і психологія 

вищої школи. К.: НПУ, 2003. 267 с. 

8. Нагаєв В.М. Методика викладання у вищій школі: навч. посібн. К.: 

Центр учбової літератури, 2007. 232 с. 

9. Освітні технології: навч.-метод. посіб. / за заг. ред. О.М. Пєхоти. 

К.: А.С.К., 2001. 256 с. 

10. Педагогіка вищої школи / за ред. З.Н. Курлянд. К.: Знання, 2005. 

399 с. 

11. Педагогіка та психологія вищої школи : навчальний посібник / Л. Г. 

Кайдалова, І. С. Сабатовська-Фролкіна, Н. В. Альохіна, Н. В. Шварп. Х. : 

НФаУ, 2019. 248 с. 

12. Подоляк Л.Г., Юрченко В.І. Психологія вищої школи: підручник, 

3-є вид. К.: Каравела, 2011. 360 с. 

13. Подоляк Л.Г., Юрченко В.І. Психологія вищої школи: практикум: 

навч. посіб.  К. : Каравела, 2008. 335 с. 

14. Проблеми формування професіоналізму особистості та діяльності 

майбутнього фахівця в контексті вимог євроінтеграції: колективна монографія 

під наук. ред. проф. О.С. Цокур. Одеса: СПД Бровкін О.В., 2012. 160 с. 

15. Слєпкань З. І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі. 

К.: Вища школа, 2005. 240 с. 

16. Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. К.: 

«Академвидав», 2006. 352 с. 

17. Чернілевський Д.В., Томчук М.І. Педагогіка та психологія вищої 

школи: навч. посібн. Вінниця: Він. соц.-екон. ін.-тут «Україна», 2006. 402 с. 

Інформаційні ресурси 

Міністерство освіти і науки України. Офіційний сайт. Режим доступу : 

http://mon.gov.ua  

Поліський національний університет. Офіційний сайт. Режим доступу : 

http://znau.edu.ua/ 

Платформа дистанційного навчання Поліського національного 

університету. Режим доступу: http://moodle.znau.edu.ua/ 

Стандарти і рекомендації забезпечення якості в Європейському просторі 

вищої освіти. Режим доступу : https://bit.ly/3rDdL8G  

Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти у 

ЖНАЕУ. Режим доступу :  https://bit.ly/3lpXD92  

Положення про організацію навчального процесу у ЖНАЕУ. Режим 

доступу : https://bit.ly/3vB1C7y 

Інструменти для онлайн навчання. Режим доступу : 

https://academiq.org.ua/novyny/instrumenty-dlya-onlajn-navchannya/ 

Інноватика у викладанні. Режим доступу : 

https://academiq.org.ua/resursy/innovatyka-u-vykladanni/  

Як створити силабус: три корисні ресурси. Режим доступу: 

http://gohigher.org/yak-stvoriti-silabus-resursi-sho-dopomozhut-efektivno-

organizuvati-robotu 
 

http://mon.gov.ua/
http://znau.edu.ua/
http://moodle.znau.edu.ua/
https://bit.ly/3rDdL8G
https://bit.ly/3lpXD92
https://academiq.org.ua/resursy/innovatyka-u-vykladanni/
http://gohigher.org/yak-stvoriti-silabus-resursi-sho-dopomozhut-efektivno-organizuvati-robotu
http://gohigher.org/yak-stvoriti-silabus-resursi-sho-dopomozhut-efektivno-organizuvati-robotu
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Додаток 1 

МІНІСТЕРСТВО НАУКИ І ОСВІТИ УКРАЇНИ 

ПОЛІСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЩОДЕННИК ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ 

 

 
 

здобувача освітньо-наукового ступеня «Доктор філософії» 

 галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» 

спеціальності 051 «Економіка» 
 

 
 

(прізвище, ім’я, по батькові) 

 
 

    Кафедра  ________________________________________________ 
 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Житомир –  20   
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Календарний графік проходження педагогічної практики 

 

№ Назва робіт Тижні проходження практики 
Відмітки про 

виконання 

  1 2 3 4  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Керівник практики:      
(підпис) (прізвище та ініціали) 
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Робочі записи під час практики 

Дата Зміст виконаної роботи 
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Висновок керівника щодо проходження практики 

 

Прізвище практиканта    
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник практики 
  

(підпис)    (прізвище та ініціали) 

 
 

 

 
 

 

Дата захисту звіту: «____»   20  року 
 

Оцінка: за національною шкалою   
(прописом) 

кількість балів    
(цифрами і прописом) 

за шкалою ECTS    
 

 

Керівник практики 
 

 

(підпис)           (прізвище та ініціали) 
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Додаток 2 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ПОЛІСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 
 

Факультет економіки та менеджменту 

 

Кафедра економіки і підприємництва 
 

 

 

 

З В І Т 

про проходження педагогічної практики 

здобувача освітньо-наукового ступеня «Доктор філософії» 

 

галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» 
 

спеціальності 051 «Економіка» 
 
 
 

(прізвище, ім’я, по батькові) 

 

Термін проходження практики:  

з «____»_____________20__ р. по « » 20_ р. 

 

Оцінка: за національною шкалою   
                                              (прописом) 

 
 

Керівник практики       
                                  (вчене звання, прізвище та ініціали)                                               (підпис) 

 

«_____» ______________20__ р. 
 

Аспірант       
               (прізвище та ініціали)                                                (підпис) 

 

«_____»_______________20__ р. 

 

 
 

 

 
 

Житомир 20   
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Додаток 3 
 

БЛАНК КОНТРОЛЮ 

якості проведення навчального заняття 

Факультет  

   

Дисципліна  

Вид і мета заняття   

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Курс, група __________________________________________________________  

Були присутні на занятті студентів 

Наявність тексту (проспекту) лекційного (практичного) заняття 

 

Методичний рівень ___________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

Доступність викладення матеріалу ______________________________________ 

 

 

 

Активізація роботи студентів __________________________________________ 
 

 

Кількість заданих студентам         питань _____________ 

Загальна характеристика та оцінка заняття _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« » 20 р. 

 
Викладач, з яким працює практикант  ________________________________ 
 


	Вступ
	1. Мета і завдання педагогічної практики
	2. Організація проведення практики
	3. Зміст практики
	4. Підведення підсумків практики
	5. Рекомендовані джерела та інформаційні ресурси
	Законодавчі і нормативні документи
	Рекомендована література
	Інформаційні ресурси

	ЩОДЕННИК ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ
	Календарний графік проходження педагогічної практики
	Робочі записи під час практики
	Прізвище практиканта
	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
	З В І Т

