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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСВІТНЮ КОМПОНЕНТУ 

Анотація освітньої 

компоненти 

Мета: активізація наукової діяльності здобувачів вищої освіти, підвищення 

результативності наукової творчості здобувачів у сфері бухгалтерського обліку 

Завдання: освоєння методики ведення наукових досліджень у професійній сфері, 

що передбачає урахування методологічних особливостей бухгалтерського обліку 

як науки; набуття практичних навиків апробації наукових досліджень, що 

ґрунтуються на дотриманні норм академічної доброчесності та академічного 

етикету. 

Посилання на 

розміщення 

освітньої 

компоненти на 

навчальній 

платформі Moodle 

https://moodle.pdaa.edu.ua/course/view.php?id=7086 

Компетентності ЗК03. Здатність працювати в команді. 

ЗК04. Здатність працювати автономно. 

ЗК13. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

СК11. Демонструвати розуміння вимог щодо професійної діяльності, зумовлених 

необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як 

демократичної, соціальної, правової держави. 

Програмні 

результати 

навчання 

ПР08. Розуміти організаційно-економічний механізм управління підприємством 

та оцінювати ефективність прийняття рішень з використанням обліково-

аналітичної інформації. 

ПР15. Володіти загальнонауковими та спеціальними методами дослідження 

соціально-економічних явищ і господарських процесів на підприємстві. 

 

Структура та зміст 

освітньої 

компоненти 

Додаток 1 

Перелік 

соціальних, 

«м’яких» навичок 

(soft skills) 

здатність логічно і системно мислити, вміння управляти своїм часом, 

відповідальність, комунікація, вміння працювати в команді, лідерство, прийняття 

критики, вміння виступати на публіці 

Методи навчання  Лекція, виконання практичних завдань, самостійна робота вдома та під 

керівництвом викладача 

Порядок та 

критерії 

оцінювання 

Для досягнення цілей та завдань курсу здобувачам вищої освіти необхідно 

своєчасно освоювати теоретичні питання, виконувати практичні завдання та 

завдання самостійної роботи. 

За своєчасне та якісне виконання завдань здобувач вищої освіти отримує 

відповідні бали (додаток А). 

Підсумковий контроль здійснюється у вигляді екзамену, який передбачає два 

теоретичних питання та одне ситуаційне творче завдання практичного характеру. 

Одне теоретичне питання оцінюється у 5 балів, практичне завдання – 10 балів. 

Нормативні документи, що регламентують проведення поточного та підсумкового 

контролів знань студентів, можливість їм подання апеляції: 

https://www.pdau.edu.ua/content/polozhennya-pro-osvitnyu-diyalnist  

https://moodle.pdaa.edu.ua/course/view.php?id=7086
https://www.pdau.edu.ua/content/polozhennya-pro-osvitnyu-diyalnist


Поєднання 

навчання та 

досліджень  

Практична складова даного курсу орієнтована на виконання індивідуального 

науково-дослідного завдання, успішне виконання якого дозволяє здобувачу 

сформулювати авторські судження, що мають ознаки наукової новизни та можуть 

бути опубліковані у матеріалах відкритих видань (збірниках наукових 

конференцій та ін.) 

Неформальна та 

інформальна освіта 

Здобувачі вищої освіти мають право на перезарахування результатів навчання 

набутих у неформальній та інформальній освіті згідно відповідного положення 

ПДАУ. Проходження тематичних заходів, курсів та вебінарів, що відповідають 

тематиці курсу (наприклад, «Наукове письмо», «Академічна доброчесність», 

«Копірайтинг» з отриманням відповідних сертифікатів (або інших 

підтверджуючих документів) також можуть розглядатися кафедрою для 

перезарахування окремих тем освітньої компоненти. 

Правила 

академічної 

доброчесності 

За списування під час проведення поточного чи підсумкового контролю, здобувач 

вищої освіти позбавляється подальшого права здавати матеріал і у нього виникає 

академічна заборгованість.  

За списування під час виконання окремих завдань, здобувачу вищої освіти 

знижується оцінка у відповідності до ступеня порушення академічної 

доброчесності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Тема 
Результати 

навчання 

Форма 

організації 

навчання 

Кількість 

годин 

Форма контролю Бали 

Тема 1. Поняття і порядок 

здійснення наукового 

дослідження. ПР08 

ПР15 

Лекція 2 Опитування, виконання 

практичних завдань, 

виконання завдань 

самостійної роботи 

(контрольна робота для 

здобувачів заочної форми 

навчання), екзамен 

7 

(2/2/3) 

Практичне 

заняття 
4 

Самостійна 

робота 
6 

Тема 2. Предмет і об’єкт 

наукового дослідження. 
ПР08 

ПР15 

Лекція 2 Опитування, виконання 

практичних завдань, 

виконання завдань 

самостійної роботи 

(контрольна робота для 

здобувачів заочної форми 

навчання), екзамен 

7 

(2/2/3) 

Практичне 

заняття 
4 

Самостійна 

робота 
12 

Тема 3. Інформаційне 

забезпечення наукового 

дослідження. ПР08 

ПР15 

Лекція 2 Опитування, виконання 

практичних завдань, 

виконання завдань 

самостійної роботи 

(контрольна робота для 

здобувачів заочної форми 

навчання), екзамен 

5 

(1/2//2) 

Практичне 

заняття 
4 

Самостійна 

робота 
20 

Тема 4. Мова і стиль 

наукового дослідження. 
ПР08 

ПР15 

Лекція 2 Опитування, виконання 

практичних завдань, 

виконання завдань 

самостійної роботи 

(контрольна робота для 

здобувачів заочної форми 

навчання), екзамен 

11 

(1/3/7) 

Практичне 

заняття 
4 

Самостійна 

робота 
10 

Тема 5. Культура науковця. 

Організація роботи з 

науковим керівником. ПР08 

ПР15 

Лекція 2 Опитування, виконання 

практичних завдань, 

виконання завдань 

самостійної роботи 

(контрольна робота для 

здобувачів заочної форми 

навчання), екзамен 

11 

(1/3/7) 

Практичне 

заняття 
4 

Самостійна 

робота 
12 

Тема 6. Форми втілення 

результатів та основні 

вимоги до оформлення 

наукових досліджень 

ПР08 

ПР15 

Лекція 2 Опитування, виконання 

практичних завдань, 

виконання завдань 

самостійної роботи 

(контрольна робота для 

здобувачів заочної форми 

навчання), екзамен 

15 

(/3/10) 

Практичне 

заняття 
2 

Самостійна 

робота 
10 

Тема 7. Апробація 

результатів наукових 

досліджень. ПР08 

ПР15 

Лекція 2 Опитування, виконання 

практичних завдань, 

виконання завдань 

самостійної роботи 

(контрольна робота для 

здобувачів заочної форми 

навчання), екзамен 

18 

(1/4/13) 

Практичне 

заняття 
4 

Самостійна 

робота 
10 

Підсумкова форма 

контролю 
   

Екзамен 
20 

Разом х х 120 х 100 

 

 

 


