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1. Мета овітньої компоненти. Науково-дослідна робота є важливою складовою 
підготовки високо-кваліфікованих фахівців у вищих навчальних закладах. Вона включає в 
себе засвоєння методики організації науково-дослідної роботи і роботу над науковим 
дослідженням під керівництвом викладача. Під час написання курсової роботи 
поглиблюються та закріплюються теоретичні знання із фахових дисциплін, закладається база 
фактичного матеріалу для виконання в подальшому кваліфікаційної роботи та складання 
атестаційного іспиту. 
 
2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:  

Здобувач повинен вміти реалізовувати мету запропонованого наукового дослідження, 
підбирати наукову літературу, обирати і застосовувати математичні методи та програмні 
комплекси для розв’язання відповідних математичних задач. 

 
3. Анотація освітньої компоненти:  

Курсова робота є складовою освітньої програми підготовки фахівців за освітнім рівнем 
«магістр»  галузі знань 11 Математика та статистика зі спеціальності 112 Статистика 
освітньої програми «Прикладна та теоретична статистика», спрямована на поглиблення та 
закріплення теоретичних знань із фахових дисциплін та їх застосування на практиці. 

Дана освітня компонента є обов’язковою (ННД.13). 
Викладається у 2 семестрі в обсязі 60 год. (2 кредитів ECTS1). Завершується захистом 

перед комісією кафедри теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики. 

 
4. Завдання (навчальні цілі):  

Набуття відповідних програмних компетентностей за ОНП: 
1) Здатність учитися, здобувати нові знання, уміння, у тому числі в галузях, відмінних від 

статистики (ЗК–1); 
2) Здатність використовувати у професійній діяльності знання з галузей математичних, 

природничих, соціально-гуманітарних та економічних наук (ЗК-2); 
3) Здатність вирішувати проблеми у професійній діяльності на основі абстрактного 

мислення, аналізу, синтезу та прогнозу (ЗК-3); 
4) Здатність до пошуку, оброблення й аналізу інформації з різних джерел, необхідної для 

розв’язування наукових і професійних завдань (ЗК-4); 
5) Здатність генерувати нові ідеї (ЗК–5); 
6) Здатність розробляти проекти та управляти ними (ЗК–6); 
7) Здатність до виконання дослідницької роботи з елементами наукової новизни (ЗК–7). 
8) Здатність спілкуватися державною мовою і усно, і письмово (ЗК-8); 
9) Здатність спілкуватися іноземною мовою (ЗК-9); 
10) Здатність грамотно будувати комунікацію, виходячи з мети і ситуації спілкування (ЗК-

10); 
11) Здатність критично оцінювати та переосмислювати власний і чужий досвід, аналізувати 

свою професійну й соціальну діяльність (ЗК-11); 
12) Здатність відповідально приймати рішення з урахуванням соціальних та етичних 

цінностей і правових норм (ЗК-12); 
13) Здатність усвідомлювати й враховувати соціокультурні розбіжності у професійній 

діяльності, проявляти толерантність до різних культур (ЗК-13). 
14) Знання на рівні новітніх досягнень, необхідні для дослідницької та/або інноваційної 

діяльності у сфері статистики та її практичних застосувань (ФК-1); 

 
1  кредитів ECTS – кредит кратний 30 годинам. 
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15) Здатність застосовувати міждисциплінарні підходи при критичному осмисленні 
статистичних проблем (ФК -2); 

16) Здатність до використання принципів, методів та організаційних процедур 
дослідницької та/або інноваційної діяльності (ФК -3); 

17) Спроможність розуміти проблеми та виділяти їхні суттєві риси (ФК-4); 
18) Спроможність розробляти математичну модель ситуації з реального світу та переносити 

математичні знання у нематематичні контексти (ФК -5); 
19) Здатність доводити знання та власні висновки до фахівців та нефахівців (ФК -6); 
20) Здатність самостійно розробляти проекти шляхом творчого застосування існуючих та 

генерування нових ідей (ФК-7); 
21) Здатність до розвитку нових та удосконалення існуючих статистичних методів аналізу, 

моделювання, прогнозування, розв’язування нових проблем у нових галузях знань (ФК -
8); 

22) Здатність управляти стратегічним розвитком команди в процесі здійснення професійної 
діяльності (ФК -9). 

 
5. Результати навчання за дисципліною:  

 
Результат навчання (РН) 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автономність та 
відповідальність) 

Форми (та/або 
методи і 

технології) 
викладання і 

навчання 

Методи оцінювання 
та пороговий 

критерій 
оцінювання (за 
необхідності) 

Відсоток у 
підсумковій 

оцінці з 
дисципліни Код Результат навчання (Формуються розробником) 

РН 1.1 
Постановки основних задач, що 
розглядалися в нормативних курсах 
освітньої програми 

Самос-
тійна 

робота, 
консуль-

тації 
наукового 
керівника 

Аналіз 
отриманих 

результатів 

10% 

РН 1.2 
Методи розв’язання основних задач, 
що розглядалися в нормативних 
курсах освітньої програми. 

30% 

РН 2.1 
Застосувати фундаментальні 
математичні теорії для розв’язання 
поставлених задач. 

10% 

РН 2.2 

Застосовувати методи 
математичного моделювання для 
розв’язання поставлених задач та 
аналізу результатів 

10% 

РН 2.3 
Проводити науково-методичну 
організацію процесу дослідження 

5% 

РН 2.4 
Впорядковувати і узагальнювати 
результати проведених досліджень, 
розробляти презентаційні матеріали. 

10% 

РН 3.1 

Здатність до використання 
інформаційних і комунікаційних 
технологій в процесі наукового 
дослідження 

Самос-
тійна 

робота, 
консуль-

тації 
наукового 
керівника 

Аналіз 
отриманих 

результатів 

5% 

РН 3.2 

Здатність спілкуватись у 
діалоговому режимі зі здобувачами 
освіти, колегами, науковою 
спільнотою. 

5% 

РН 3.3 
Здатність володіти різними формами 
презентації наукових результатів 

5% 

РН 4.1 Здатність працювати автономно, Самос- Аналіз  
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саморозвиватися і 
самовдосконалюватися під час 
наукової роботи 

тійна 
робота, 
консуль-

тації 
наукового 
керівника 

отриманих 
результатів 

5% 

РН 4.2 

Здатність до пошуку, оброблення та 
аналізу інформації з різних джерел, 
проявляти доброчесність при 
використанні джерел інформації. 

5% 

 
 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 
навчання  
 

                             Результати     навчання 
дисципліни 

 
Програмні результати  
навчання  

Р
Н

 1
.1

 

Р
Н

 1
.2

 

Р
Н

 2
.1

 

Р
Н

 2
.2

 

Р
Н

 2
.3

 

Р
Н

 2
.4

 

Р
Н

 3
.1

 

Р
Н

 3
.2

 

Р
Н

 3
.3

 

Р
Н

 4
.1

 

Р
Н

 4
.2

 

ПРН-3-3 - Володіти основами 
математичних дисциплін і економічних 
теорій, зокрема які вивчають моделі 
природничих і соціальних процесів 

+ + + +            

 

ПРН-У-1 - Уміти використовувати 
фундаментальні закономірності 
статистики у професійній діяльності 

+ + + +      +   

ПРН-У-2 - Читати і розуміти 
фундаментальні розділи математичної 
та економічної літератури та 
демонструвати майстерність їх 
відтворення в аргументованій усній 
та/або письмовій доповіді 

+ +    +  + +   

ПРН-У-3 - Доносити професійні 
знання, власні обґрунтування і 
висновки до фахівців і широкого загалу 

     +  + +    

ПРН-У-4 - Ініціювати і проводити 
наукові дослідження у спеціалізованій 
області математичної статистики та/або 
розв’язувати задачі в інших галузях 
знань методами математичного та 
економічного моделювання 

  + + +     + +  

ПРН-У-5 - Інтегрувати знання з різних 
галузей для вирішення теоретичних 
та/або практичних задач і проблем 

+ + + + +      +  

ПРН-У-6 - Застосовувати нові підходи 
для вироблення стратегії прийняття 
рішень у складних непередбачуваних 
умовах 

  + +      + +  

ПРН-У-7 - Мати здатність до 
організації колективної діяльності та 
реалізації комплексних проектів з 
урахуванням наявних ресурсів та 
часових обмежень 

       + + + + 
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ПРН-У-8 - Бути наполегливим у 
досягненні мети під час вирішення 
математичної проблеми 

  + +     +  +   

ПРН-У-10 - Усно й письмово 
спілкуватися рідною та англійською 
мовами в науковій, виробничій та 
соціально-суспільній сферах діяльності 
із професійних питань; читати 
спеціальну літературу; знаходити, 
аналізувати та використовувати 
інформацію з різних довідкових джерел 

  + + + + + + +   

ПРН-У-11 - Використовувати 
раціональні способи пошуку та 
використання науково-технічної 
інформації в галузі статистики, 
включаючи засоби електронних 
інформаційних мереж; застосовувати 
інформаційні ресурси, у тому числі 
електронні, для пошуку відповідних 
математичних моделей 

  + + + + +    +  

ПРН-У-12 - Дотримуватися норм 
етичної поведінки стосовно інших 
людей, адаптуватися та комунікувати 

       + + + + 

 
7. Схема формування оцінки. 

 
Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе оцінювання 

засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – результати навчання 
(знання 1.1 – 1.2), що складає 40% від загальної оцінки та оцінювання практичної підготовки 
– результати навчання (вміння 2.1-2.4); (комунікація 3.1-3.3); (автономність та 
відповідальність 4.1-4.2), що складає 60% загальної оцінки. 
 
7.1. Форми оцінювання студентів 

Оцінювання впродовж навчального періоду. Невиконання здобувачем будь-якого 
виду робіт, передбачених практикою, може бути підставою для недопущення здобувача до 
диференційованого заліку. Підсумкова оцінка проходження здобувачем переддипломної 
виробничої практики здійснюється у формі диференційованого заліку кафедральною 
комісією. Комісія оцінює проходження здобувачем практики за 100 бальною шкалою. 
 
7.2. Організація оцінювання 

Науковий керівник здійснює контроль за ходом виконання студентом курсової роботи, 
надає йому необхідну консультативну допомогу у проведенні досліджень та узагальненні 
результатів. Під час консультацій науковий керівник, окрім надання допомоги студенту, 
контролює графік виконання того чи іншого розділу курсової роботи. За необхідності окремі 
студенти можуть запрошуватися на засідання кафедри зі звітом про хід виконання роботи. 
Кафедра періодично заслуховує інформацію наукових керівників про хід виконання курсових 
робіт. Завершені й повністю оформлені курсові роботи здаються студентами на кафедру 
своїм науковим керівникам не пізніше, ніж за 5 днів до призначеного терміну захисту їх на 
засіданні кафедри. 

Курсова робота подається (надсилається в електронній формі) науковому керівникові для 
оцінювання не пізніше ніж за 5 днів до призначеного терміну захисту.  
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Захист роботи. Курсові роботи захищаються перед комісією, до якої входять викладачі 
кафедри. Під час захисту кожний студент на протязі 7-10 хв. доповідає про зміст роботи, звертаючи 
основну увагу на постановку задачі, основні положення роботи, результати досліджень і висновки. У 
доповіді необхідно підкреслити особистий внесок у розробку тих чи інших питань. Виходячи із 
якості виконаної роботи, її оформлення, характеру доповіді, повноти і чіткості відповідей на 
поставлені запитання, кафедра виставляє студенту диференційований залік. 

Робота, в якій отримано нові наукові результати, зроблено огляд джерел та літератури, 
використано різноманітні методи дослідження, запропонований власний підхід до вирішення 
проблеми, викладені аргументовані висновки та обґрунтовані пропозиції, може бути оцінена 
на 90 і більше балів.  

Робота, в якій самостійно підібрано та проаналізовано значний за обсягом і за змістом 
матеріал, наведені приклади застосування, зроблені аргументовані висновки та обґрунтовані 
пропозиції, зроблено огляд джерел та літератури, може бути оцінена на 75  - 90 балів.  

Робота, в якій самостійно підібраний та проаналізований значний за обсягом і за 
змістом матеріал, але відсутній аналіз джерел та літератури, допущенні помилки в 
оформленні роботи, може бути оцінена на 60 – 75 балів. Курсова робота, в якій 
прореферовано опубліковані джерела і на їх основі розкрито тему, допускається до захисту, 
але не може бути оцінена вище ніж оцінкою 60 балів. 

Курсова робота, в якій буде виявлено ознаки плагіату, знімається з розгляду, а її авторові 
виставляється оцінка “не зараховано”. 
 
7.3.  Шкала відповідності оцінок  

 
Зараховано / Passed 60-100 
Не зараховано / Fail 0-59 

 
Загальний обсяг 60 годин. 
 

8. Використана література 
 
Основні: 
1. Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII // Голос України. – 6 серпня 2014. 
2. Положення про організацію освітнього процесу у Київському національному університеті імені 

Тараса Шевченка [Електронний ресурс]: – Режим доступу. – 
http://nmc.univ.kiev.ua/docs/Poloz_org_osv_proc-2018.pdf  

3. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності. 
Підручник. - К., 2003. 
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