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Порядок підготовки та оформлення контрольної роботи 

 

Контрольна робота з дисципліни «Методологія прикладних 

досліджень» виконується студентами ННІІОТ (на підсумковій 

контрольній роботі: 1 питання теоретичне (усна відповідь або 

тестування), 2 питання – це захист контрольної роботи). 

 

Рекомендовані теми контрольних робіт: 

 
1. Визначить зміст органолептичних методичних прийомів у наукових 

дослідженнях. 

2. Визначте напрями наукової інтеграції України у світове співтовариство в 

умовах глобалізації науки. 

3. Визначте основні вимоги до виконання дипломної роботи. 

4. Визначте основні принципи організації праці у науковій діяльності. 

5. Визначте складові національної системи науково-технічної інформації. 

6. Визначте форми міжнародного наукового співробітництва. 

7. Висвітліть основні етапи науково дослідного процесу. 

8. Дайте визначення змісту науки залежно від ролей, які вона виконує в 

суспільстві. 

9. Дайте визначення науковій діяльності і перелічите її форми. 

10. Дайте характеристику економіко-математичних методів і застосування їх 

у наукових дослідженнях. 

11. Дайте характеристику організації наукової діяльності в Україні. 

12. Дайте характеристику процесу індивідуального планування науково-

дослідної діяльності. 

13. Наведіть діючу в Україні класифікацію наук, затверджену ВАК. 

14. Наведіть класифікацію конкретно-наукових методів дослідження та їх 

методичні прийоми. 
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15. Обґрунтуйте використання спеціальних методів у наукових досліджен-

нях. 

16. Охарактеризуйте основні принципи організації науково-дослідного 

процесу. 

17. Охарактеризуйте загально філософські методи пізнання. 

18. Охарактеризуйте комплексно-цільову програму науково-дослідної 

діяльності. 

19. Охарактеризуйте методи пізнання емпіричних завдань. 

20. Охарактеризуйте організацію наукової діяльності в Україні. 

21. Охарактеризуйте основні положення визначає Закон України «Про 

науково технічну інформацію». 

22. Охарактеризуйте показники, які характеризують рівень безробіття. 

23. Охарактеризуйте проблеми побудови економіко-математичних моделей. 

24. Охарактеризуйте складові науково-дослідного процесу. 

25. Охарактеризуйте стадії розвитку гіпотези. 

26. Розкрийте зміст конкретно-наукових (емпіричних) методів та застосу-

вання їх у наукових дослідження. 

27. Розкрийте зміст організації праці у наукових дослідженнях. 

28. Розкрийте зміст організації управління науково-дослідним процесом. 

29. Розкрийте зміст розрахунково-аналітичних методичних прийомів і про-

цедур та застосування їх у наукових дослідженнях. 

30. Розкрийте інформаційне моделювання, його суть і застосування у 

наукових дослідженнях. 

31. Розкрийте сутність дослідного етапу наукового дослідження. 

Кожна робота має складатися з двох частин: 25  роботи – теоретичне 

розкриття теми, 75 % – розкриття теми на прикладі відповідного об’єкту або 

об’єктів (компанії, товарного ринку, країни). 
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Примітка: Студент може вибрати власну тему контрольної роботи, 

попередньо погодивши її з викладачем. 

 

Структура і зміст контрольної роботи 

Типова структура контрольної роботи наступна: 

- титульна сторінка; 

- зміст; 

- вступ; 

- глави основної частини; 

- висновки; 

- список використаних літературних джерел; 

- додатки (за необхідності). 

Титульна сторінка є першою сторінкою контрольної роботи і офор-

млюється за певними правилами. Титульний лист не нумерується. 

Зміст відображає зміст і структуру роботи і розміщується після ти-

тульного аркуша. У змісті наводяться всі розділи і підрозділи контрольної 

роботи, що пронумеровані арабськими цифрами, також вказуються сторінки, з 

яких вони починаються. 

Заголовки змісту повинні точно повторювати заголовки в тексті. 

Заголовки розділів не повинні повторювати назву контрольної роботи. Всі 

заголовки в тексті починаються з великої літери, які не підкреслюються, точки 

в кінці не ставляться. 

У вступі необхідно: обґрунтувати актуальність обраної теми, показати 

ступінь її розробленості в літературі, вказати мету і завдання роботи, об’єкт і 

предмет дослідження. Обсяг вступу повинен бути не більше 2 сторінок. 

В основній частині роботи, що складається з декількох частин (не 

більше 2-3), викладається матеріал теми відповідно до тих задач, які поставлені 

у вступі. 
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В роботі розглядається сутність і зміст предмета дослідження, дається 

постановка проблеми, порівнюються і узагальнюються точки зору різних 

авторів з досліджуваної проблематики, наводяться дані історичного характеру, 

що свідчать про зміни в підходах до вирішення проблеми. 

Обов’язковою при підготовці контрольної роботи є наявність висновків 

в кінці кожної частини роботи і наявність посилань на авторів, чиї матеріали 

використовуються в роботі. 

Особиста манера викладу в контрольних роботах не допускається («я», 

«по-моєму», «я вважаю» тощо). Використовується безособова форма викладу 

матеріалу («можна вважати», «необхідно відзначити», «в роботі розглянуто» 

тощо). 

Висновки. Наприкінці даються основні висновки по роботі, підводяться 

підсумки. Обсяг висновку 1 повна сторінка. 

Список використаних літературних джерел повинен містити не менше 

17 джерел. Рекомендується алфавітний спосіб побудови списку літератури та 

інтернет-джерел, в якому прізвища авторів і назви (якщо автор не зазначений) 

джерел розміщені за алфавітом. 

Додатки до роботи виконується на стандартних аркушах формату А 4. 

кожен додаток починається з нової сторінки із зазначенням у правому 

верхньому кутку слова «Додаток» і має тематичний заголовок. При наявності 

більше одного додатку вони нумеруються латинськими літерами, наприклад 

«Додаток А». У додатки виносяться таблиці, рисунки, графіки тощо. 

Оформлення реферату. 

Для оформлення контрольної роботи використовуйте «Загальні вимоги 

та рекомендації щодо оформлення випускних кваліфікаційних робіт». 


