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Робоча програма навчальної дисципліни «Організація навчання та 

досліджень у сфері безпеки» для магістрів освітньо-професійної програми 
«Цивільна безпека» спеціальності 263 «Цивільна безпека» / Нац. техн. ун-т 
«Дніпровська політехніка», каф. охорони праці та цивільної безпеки – НТУ 
«ДП», 2022. – 14 с. 

  

Розробник: Голінько В.І. – професор, доктор технічних наук, завідувач 
кафедри охорони праці та цивільної безпеки 

 

Робоча програма регламентує: 
–мету дисципліни; 
–дисциплінарні результати навчання, сформовані на основі трансформації 

очікуваних результатів навчання освітньої програми;  
–базові дисципліни; 
–обсяг і розподіл за формами організації освітнього процесу та видами 

навчальних занять; 
–програму дисципліни (тематичний план за видами навчальних занять); 
–алгоритм оцінювання рівня досягнення дисциплінарних результатів 

навчання (шкали, засоби, процедури та критерії оцінювання);  
–інструменти, обладнання та програмне забезпечення; 
–рекомендовані джерела інформації. 
 
Робоча програма призначена для реалізації компетентнісного підходу під 

час планування освітнього процесу, викладання дисципліни, підготовки 
студентів до контрольних заходів, контролю провадження освітньої діяльності, 
внутрішнього та зовнішнього контролю забезпечення якості вищої освіти, 
акредитації освітніх програм у межах спеціальності. 

 
Погоджено рішенням методичної комісії спеціальності 263 Цивільна 

безпека (протокол № 7  від 04.07.2022 року). 
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1 МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИЦИПЛІНИ 

В освітньо-професійній програмі «Цивільна безпека» 
спеціальності 263 Цивільна безпека здійснено розподіл програмних 
результатів навчання (ПРН) за організаційними формами освітнього 
процесу. Зокрема, до дисципліни З2 «Організація навчання та досліджень 
у сфері безпеки» віднесено такі результати навчання: 

РН01 Застосовувати спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові 
здобутки для розв’язання наукових і прикладних задач у сфері цивільної безпеки 

РН03 Інтегрувати знання з різних галузей для розв’язання теоретичних та/або практичних задач і 
проблем у сфері цивільної безпеки 

РН07 Використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології, спеціалізоване 
програмне забезпечення під час розв’язання практичних та/або наукових задач 

РН10 Доносити професійні знання, власні обґрунтування та висновки до фахівців та широкого 
загалу, володіти  навичками публічних виступів, дискусій, проведення навчальних занять 

РН11 Розв’язувати проблеми у нових або незнайомих ситуаціях за наявності неповної або 
обмеженої інформації, оцінювати ризики, здійснювати відповідні дослідження 

 
Мета дисципліни – створення у студентів розуміння системного підходу у 

вищій школі; формування у здобувачів умінь та компетенцій для планування 
науково-дослідної діяльності, вибору раціональних методів, структури і 
технології теоретичних та експериментальних досліджень, оформлення 
результатів наукових досліджень. 

Реалізація мети вимагає трансформації програмних результатів навчання в 
дисциплінарні та адекватний відбір змісту навчальної дисципліни за цим 
критерієм. 

2 ОЧІКУВАНІ ДИСЦИПЛІНАРНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 
Дисциплінарні результати навчання (ДРН) Шифр 

ПРН шифр ДРН зміст 
РН01 РН01.1-З2 Критично осмислювати проблеми у навчанні та /або професійний 

діяльності та на межі предметних галузей 
РН03 РН03.1-З2 Формувати проблему, визначити мету, гіпотезу та завдання дослідження, 

висувати нові наукові ідеї, узагальнювати та пояснювати наукові факти; 
розробляти програму дослідження 

РН07 РН07.1-З2 Відбирати методичну основу дослідження з метою комплексної реалізації 
його завдань; відбирати та аналізувати необхідну інформацію за темою 
дослідження; користуватися сучасними джерелами наукової інформації 

РН10 РН10.1-З2 Оформлювати отримані результати у вигляді наукових статей, доповідей; 
використовувати дані досліджень у  практичній діяльності, писати тези 
усної доповіді; розробляти плакат для стендової доповіді; розробляти 
мультимедійну презентацію; писати статтю; складати науковий звіт; 
складати таблиці для публікації і презентації, розробляти графіки для 
публікації і презентації 

РН11 РН11.1-З2 Вибирати адекватні методи дослідження й застосувати їх для  вивчення 
природних та техногенних явищ; проводити наукове дослідження; 
аналізувати, систематизувати й узагальнювати результати вивчення 
досліджуваних явищ 
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3 БАЗОВІ ДИСЦИПЛІНИ  
Дисципліна викладається у першому семестрі відповідно до навчального 

плану, тому додаткових вимог до базових дисциплін не встановлюється. 
Міждисциплінарні зв’язки: вивчення курсу ґрунтуються на знаннях, отриманих 
з вивчених дисциплін за попереднім рівнем освіти. 

4 ОБСЯГ І РОЗПОДІЛ ЗА ФОРМАМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО 
ПРОЦЕСУ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ 

Розподіл за формами навчання, години 
денна вечірня заочна 

Вид 
навчальних 

занять О
бс

яг
, 

го
ди

ни
 

аудиторн
і заняття 

самостійна 
робота 

аудиторні 
заняття 

самостійна 
робота 

аудиторні 
заняття 

самостійна 
робота 

лекційні 75 26 49   6 74 
практичні 45 20 25   4 36 
лабораторні - - -   - - 
семінари - - -   - - 

РАЗОМ 120 46 74   10 110 

5 ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ 
 

Шифри 
ДРН Види та тематика навчальних занять 

Обсяг 
складових, 

години 
 ЛЕКЦІЇ 75 

1 Предмет, завдання, основні категорії педагогіки РН01.1-З2 
Фактори розвитку особистості. Система педагогічних наук, 
джерела їх розвитку. Поняття про педагогічний процес та 
характеристика його компонентів. Організація навчальних 
занять 

10 

2 Вибір напрямку наукового дослідження та етапи НДР  
Поняття наукової проблеми. Поняття теми дослідження та 
методика її формування. Визначення предмета та об’єкта 
дослідження. Мета і завдання дослідження. Методи наукових 
досліджень. Конкретні наукові методи наукових досліджень в 
сфері цивільної безпеки. Проблема об’єктивності дослідницьких 
методів в цивільній безпеці. Порядок здійснення наукового 
дослідження. Етапи наукового дослідження. Поняття, функції та 
структура програми дослідження. Методичний розділ програми. 
Ефективність наукового дослідження. 
Основи теоретичних та експериментальних досліджень 
Сутність, мета, завдання та етапи теоретичних досліджень. 
Методи теоретичних досліджень. Використання математичних 
методів у дослідженнях. Сутність, мета, функції наукового 
експерименту. Класифікація експериментів. Методичне 
забезпечення експериментальних досліджень. Робоче місце 
експериментатора та організація експерименту. Формування 
вибіркової сукупності. Підготовка даних та методика обробки 
інформації. 
Наукова організація дослідного процесу 

РН03.1-З2 

Організація та психологія наукової творчості. Особливості 

15 
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Шифри 
ДРН Види та тематика навчальних занять 

Обсяг 
складових, 

години 
творчої праці. Роль особистості вченого в науці. Особливості 
розумової праці. Етика та праксеологія науки. Проблема 
гармонії істини, добра та краси у творчості вченого. Свобода 
наукового пошуку та  соціальна відповідальність науковця. 
3 Пошук, накопичення та обробка наукової інформації РН11.1-З2 
Загальна характеристика інформації. Роль інформації у наукових 
дослідженнях. Види джерел інформації. Інформаційне 
забезпечення наукових досліджень. Класифікація, структура та 
призначення наукових документів. Пошук необхідної 
інформації. Принципи збору інформаційного матеріалу. Порядок 
обробки та групування матеріалу. 

6 

4 Виклад та обґрунтування наукових результатів 
Обробка результатів наукових досліджень. Прийоми викладення 
матеріалів наукового дослідження. Правила та загальні вимоги 
до оформлення наукових робіт. Мова та стиль наукової роботи. 
Підготовка публікацій, рефератів, доповідей. 
Основні вимоги до наукових робіт 

РН07.1-З2 

Магістерська робота як кваліфікаційне дослідження. Сутність 
магістерської роботи, її структура. Вимоги до магістерської 
роботи. Технологія підготовки магістерської роботи. 
Оформлення і захист магістерської роботи. 
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5 Наукові видання 
Мета наукової публікації. Особливість наукової публікації. 
Основні види наукових видань. Варіанти текстового 
представлення наукових результатів. Монографія. Збірник 
наукових праць. Матеріали конференції (з’їзду, симпозіуму). 
Препринт. Тези доповідей на науковій конференції. Науковий 
звіт. Наукова стаття. Науковий журнал. Дисертація. 
Автореферат. 
Наукова стаття 

РН10.1-З2 

Наукова стаття. Мета статті. Структура статті. Вступна частина. 
Опис об’єкту, методів, результатів. Обговорення результатів. 
Посилання. Висновки. Елементи статті. УДК. Назва. Анотація. 
Дані про автора. Актуальність теми. Новизна дослідження. 
Рецензування наукової статті. Основна частина.  Заключна 
частина. Список літератури. Ключові слова. Правила цитування. 
Порядок посилань. Розмір списку літератури в різних наукових 
виданнях. Науковий стиль. Наукова мова. Спеціальні наукові 
терміни. Об’єм тексту. Вживання термінів. Правила скорочення 
слів і словосполучень. Правила написання порядкових 
числівників. Об’єм рукопису. Авторський аркуш. Редакційні 
вимоги. Авторська правка. 
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6 Побудова таблиць РН10.1-З2 
Значення таблиці в науковій публікації. Назва таблиці. Примітки 
і виноси. Нумерація. Назва заголовків, граф і строк. Вживання 
скорочень. Виноски і примітки. Підмет і присудок таблиці. 
Загальні вимоги до таблиці (виразність і компактність, точність, 
лаконічність, повнота, ступінь точності). Об’єкт, що вивчається. 
Види статистичних таблиць (прості, групові, комбіновані, 

 
 
 
 
8 
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Шифри 
ДРН Види та тематика навчальних занять 

Обсяг 
складових, 

години 
розроблювальні, узагальнюючі, аналітичні). Типові помилки при 
створенні таблиць. Особливості побудови таблиць для публікації 
і для демонстрації. 
Побудова графіків 
Значення графіку в науковій публікації. Вимоги до графіків в  
науковій публікації (наочність, виразність, лаконічність). Форма 
графіків (точкові, лінійні; плоскісні). Елементи графіка (поле, 
образ, просторові і масштабні орієнтири, експлікація). Типові 
помилки при створенні графіків. Розробка плакату для стендової 
доповіді. 
7 Створення мультимедійних презентацій РН10.1-З2 
Застосування мультимедійної презентації. Значення презентації 
в усній доповіді. Загальні вимоги до презентації. Типові помилки 
при створенні презентацій. Особливості побудови графіків для 
публікації і для демонстрації. Вимоги до оформлення доповіді. 

6 

 ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 45 
РН01.1-З2 Поняття про форми організації навчального процесу у ВНЗ 7 
РН03.1-З2 Виклад та обґрунтування наукових результатів 6 
РН03.1-З2 Вибір напрямку наукового дослідження 4 
РН07.1-З2 Основи теоретичних та експериментальних досліджень 10 
РН11.1-З2 Наукова організація дослідного процесу 4 
РН11.1-З2 Пошук, накопичення та обробка наукової інформації 10 
РН10.1-З2 Основні вимоги до наукових робіт 4 

РАЗОМ 120 

6 ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 
Сертифікація досягнень студентів здійснюється за допомогою прозорих процедур, що 

ґрунтуються на об’єктивних критеріях відповідно до Положення університету «Про 
оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти». 

Досягнутий рівень компетентностей відносно очікуваних, що ідентифікований під час 
контрольних заходів, відображає реальний результат навчання студента за дисципліною. 

6.1 Шкали 

Оцінювання навчальних досягнень студентів НТУ «ДП» здійснюється за рейтинговою 
(100-бальною) та інституційною шкалами. Остання необхідна (за офіційною відсутністю 
національної шкали) для конвертації (переведення) оцінок здобувачів вищої освіти різних 
закладів. 

Шкали оцінювання навчальних досягнень студентів НТУ «ДП» 

Рейтингова Інституційна 
90…100 відмінно / Excellent 
74…89 добре / Good 
60…73 задовільно / Satisfactory 
0…59 незадовільно / Fail 
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Кредити навчальної дисципліни зараховується, якщо студент отримав підсумкову 
оцінку не менше 60-ти балів. Нижча оцінка вважається академічною заборгованістю, що 
підлягає ліквідації відповідно до Положення про організацію освітнього процесу НТУ «ДП». 

6.2 Засоби та процедури 

Зміст засобів діагностики спрямовано на контроль рівня сформованості знань, 
умінь/навичок, комунікації, автономності та відповідальності студента за вимогами НРК до 
7-го кваліфікаційного рівня під час демонстрації регламентованих робочою програмою 
результатів навчання. 

Студент на контрольних заходах має виконувати завдання, орієнтовані виключно на 
демонстрацію дисциплінарних результатів навчання (розділ 2). 

Засоби діагностики, що надаються студентам на контрольних заходах у вигляді завдань 
для поточного та підсумкового контролю, формуються шляхом конкретизації вихідних 
даних та способу демонстрації дисциплінарних результатів навчання. 

Засоби діагностики (контрольні завдання) для поточного та підсумкового контролю 
дисципліни затверджуються кафедрою.  

Види засобів діагностики та процедур оцінювання для поточного та підсумкового 
контролю дисципліни подано нижче.  

 

Засоби діагностики та процедури оцінювання 

ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 
навчальне 

заняття 
засоби 

діагностики процедури засоби 
діагностики процедури 

лекції контрольні 
завдання за 
кожною темою 

виконання 
завдання під час 
лекцій 

практичні контрольні 
завдання за 
кожною темою 

виконання завдань 
під час практичних 
занять 

 
 
комплексна 
контрольна 
робота (ККР) 

визначення 
середньозваженого 
результату поточних 
контролів; 
 
виконання ККР під час 
заліку за бажанням 
студента 

 
Під час поточного контролю лекційні заняття оцінюються шляхом визначення якості 

виконання контрольних конкретизованих завдань. Практичні заняття оцінюються якістю 
виконання контрольного завдання.  

Якщо зміст певного виду занять підпорядковано декільком складовим, то інтегральне 
значення оцінки може визначатися з урахуванням вагових коефіцієнтів, що встановлюються 
викладачем. 

За наявності рівня результатів поточних контролів з усіх видів навчальних занять не 
менше 60 балів, підсумковий контроль здійснюється без участі студента шляхом визначення 
середньозваженого значення поточних оцінок. 

Незалежно від результатів поточного контролю кожен студент під час заліку має право 
виконувати ККР, яка містить завдання, що охоплюють ключові дисциплінарні результати 
навчання. 

Кількість конкретизованих завдань ККР повинна відповідати відведеному часу на 
виконання. Кількість варіантів ККР має забезпечити індивідуалізацію завдання. 

Значення оцінки за виконання ККР визначається середньою оцінкою складових 
(конкретизованих завдань) і є остаточним. 
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Інтегральне значення оцінки виконання ККР може визначатися з урахуванням вагових 
коефіцієнтів, що встановлюється кафедрою для кожної складової опису кваліфікаційного 
рівня НРК. 

6.3 Критерії 

Реальні результати навчання студента ідентифікуються та вимірюються відносно 
очікуваних під час контрольних заходів за допомогою критеріїв, що описують дії студента 
для демонстрації досягнення результатів навчання. 

Для оцінювання виконання контрольних завдань під час поточного контролю 
лекційних і практичних занять в якості критерію використовується коефіцієнт засвоєння, що 
автоматично адаптує показник оцінки до рейтингової шкали: 

Оi = 100 a/m, 

де a – число правильних відповідей або виконаних суттєвих операцій відповідно до еталону 
рішення; m – загальна кількість запитань або суттєвих операцій еталону. 

Індивідуальні завдання та комплексні контрольні роботи оцінюються експертно за 
допомогою критеріїв, що характеризують співвідношення вимог до рівня компетентностей і 
показників оцінки за рейтинговою шкалою. 

Зміст критеріїв спирається на компетентністні характеристики, визначені НРК для 
магістерського рівня вищої освіти (подано нижче). 

Загальні критерії досягнення результатів навчання  
для 7-го кваліфікаційного рівня за НРК 

 
Опис 

кваліфікаційного 
рівня 

Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, 
відповідальності і автономії 

Показник 
оцінки  

Знання  
Відповідь відмінна – правильна, обґрунтована, 
осмислена. 
Характеризує наявність: 

– спеціалізованих концептуальних знань на рівні 
новітніх досягнень; 

– критичне осмислення проблем у навчанні та/або 
професійній діяльності та на межі предметних 
галузей 

95-100 

Відповідь містить не грубі помилки або описки 90-94 
Відповідь правильна, але має певні неточності 85-89 
Відповідь правильна, але має певні неточності й 
недостатньо обґрунтована 

80-84 

Відповідь правильна, але має певні неточності, 
недостатньо обґрунтована та осмислена  

74-79 

Відповідь фрагментарна 70-73 
Відповідь демонструє нечіткі уявлення студента про 
об’єкт вивчення 

65-69 

Рівень знань мінімально задовільний 60-64 

– спеціалізовані 
концептуальні 
знання, що 
включають сучасні 
наукові здобутки у 
сфері професійної 
діяльності або 
галузі знань і є 
основою для 
оригінального 
мислення та 
проведення 
досліджень, 
критичне 
осмислення 
проблем у галузі та 
на межі галузей 
знань 

Рівень знань незадовільний <60 

Уміння/навички 
– спеціалізовані 

уміння/навички 
Відповідь характеризує уміння: 

– виявляти проблеми; 
95-100 
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Опис 
кваліфікаційного 

рівня 

Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, 
відповідальності і автономії 

Показник 
оцінки  

– формулювати гіпотези; 
– розв’язувати проблеми; 
– оновлювати знання; 
– інтегрувати знання; 
– провадити інноваційну діяльність; 
– провадити наукову діяльність 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 
знання в практичній діяльності з не грубими помилками 

90-94 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 
знання в практичній діяльності, але має певні 
неточності при реалізації однієї вимоги  

85-89 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 
знання в практичній діяльності, але має певні 
неточності при реалізації двох вимог 

80-84 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 
знання в практичній діяльності, але має певні 
неточності при реалізації трьох вимог 

74-79 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 
знання в практичній діяльності, але має певні 
неточності при реалізації чотирьох вимог 

70-73 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 
знання в практичній діяльності при виконанні завдань 
за зразком 

65-69 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 
знання при виконанні завдань за зразком, але з 
неточностями 

60-64 

розв’язання 
проблем, необхідні 
для проведення 
досліджень та/або 
провадження 
інноваційної 
діяльності з метою 
розвитку нових 
знань та процедур;  

– здатність 
інтегрувати знання 
та розв’язувати 
складні задачі у 
широких або 
мультидисципліна
рних контекстах; 

– здатність 
розв’язувати 
проблеми у нових 
або незнайомих 
середовищах за 
наявності неповної 
або обмеженої 
інформації з 
урахуванням 
аспектів соціальної 
та етичної 
відповідальності 

Рівень умінь/навичок незадовільний <60 

Комунікація 
– зрозуміле і 

недвозначне 
донесення власних 
знань, висновків та 
аргументації до 
фахівців і 
нефахівців, 
зокрема до осіб, які 
навчаються 

Зрозумілість відповіді (доповіді).  
Мова: 

– правильна; 
– чиста; 
– ясна; 
– точна; 
– логічна; 
– виразна; 
– лаконічна. 

Комунікаційна стратегія: 
– послідовний і несуперечливий розвиток думки; 
– наявність логічних власних суджень; 
– доречна аргументації та її відповідність 

відстоюваним положенням; 
– правильна структура відповіді (доповіді); 
– правильність відповідей на запитання; 
– доречна техніка відповідей на запитання; 
– здатність робити висновки та формулювати 

пропозиції; 
– використання іноземних мов у професійній 

95-100 
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Опис 
кваліфікаційного 

рівня 

Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, 
відповідальності і автономії 

Показник 
оцінки  

діяльності 
Достатня зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 
комунікаційна стратегія з незначними хибами 

90-94 

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 
комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано три 
вимоги) 

85-89 

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 
комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано 
чотири вимоги) 

80-84 

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 
комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано п’ять 
вимог) 

74-79 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 
комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано сім 
вимог) 

70-73 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та 
комунікаційна стратегія з хибами (сумарно не 
реалізовано дев’ять вимог) 

65-69 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та 
комунікаційна стратегія з хибами (сумарно не 
реалізовано 10 вимог) 

60-64 

Рівень комунікації незадовільний <60 
Відповідальність і автономія 

Відмінне володіння компетенціями: 
– використання принципів та методів організації 

діяльності команди; 
– ефективний розподіл повноважень в структурі 

команди; 
– підтримка врівноважених стосунків з членами 

команди (відповідальність за взаємовідносини); 
– стресовитривалість;  
– саморегуляція;  
– трудова активність в екстремальних ситуаціях; 
– високий рівень особистого ставлення до справи; 
– володіння всіма видами навчальної діяльності; 
– належний рівень фундаментальних знань; 
– належний рівень сформованості 

загальнонавчальних умінь і навичок 

95-100 

Упевнене володіння компетенціями відповідальності і 
автономії з незначними хибами 

90-94 

Добре володіння компетенціями відповідальності і 
автономії (не реалізовано дві вимоги) 

85-89 

Добре володіння компетенціями відповідальності і 
автономії (не реалізовано три вимоги) 

80-84 

Добре володіння компетенціями відповідальності і 
автономії (не реалізовано чотири вимоги) 

74-79 

Задовільне володіння компетенціями відповідальності і 
автономії (не реалізовано п’ять вимог) 

70-73 

– правління 
робочими або 
навчальними 
процесами, які є 
складними, 
непередбачуваним
и та потребують 
нових стратегічних 
підходів; 

– відповідальність за 
внесок до 
професійних знань 
і практики та/або 
оцінювання 
результатів 
діяльності команд 
та колективів; 

– здатність 
продовжувати 
навчання з 
високим ступенем 
автономії 

Задовільне володіння компетенціями відповідальності і 65-69 
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Опис 
кваліфікаційного 

рівня 

Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, 
відповідальності і автономії 

Показник 
оцінки  

автономії (не реалізовано шість вимог) 
Задовільне володіння компетенціями відповідальності і 
автономії (рівень фрагментарний) 

60-64 

Рівень відповідальності і автономії незадовільний <60 
 

7 ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 

Технічні засоби навчання: комп’ютерне та мультимедійне обладнання 
кафедри охорони праці та цивільної безпеки.  

Програмне забезпечення: MS Office 365, дистанційна платформа Moodlе. 
Електронна бібліотека кафедри з навчально-методичного забезпечення 

дисципліни. 

8 РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

Базові 
1. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи. Методичний посібник для 

студентів магістратури.- К.:ЦНЛ, 2003. – 316 с. 
2. Основи методології та організації наукових досліджень: Навч. Посіб. Для 

студентів, курсантів, аспірантів і ад’ютантів/за ред. А.Є.Конверського. – 
К.: Центр учбової літератури, 2010. – 352 с. 

3. Основи наукових досліджень: Організація наукових досліджень: 
Конспект лекцій для студентів – магістрантів приладобудівного 
факультету/ Уклад.Н.І. Бурау. – К.: НТУУ «КПІ», 2007. – 33с. 

4. Гладуш В.А., Педагогіка вищої школи: теорія, практика, історія. Навч. 
Посібник/В.А. Гладуш, Г.І. Лисенко.-Д.:НТУ «ДП», 2014.- 416 с. 
 

Допоміжні 
1. Калашнікова Л.М. Педагогіка вищої школи у схемах і таблицях. Навчальний 

посібник/Л.М. Калашнікова,О.А. Жерновнікова. – Харків: НТУ, 2016. – 260 с. 
2. Закон України «Про вищу освіту» 
3. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» 
4. Закон України «Про інформацію» 
5. Закон України « Про науково-технічну інформацію» 
6. Закон України « Про наукову і науково-технічну експертизу» 
7. Вимоги до оформлення дисертації. Затверджені наказом МОН України 

від 12.01.2017 №40 
8. Методика та організація наукових досліджень: Навч.посіб. / С.Е. 

Важинський, Т.І. Щербак. – Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2016. -  
260 с. 

9. Методологія та організація наукових досліджень: навчальний посібник / 
Б.І. Мокін, О.Б.Мокін. – Вінниця: ВНТУ, 2014. – 180 с. 
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10.  Методологія та організація наукових досліджень: навчально-методичний 
посібник. – Полтава: Оріяна, 2012. – 183 с. 

11. Чмиленко, Ф.О. Посібник до вивчення дисципліни «Методологія та 
організація наукових досліджень» / Ф.О. Чмиленко Л.П. Жук. – Д.: РВВ 
ДНУ, 2014. – 48с. 

Інформаційні ресурси 
 

1 http://www.//dsp.gov.ua  - Офіційний сайт Держпраці України. 
2 http://www.dsns.gov.ua  - Офіційний сайт Державної служби з 

надзвичайних ситуацій.  
3 http://www.fssu.gov.ua  - Офіційний сайт Фонду соціального страхування 

України. 
4 http://base.safework.ru/iloenc - Энциклопедия по охране и безопасности 

труда   МОТ. 
5 http://base.safework.ru/safework  - Библиотека безопасного труда МОТ.  
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Навчальне видання 

 
 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
«Організація навчання та досліджень у сфері безпеки»  

для магістрів освітньо-професійної програми «Цивільна безпека»  
зі спеціальності 263 Цивільна безпека 
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