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Анотація навчального курсу 

Цілі вивчення курсу: Сучасний етап науково-технічного розвитку суспільства 

висуває нові, набагато вищі вимоги до творчого потенціалу 

фахівців, що передбачає володіння новими науковими мето-

дами, вміння орієнтуватися в потоці наукової інформації, 

знаходити найраціональніші конструкторські, технологічні й 

організаційні рішення. 

Перед спеціалістами різних напрямів підготовки все частіше 

постають завдання, які вимагають, окрім фахової кваліфікації, 

знання методів опрацювання результатів спостережень, пла-



нування експериментів, математичних методів моделювання 

та оптимізації процесів дослідження. Отже, сучасний 

фахівець повинен мати не тільки глибоку професійну підго-

товку, а й певний обсяг знань у галузі наукових досліджень, 

що передбачає засвоєння методологічних засад наукової 

праці, уміння збирати і опрацьовувати інформацію, ро-

зробляти програми наукових досліджень, аналізувати одер-

жані результати та оформляти їх у вигляді наукового звіту.  

Поряд із практичними уміннями здійснювати наукове дослі-

дження, необхідною умовою ефективної та успішної наукової 

діяльності є готовність особистості до науково-дослідної ро-

боти, її пошукова активність, продуктивна дослідницька по-

ведінка, стійке прагнення до творчого наукового пошуку та 

комплекс індивідуально-психологічних і характерологічних 

особливостей, що забезпечить високу ефективність її профе-

сійного функціонування. 

Мета курсу полягає у висвітленні методико-організаційних 

засад науково-дослідної діяльності, що сприятиме орієнтації в 

складному процесі наукового дослідження. Контент курсу 

вміщує розгляд важливих питань: вибір напряму та послідов-

ність наукових досліджень; дослідницькі принципи науки; 

методи наукового пізнання; місце та роль системного підходу 

в науковому пізнанні; наукове мислення в організації та про-

веденні наукових досліджень; основи теоретичних та експе-

риментальних досліджень; аналіз результатів експерименту; 

наукові колективи та школи, особистість вченого; технологія 

наукової діяльності; звітність наукових досліджень.   

Результати навчання: Знати: поняття про науку, її ознаки, функції, мету, завдання;  

значення та структуру методології науки; характеристики та 

особливості методів дослідження; головні віхи розвитку 

науки; поняття про науково-дослідну роботу, її види і форми;  

комплекс вимог до наукового дослідження, класифікація до-

сліджень, види, форми, науковий та науково-прикладний ре-

зультат; форми узагальнення наукових результатів; поняття 

наукової творчості, її ознаки, умови ефективної творчої 

діяльності; особливості форм наукових документів, логічні 

засоби зв’язку, техніко-орфографічні правила оформлення та 

уніфікації елементів; структуру наукової публікації, особли-

вості її змісту та форми; основи методології теоретичних ме-

тодів досліджень; основи методології експериментальних ме-

тодів досліджень. 

Вміти: формулювати проблему, визначати мету, гіпотезу та 

завдання дослідження, висувати нові наукові ідеї, узагаль-

нювати та пояснювати наукові факти; розробляти програму 

дослідження; відбирати методичну основу дослідження з ме-

тою комплексної реалізації його завдань; відбирати та 

аналізувати необхідну інформацію за темою дослідження; ко-

ристуватися сучасними джерелами наукової інформації; 

вибирати адекватні методи дослідження й застосовувати їх; 

проводити наукове дослідження; аналізувати, систематизува-

ти й узагальнювати результати вивчення; оформлювати от-

римані результати у вигляді наукових статей, доповідей; ви-



користовувати дані досліджень у практичній діяльності.  

Мати уявлення: про методологію та методику наукової твор-

чості; про норми, правила, вимоги щодо оформлення тексто-

вих наукових робіт; про оформлення структурних частин на-

укових робіт, елементів тексту, розташування в тексті різних 

знаків; про загальні вимоги до наукових робіт, викладу і сти-

лю тексту і т. д.;  про найбільш важливі відомості про поря-

док та правила підготовки і захисту письмових робіт. 

Передумови до початку 

вивчення: 

Базові знання з фізики, теоретичної механіки, хімії, деталей 

машин, матеріалознавства, єкономики производства  а також 

знання з окремих розділів опору матеріалів, технології маши-

нобудування та інших інженерніх дісціплин.  

 

Мета курсу (набуті компетентності) 

Вивчення курсу переслідує мету висвітлення методико-організаційних засад науко-

во-дослідної діяльності, що сприятиме орієнтації в складному процесі наукового дослі-

дження. Контент курсу вміщує розгляд важливих питань: вибір напряму та послідовність 

наукових досліджень; дослідницькі принципи науки; методи наукового пізнання; місце та 

роль системного підходу в науковому пізнанні; наукове мислення в організації та прове-

денні наукових досліджень; основи теоретичних та експериментальних досліджень; аналіз 

результатів експерименту; наукові колективи та школи, особистість вченого; технологія 

наукової діяльності; звітність наукових досліджень.   

В наслідок опанування даного навчального курсу здобувач вищої освіти набуде 

наступних компетентностей: 

1. Здатність студентів до проведення самостійних пошуків як об’єктивною переду-

мовою успішного вирішення навчальних і наукових завдань 

2. Здатність застосовувати фундаментальні та передові наукові факти, концепції, 

теорії, принципи.  

3. Здатність до проведення досліджень, аналіза отриманих результатів та вироб-

лення рекомендацій щодо вдосконалення того чи іншого виду діяльності; 

4. Здатність до самостійній роботі з джерелами інформації та відповідними про-

грамно-технічними засобами; 

5. Здатність планування ефективної індивідуальної наукової роботи, отримання 

знань про інтелектуальну власність, оволодіння навичками захисту інтелектуальної влас-

ності. 

 

Структура курсу 

№ Тема Години 

(Л/ЛБ/ПЗ) 

Стислий зміст Інструменти і 

завдання 

1  

 

Наука й наукові до-

слідження в сучас-

ному світі 

2/0/2 Вступ. Основні поняття. Виникнення 

та еволюція науки. Класифікація 

наук і наукових спеціальностей. 

Теоретичні та методологічні прин-

ципи науки.  Види та ознаки науко-

вого дослідження.   Методологія і 

методи наукових досліджень. Знан-

ня, наука, інновації, технічний про-

грес. Етичні засади методології нау-

ки. Організація наукової діяльності в 

Україні.   

Участь в об-

говоренні на 

лекції. 

Опитування 

під час прак-

тичних занять 

(усно).  

Тести 

2 Вибір напряму нау- 2/0/2 Науковий напрямок, проблеми і те- Участь в об-



кового дослідження 

та етапи НДР. 

ми. Класифікація наукових до-

сліджень. Вибір теми наукового до-

слідження. Етапи науково-

дослідницької роботи. Актуальність і 

наукова новизна дослідження. Вису-

вання робочої гіпотези. 

говоренні на 

лекції. 

Опитування 

під час прак-

тичних занять 

(усно).  

Тести 

3  

 

Пошук, накопичення 

та обробка наукової 

інформації 

2/0/2 Джерела науково-технічної інфор-

мації та методи її аналізу. Пошук і 

накопичення наукової інформації. 

Електронні форми інформаційних 

ресурсів. Обробка наукової інфор-

мації, її фіксація і зберігання. 

Участь в об-

говоренні на 

лекції. 

Опитування 

під час прак-

тичних занять 

(усно).  

Тести 

4  

 

 

 

 

 

 

 

Основи теоретичних 

та експерименталь-

них досліджень 

2/0/4 Методи теоретичних досліджень. 

Логічна структура теоретичного до-

слідження. Моделювання. Загальні 

відомості про експериментальні до-

слідження. Методика проведення 

експерименту. Метрологічне забез-

печення експериментальних до-

сліджень. Організація робочого 

місця експериментатора. Вплив пси-

хологічних факторів на хід і якість 

експерименту. Обробка результатів 

експериментальних досліджень: ос-

нови теорії слу-чайних помилок і 

методів оцінки слу-чайних похибок 

у вимірах; интервальная оцінка 

вимірювань з по-міццю довірчої 

ймовірності; методи графічної 

обробки результатів вимірювань. 

Оформлення результатів наукового 

дослідження. Виклад і аргументація 

висновків наукової роботи. Літера-

турне оформлення результатів до-

слідження. Усне представлення ін-

формації. 

Участь в об-

говоренні на 

лекції. 

Опитування 

під час прак-

тичних занять 

(усно).  

Тести 

5  

Підготовка магістер-

ської дисертації 

2/0/0 Магістерська дисертація і особли-

вості її підготовки. Структура 

магістерської дисертації. Формулю-

вання мети і завдань дослідження в 

магістерській дисертації. 

Участь в об-

говоренні на 

лекції. 

 

6  

 

Основи ви-

нахідницької твор-

чості 

2/0/2 Загальні відомості. Об'єкти винахо-

ду. Умови патентоспроможності ви-

находу. Умови патентоспроможності 

по-корисної моделі. Умови патенто-

спроможності промислового зразка. 

Патентний пошук. Основні поняття 

про теорію розв'язання винахідниць-

ких завдань (ТРВЗ). 

Участь в об-

говоренні на 

лекції. 

Опитування 

під час прак-

тичних занять 

(усно).  

Тести 



7  

 

Організація науково-

го колективу. Особ-

ливості наукової 

діяльності 

2/0/2 Структурна організація наукового 

колективу і методи управління нау-

ковими дослідженнями. Основні 

принципи організації діяльності нау-

кового колективу. Методи згурту-

вання наукового колективу. Психо-

логічні аспекти взаємовідносин 

керівника і підлеглого. Особливості 

наукової діяльності. 

Участь в об-

говоренні на 

лекції. 

Опитування 

під час прак-

тичних занять 

(усно).  

Тести 

 

Рекомендована література 

1. Адаменко М. І., Адаменко М.В. Основи наукових досліджень – Х.: ХНУ імені В. Н. Ка-

разіна, 2014. – 188 с. 

2. Шейко В. М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяль-

ності: Підручник – 6-те вид., переробл. і доповн. – К.: Знання, 2008. – 310 с.  

3. Мокін Б. І., Мокін О.Б. Методологія та організація наукових досліджень: навчальний 

посібник - 2-е вид., змін. та доп. – Вінниця: ВНТУ, 2015. – 317 с.  

4. Пономарев, А.Б. Методология научных исследований: учеб. пособие / А.Б. Пономарев, 

Э.А. Пикулева. – Пермь: Изд-во Перм. нац. исслед. политехн. ун-та, 2014. – 186 с.  

5. Крампит А.Г., Крампит Н.Ю. Методология научных исследований. – Томск: Изд-во 

Том. политехн. ун-та, 2008. – 164 с.  

6. Кузнецов И.Н. Научные работы: методика подготовки и оформления. – Минск, 2000.  

7. Аникейчик Н.Д., Кинжагулов И.Ю., Федоров А.В. Планирование и управление НИР и 

ОКР. Учебное пособие. – СПб: Университет ИТМО, 2016. – 192 с.  

 
Методичне забезпечення 

 

 

Оцінювання курсу 

За повністю виконані завдання студент може отримати визначену кількість балів: 

Інструменти і завдання Кількість балів 

Участь в обговоренні на лекціях  10 

Опитування під час практичних занять (усно) 10 

Тести  30 

Залік 50 

Разом 100 

 

Шкала оцінювання студентів 
 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 

для заліку 

90-100 А відмінно  

 

зараховано 
82-89 В добре 

74-81 С 

64-73 D задовільно 

60-63 Е 

35-59 FX незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повтор-

ного складання 



0-34 F незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим по-

вторним вивченням 

дисципліни 

 

Політика курсу 
 
Плагіат та академічна 

доброчесність:  

Студент може пройти певні онлайн-курси, які пов'язані з те-

мами дисципліни, на онлайн-платформах. При поданні доку-

менту про проходження курсу студенту можуть бути переза-

раховані певні теми курсу та нараховані бали за завдання. 

Під час виконання завдань студент має дотримуватись 

політики академічної доброчесності. Запозичення мають бути 

оформлені відповідними посиланнями. Списування є заборо-

неним. 

Завдання і заняття: Всі завдання, передбачені програмою курсу мають бути ви-

конані своєчасно і оцінені в спосіб, зазначений вище. Ауди-

торні заняття мають відвідуватись регулярно. Пропущені за-

няття (з будь-яких причин) мають бути відпрацьовані з отри-

манням відповідної оцінки не пізніше останнього тижня по-

точного семестру. В разі поважної причини (хвороба, акаде-

мічна мобільність тощо) терміни можуть бути збільшені за 

письмовим дозволом декана. 

Поведінка в аудиторії: На заняття студенти вчасно приходять до аудиторії 

відповідно до діючого розкладу та обов’язково мають дотри-

муватися вимог техніки безпеки. 

Під час занять студенти: 

− не вживають їжу та жувальну гумку; 

− не залишають аудиторію без дозволу викладача; 

− не заважають викладачу проводити заняття. 

Під час контролю знань студенти: 

− є підготовленими відповідно до вимог даного курсу; 

− розраховують тільки на власні знання (не шукають інші 

джерела інформації або «допомоги» інших осіб); 

− не заважають іншим; 

− виконують усі вимоги викладачів щодо контролю знань. 

 


