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ВСТУП 

 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Науково-дослідна робота” складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів з галузі знань 01  –  

Освіта/Педагогіка,   спеціальності 114  – Середня освіта (Інформатика). 
Вона є невід’ємною частиною циклу нормативних дисциплін, необхідних як вчителям 

середньої школи, так і викладачам професійно-технічних училищ. Знання, які студент отримує при 

вивченні курсу “Науково-дослідна робота”, відіграють важливу роль у процесі загальноосвітньої та 

професійної підготовки.  

Курс “Науково-дослідна робота” передбачає ознайомлення студентів з наступними  

розділами: 

– оформлення результатів наукових розробок у вигляді різного роду публікацій та, при 

необхідності, їх патентування;  

– прийняття управлінських рішень щодо наукової діяльності у сфері інформатизації; 

– захист інтелектуальної власності. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є технології і методи науково-дослідної діяльності.  

Міждисциплінарні зв’язки: математичний аналіз,  економетрика, обчислювальні методи, 

основи програмування та ін. 

Базується на знаннях, що необхідні для підготовки курсових та  наукових робіт, виконання 

випускної роботи бакалавра.   

Програма навчальної дисципліни складається з набутих змістових модулів: 

1. Наукознавство та наукова робота. 

2. Організація й управління науково-дослідною роботою учнів та студентів. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Науково-дослідна робота” є ознайомлення 

студентів з методологією та методикою наукових досліджень у галузі освіти та педагогіки 

інформаційних технологій, захисту наукових розробок.  Дисципліна систематизує здобуті теоретичні 

та практичні знання студентів, розширює знання з теорії та практики проведення наукових 

досліджень, формує сучасне наукове мислення та вміння організувати, планувати та проводити 

самостійно наукову роботу, аналізувати, синтезувати та оформляти результати наукових досліджень 

та захищати інтелектуальну власність. Прищеплення навичок наукового дослідження.  

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Науково-дослідна робота” є підготовка 

майбутніх вчителів з інформатики у напрямі проведення наукових досліджень у галузі освіти, педагогіки та 

інформаційних технологій на високому методологічному рівні. Це всебічно сприяє розвитку самостійного 

наукового мислення у сфері наукової діяльності; формування цілісного уявлення про наукову діяльність; 

отримання знань щодо використання методів наукового пізнання; формування та розвитку компетенції щодо 

постановки та  проведення науково-дослідної роботи, наукового пошуку, здійснення математично-статистичної 

перевірки її результатів, вміння теоретично і практично вирішувати наукові проблеми. 

Прищеплення навичок наукового дослідження фізичних, економічних технологічних та 

соціальних проблем.  

Навчити студентів самостійно вивчати та працювати з навчальною та спеціальною  

літературою, нормативними документами МОН та кабінету Міністрів України та інших країн.  

Види занять з дисципліни: лекції, лабораторні заняття,  самостійна робота. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 

знати: методи та засоби  проведення наукових досліджень у галузі освіти, педагогіки та 

інформаційних технологій на високому методологічному рівні, що дозволяє вирішувати проблеми 

стратегічного управління інформаційними ресурсами в освіті підприємств та бізнесу в цілому, всебічно сприяти 

розвитку самостійного наукового мислення у сфері наукової діяльності, формуванню у студентів раціонального 

творчого мислення; пізнавальні; 

вміти: формулювати цілісне уявлення про наукову діяльність, використовувати методи наукового 
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пізнання для проведення науково-дослідної роботи у галузі освіти, педагогіки та інформаційних 

технологій; практично формувати та розвивати компетенції щодо постановки, проведення науково-дослідної 

роботи, наукового пошуку та здійснення математично-статистичної перевірки її результатів, теоретично і 

практично вирішувати наукові проблеми, що виникають у процесі наукових досліджень, розвивати навички 

проведення самостійної роботи, захищати досягнення у сфері наукової діяльності;.  

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин / 4 кредити ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Наукознавство та наукова робота  

Тема 1. Закон України  про вищу освіту. Закон України  про наукову діяльність. Сутність науки і 

наукової діяльності. Розвиток науки та її структура. Основні завдання науки. Специфіка  наукової діяльності. 

Поняття та особливості наукового пізнання. Суб'єкт і об'єкт наукового пізнання. Взаємозв'язок науки і 

практики. Наукове дослідження у галузі освіти, педагогіки та інформаційних технологій в освіті. 

Загальна схема наукових досліджень.  Організаційно-правові засади науково-дослідної роботи у закладах 

освіти. Олімпіади та конкурси наукових робіт. Форми і методи впровадження та використання результатів 

досліджень. Правове забезпечення наукової діяльності. Структура й організація наукових досліджень у 

наукових та навчальних установах в Україні. Система підготовки наукових кадрів і їх атестація. Сучасні 

пріоритетні напрями наукових досліджень у галузі знань «Середня освіта» при вивченні інформатики та  

інформаційно комунікаційних технологій в освіті. 

Тема 2. Результати наукових досліджень та їх класифікація. Охорона інтелектуальної власності Наукові 

результати фундаментальних досліджень. Науково-прикладні результати розробок. Ефективність наукових 

досліджень та розробок. Наукові видання: реферат, тези, наукова стаття, науковий звіт. Структура звіту про 

НДР. Загальні вимоги та правила оформлення звіту про науково-дослідну роботу. Депонування рукописних 

робіт. Дисертація як спеціальна форма наукового звіту. Монографія. Правила оформлення наукових праць. 

Навчальні видання: навчальна програма, підручник, навчальний посібник. Вимоги до навчальних і наукових 

видань. Оформлення, поширення та оцінка результатів дослідження.  

Тема 3. Основні етапи проведення наукового дослідження. Сутність наукового дослідження. 

Класифікація наукових досліджень. Науково-дослідницькі роботи (НДР) у закладах освіти. Курсова робота як 

перше наукове дослідження. Етапи наукових досліджень. Вибір теми дослідження. Ціль дослідження та 

критерій його вибору. Постановка наукової проблеми. Формулювання завдань дослідження. Вибір об'єктів, 

предметів, актуальності дослідження і методів проведення дослідження. Організація роботи з емпіричними та 

науково-теоретичними даними. Пошук інформації для проведення дослідження. Аналіз наукової й патентної 

літератури за проблемою. Вивчення літературних джерел і складання огляду за проблемою. Конкретизація 

завдань дослідження. Фактичний матеріал і його збір для дослідження. Експеримент як частина наукового 

дослідження. Дослідницький експеримент. Класифікація експериментів. Основні етапи постановки й 

проведення експерименту. Моделювання як спосіб пізнання та наукове дослідження. Види моделей. Стадії 

моделювання. Засоби моделювання. Теорія планування експерименту. Обробка результатів експериментів. 

Процес дослідження. Формулювання висновків, оцінка й обговорення результатів. Впровадження та 

використання результатів наукових досліджень. Форми і методи впровадження і використання результатів 

досліджень. Державна реєстрація й облік науково-дослідних робіт. Звітність про виконання НДР.   

Змістовий модуль 2. Організація й управління науково-дослідною роботою учнів та 

студентів 

Тема 4. Підготовка публікацій, рефератів, доповідей. Інформаційний пошук під час проведення 

наукових досліджень. Наукова інформація та її організація. Найважливіші джерела інформації у галузі освіти, 

інформаційних технологій. Реферативна інформація. Експрес-інформація. Методика роботи з науковою 

літературою. Державна система науково-технічної інформації в Україні. Стандартні операції професійного 

виконання інформаційно-пошукової роботи. Система джерел наукової інформації: періодичні наукові видання, 

бібліотечні архівні фонди мережа Інтернет. Робота з друкованими та Інтернет-джерелами. Результати наукових 

досліджень та їх оприлюднення.  

Тема 5. Виклад результатів дослідження. Форми наукових праць: тези доповідей, наукові статті, звіт, 
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монографії, дисертації. Загальні вимоги щодо написання наукової роботи. Етапи підготовки, визначення 

структури і складання плану, відбір бази посилань, викладення змісту, редагування. Структура наукової роботи. 

Особливості написання наукових статей та монографій. Дисертація як форма атестації наукових і науково- 

педагогічних кадрів. Підготовка публікацій, рефератів, доповідей. Методика підготовки та оформлення 

публікації. Типові помилки при підготовці публікацій і доповідей. Підготовка доповіді, реферату. Роль 

семінарів, симпозіумів, наукових конференцій у перебігу проведення досліджень. Участь у семінарах і 

конференціях. Правила подачі заявок і матеріалів на конференції. Захист результатів дослідження.  

Тема 6. Організація досліджень під час написання бакалаврської та  магістерської робіт. Магістерська 

робота як наукове дослідження. Обрання теми дослідження: об’єкт, предмет та методи дослідження у 

бакалаврській та  магістерській роботах. Критерії актуальності, наукової й практичної значимості. 

Впровадження результатів бакалаврської та  магістерської робіт. Аналіз стану наукового дослідження обраної 

тематики та визначення ступеня наукової новизни запропонованого вирішення проблеми. Новизна 

дослідження. Плагіат  у науковій роботі та його уникнення. 

Тема 7. Основні положення Громадянського кодексу України, Закон про винаходи та корисні моделі, 

Закон про авторські права, Закон про ліцензування та визначення інтелектуальної власності, винаходів, 

корисних моделей, промислових зразків, алгоритмів, програм для ЕОМ, баз даних, фірмових найменувань, 

товарних знаків, знаків обслуговування, патенти. Патентна інформація. Патентний пошук. Оформлення та 

подача заявки на отримання авторського права на твір, винахід, патент. Алгоритм рішення винахідницьких 

завдань. Поняття про ліцензійні угоди, ліцензіари та ліцензіати. Інтелектуальна власність та її гарантії в Україні. 

Законодавство України про патентування. Міжнародне співробітництво в науково-дослідній сфері.  

 

3. Рекомендована література 

 

Базова 

 1. Закон України "Про авторське право та сумісні права" від 23.12.93 // Відомості Верховної 

Ради України. – 1994. – № 13. – Ст. 64.  

2. Закон України "Про освіту" // Відомості Верховної Ради України. № 367. – VIII від 23.04.15. 

3. Закон України "Про інформацію" від 2.10.92 // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – 

№ 48. – Ст. 650.  

4. Закон України "Про науково-технічну інформацію" // Відомості Верховної Ради України. – 

1993. – № 33. – Ст. 345.  

5. Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність" [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon.rada.gov.ua.  

6. Закон України "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки" // Відомості Верховної 

Ради України. – 2001. – № 48. – Ст. 253. 

 7. Указ Президента України "Про Міністерство освіти і науки України" від 7 червня 2000 р. 

№ 773/2000 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.  

8. Указ Президента України "Про Положення про порядок надання грантів Президента 

України для підтримки наукових досліджень молодих учених" від 24 грудня 2002 р. № 1210/2002 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.  

9. Абрамов В. І. Методологія системного підходу та наукових досліджень: навч. метод. посіб. 

для самост. вивч. дисц. / В. І. Абрамов, В. Х. Арутюнов. – К.: КНЕУ, 2005. – 178 с.  

10. Білуха М. Т. Методологія наукових досліджень: підручник / М. Т. Білуха. – К.: АБУ, 2002. 

– 480 с.  

11. Вища освіта і наука – пріоритетні сфери розвитку суспільства у XXI ст.: Рішення колегії 

Міністерства освіти і науки України від 28.02.03 № 2/3-4 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua/. 

12. Грушко И. М. Основы научных исследований / И. М. Грушко, В.М. Сиденко. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – Харьков: Вища школа, 1983. – 224 с.  

13. Основы научных исследований: учеб. для технических вузов / под ред. В. И. Крутова,       

В. В. Попова. – М. : Высшая школа, 1989. – 400 с. 12.2.  

http://zakon.rada.gov.ua/
http://zakon.rada.gov.ua/
http://zakon.rada.gov.ua/
http://zakon.rada.gov.ua/
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14. Балух В. О. Магістерські роботи : методичні рекомендації / В. О. Балух. – Чернівці: ЧНУ, 

2003. – 42 с.  

15. Будко В. В. Философия науки: учебное пособие / В. В. Будко. – Харьков: Консум, 2005. – 

268 с.  

16. Бургин М. С. Введение в современную точную методологию науки [Текст]: структуры 

систем знания : пособие для вузов / М. С. Бургин, В. И. Кузнецов. – М.: АО Аспект пресс, 1994. – 303 

c. 

17. Глущенко И. М. Основы научных исследований / И. М. Глущенко, А. Е. Пинскер,             

О. И. Полянчиков, А. А. Трикило. – К.: Вища школа, 1983. – 158 с.  

18. Дудченко А. А. Основы научных исследований: учеб. пособие / А. А. Дудченко,                

Я. А. Дудченко, Т. А. Примак; под ред. А. А. Дудченко. – К.: Тов "Знання", КОО, 2000. –  114 с.  

19. Кустовська О. В. Методологія системного підходу та наукових досліджень: курс лекцій. – 

Тернопіль: Економічна думка, 2005. – 124 с. 28. 

20. Мазур И. И. Управление проектами / И. И. Мазур, В. Д. Шапиро, Н. Г. Ольдерогге. – М.: 

Омега-Л, 2007. – 664 с.  

21. Научно-методические аспекты подготовки магистрских диссертаций / С. И. Дворецкий,   

Е. И. Муратов, О. А. Корчагина, С. В. Осина. – Тамбов: ТГТУ, 2006. – 84 с.  

22. Сиденко В. М. Основы научных исследований / В. М. Сиденко, И. М. Грушко. – Харьков: 

Высшая школа, 1979. – 200 с.  

23. Черній A. M. Дисертація як кваліфікаційна наукова праця : посіб- ник / A. M. Черній. – 2-ге 

видання. – К. : Арістей, 2005. – 232 с.  

24. Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня: методичні поради / 

Авт.-упоряд. Л. А. Пономаренко. – К.: Вид. "Бюл. ВАК України", 1999. – 80 с.  

25. Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і 

психологія». 

26. Вісник Черкаського університету (серія фізико-математичні науки інформатика), (серія: 

педагогічні науки). 

27. Інформаційні технології в освіті  Information Technologes in Education. Херсонський 

державний університет, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України. 

28. Комп’ютер у школі та сім’ї.  Інститут педагогіки НАПН України, Інститут інформаційних 

технологій і засобів навчання НАПН України, ТОВ «Редакція науково-методичного журналу 

«Комп’ютер у школі та сім’ї». 

29. Журнал «Комп’ютерна математика» НАН України, Інститут кібернетики імені              

В.М. Глушкова НАН України. 

30. Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна 

педагогіка.  

 

Допоміжна 

 

Ресурси мережі Internet 

1. Журнал "Информационные технологии. Аналитические материалы" [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа к журналу : http://it.ridne.net. 

2. Центр информационных технологий [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.citmgu.ru. 

3. Інтернет-журнал Link Львівського сайта інформаційних технологій ITEL [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://itel.netfirms.com/ 

4. Історія розвитку інформаційних технологій в Україні [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://www.icfcst.kiev.ua/MUSEUM/IT_u.html.  

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання  
Основні види контролю засвоєння змісту дисципліни “Науково-дослідна робота” є такі: 

http://it.ridne.net/
http://www.citmgu.ru/
http://itel.netfirms.com/
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 Поточний контроль – спостереження за навчальною діяльністю протягом вивчення всього 

курсу. 

 Періодичний контроль – самостійна робота (епізодично). 

 Модульний (проміжний) контроль – двічі за семестр. 

 Підсумковий контроль: 7-й семестр – диференційований залік.  

 

6. Засоби діагностики успішності навчання    

Поточними засобами діагностики у семестрі є контрольні роботи. Мета контрольних робіт – 

виявити рівень засвоєння відповідних модулів, підрахування балів за кредитно - модульною 

системою.  

Підсумковим контролем є екзамен з навчальної дисципліни. Екзаменаційні білети 

складаються з теоретичних та практичних завдань. 

 


