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1 Опис навчальної дисципліни 

Найменування 
показників  

Галузь знань, спеціальність, 
освітня програма, освітній 

ступінь 

Характеристика  
навчальної 
дисципліни 

де
нн

а 
ф

ор
м

а 
на

вч
ан

ня
 

за
оч

на
 ф

ор
м

а 
на

вч
ан

ня
 

Кількість кредитів – 4 

Галузь знань 
14 «Електрична інженерія» 

Вибіркова 
Спеціальність 141  

«Електроенергетика,  
електротехніка та  
електромеханіка», 

 
Модулів – 1 

Освітньо-професійна про-
грама «Електротехнічні сис-
теми електроспоживання» 

Рік підготовки: 
Змістових модулів – 1 5 6 
Індивідуальне науко-
во-дослідне завдання 
_____________ 
                                          

Семестр 

Загальна кількість  
годин – 120 

10 12 
Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми  
навчання: 
аудиторних –  
40/18=2,2 
самостійної роботи 
студента – 80/18=4,4 

Освітній ступінь: 
магістр 

20 6 
Практичні 

20 6 
Лабораторні 
– – 

Самостійна робота 
80 108 
Індивідуальні 
 завдання: –  

Вид контролю: 
(семестр) 

  іспит (10) іспит (12) 
Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індиві-

дуальної роботи становить денна (заочна) форма – 40/80 (12/108) 
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2 Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

2.1 Метою викладання дисципліни «Основи наукових досліджень» є форму-

вання інтегральних, загальних та фахових компетенцій для: 

– здатності до виявлення та дослідження науково-технічних суперечностей;  

– здатності до пошуку науково-технічної літератури та патентів у фондах 

наукових установ та зовнішніх джерелах; 

– володіння методами науково-технічних досліджень; 

– здатності до планування та проведення експериментальних досліджень; 

– здатності до самостійного вибору необхідних технічних засобів та воло-

діння науковою методологією для забезпечення ефективності досліджень; 

– здатності до опрацювання та оформлення результатів експерименту; 

– здатності до захисту інтелектуальної власності. 

В процесі вивчення дисципліни студент повинен набути необхідного рівня 

знань з методології та практики у галузі наукових досліджень, що дасть йому змо-

гу успішно виконувати функції наукового співробітника в майбутній професійній 

діяльності. 

 

2.2 Основними завданням вивчення навчальної дисципліни «Основи науко-

вих досліджень» є оволодіння необхідним рівнем знань: 

– знати сучасні методи пошуку інформації в спеціалізованій літературі, па-

тентних джерелах, в мережі Internet; основні принципи та методи проведення тео-

ретичних та експериментальних досліджень; 

– вміти сформулювати основні задачі та напрямки досліджень, запропону-

вати шляхи отримання результатів, проводити аналіз отриманих результатів; 

– знати особливості проведення інформаційного пошуку і реферування лі-

тературних джерел;  

– вміти проводити оцінку та систематизацію отриманих у ході досліджень 

результатів, складати звіт про проведену роботу та представляти результати робо-

ти у формі доповідей перед аудиторією. 
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2.3 Згідно з вимогами освітньо-професійної програми програмними резуль-

татами вивчення студентами дисципліни «Основи наукових досліджень» є розу-

міння ролі наукових досліджень в суспільному, економічному, соціальному і еко-

логічному контексті. 

В результаті навчання студенти повинні: 

знати: 

– сучасні методи пошуку необхідної інформації в спеціалізованій літературі, 

патентних джерелах, в мережі Internet; 

– основи та принципи проведення теоретичних досліджень; 

– експериментальні методи досліджень; 

– засади визначення однорідності отриманих результатів; 

– вимоги щодо оформлення технічної документації, статей, монографій та 

інших документів, пов’язаних з науковою діяльністю; 

 

уміти: 

– сформулювати задачу досліджень та скласти план оптимального експери-

менту; 

– проводити аналітичне дослідження об’єкту: конструкція, режими роботи, 

властивості; 

– проводити експериментальні дослідження; 

– оцінювати та систематизувати отриманні результати; 

– складати звіт про проведену роботу; 

– представляти результати роботи перед аудиторією; 

– оформляти заявки на винаходи та корисні моделі. 

 

мати навички: 

– з застосування набутих теоретичних знань в практичній площині, з опти-

мального планування експериментів, самостійно планувати наукові дослідження,  

оцінювати та аналізувати отримані результати експериментальних досліджень. 
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3 Програма навчальної дисципліни 

Тема 1. Наука як система знань. Методологія науки. Рівні пізнання. По-

няття, судження, умови вид. Утворення понять. Аналіз, синтез, абстракція, уза-

гальнення. Дедуктивні й індуктивні умовиводи. Ідеї, гіпотези, закони, теорії. Сис-

темний підхід до аналізу об’єктів. Роль математичних моделей.  

 
Тема 2. Методика роботи з літературними джерелами. Аналітичний 

огляд літературних джерел.: статтями, звітами, монографіями. Робота з рубрика-

торами. 

 

Тема 3. Науково-технічні дослідження. Спрямованості НТД. Рівні новиз-

ни. Класифікація процесів і об’єктів за ступенем складності. Цілі НТД. Етапи 

НТД. Упорядкування методики дослідження.  

 

Тема 4. Методи теоретичних досліджень. Методологія теоретичних дослі-

джень. Основи моделювання. Оригінал і модель. Класифікація моделей. Клас ма-

тематичних моделей. Аналітичні методи дослідження. Імовірнісно-статистичні 

методи дослідження. Методи системного аналізу. Методи побудови математич-

них моделей виробничих процесів. 

 

Тема 5. Моделювання як інструмент наукових досліджень. Детермінова-

ні моделі. Лінійне програмування. Теорія графів. Геометричне програмування. 

Нелінійне програмування. Математичне програмування задач великої розмірнос-

ті. Оптимальне управління. Стохастичні моделі. Теорія масового обслуговування. 

Теорія корисності. Теорія прийняття рішень. Теорія гри. Теорія  пошуку. Іміта-

ційне моделювання. Динамічне програмування. 

 

Тема 6. Методи експериментальних досліджень. Методологія експериме-

нту. Розробка програми експерименту. Засоби вимірювання. Проведення експе-

рименту. Методи оцінки  вимірювань. Методи відображення результатів вимірю-
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вань. Методи підбора емпіричних формул. Регресійний  аналіз. Визначення адек-

ватності теоретичних рішень. 

 

Тема 7. Опрацювання та оформлення результатів експерименту. Ано-

тація і реферат. Науково-технічний звіт. Стаття, монографія, дисертація. 

 

Тема 8 

Форми захисту інтелектуальної власності. Патентна справа. Правовий за-

хист. Заявки. Методика оформлення заявки на винахід. Формула винаходу. Служ-

бовий твір. 
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4 Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 
денна форма заочна форма 

ус
ьо

го
 у тому числі 

ус
ьо

го
 у тому числі 

ле
к.

 

П
.з

. 

ла
б.

 

С
.р

. 

ле
к.

 

П
.з

. 

ла
б.

 

С
.р

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Семестр  9 11 

Змістовний модуль 1 
Тема 1. Наука як система знань. Методологія науки. Рівні пі-

знання. Поняття, судження, умови вид. Утворення понять. Ана-

ліз, синтез, абстракція, узагальнення. Дедуктивні й індуктивні 

умовиводи. Ідеї, гіпотези, закони, теорії. Системний підхід до 

аналізу об’єктів. Роль математичних моделей. 

15 2,5 4 – 10 15 0,75 – – 13,5 

Тема 2. Методика роботи з літературними джерелами. Аналі-

тичний огляд літературних джерел: робота з статтями, звітами, 

монографіями. Робота з рубрикаторами. Універсальна десяткова 

класифікація. 

15 2,5 – – 10 15 0,75 – – 13,5 

Тема 3. Науково-технічні дослідження. Спрямованості науко-

во-технічних досліджень. Рівні новизни. Класифікація процесів і 

об’єктів за ступенем складності. Цілі науково-технічних дослі-

джень. Етапи науково-технічних досліджень. Упорядкування ме-

тодики дослідження.  

15 2,5 – – 10 15 0,75 1 – 13,5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Тема 4. Методи теоретичних досліджень. Методологія 

теоретичних досліджень. Основи моделювання. Оригінал і мо-

дель. Класифікація моделей. Клас математичних моделей. Аналі-

тичні методи дослідження. Імовірнісно-статистичні методи дос-

лідження. Методи системного аналізу. Методи побудови матема-

тичних моделей виробничих процесів. 

. 

15 2,5 4 – 10 15 0,75 1 – 13,5 

Тема 5. Моделювання як інструмент наукових дослі-

джень. Детерміновані моделі. Лінійне програмування. Теорія 

графів. Геометричне програмування. Нелінійне програмування. 

Математичне програмування задач великої розмірності. Оптима-

льне управління. Стохастичні моделі. Теорія масового обслуго-

вування. Теорія корисності. Теорія прийняття рішень. Теорія гри. 

Теорія  пошуку. Імітаційне моделювання. Динамічне програму-

вання. 

 

15 2,5 4 – 10 15 0,75 1 – 13,5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Тема 6. Методи експериментальних досліджень. Мето-

дологія експерименту. Розробка програми експерименту. Засоби 

вимірювання. Проведення експерименту. Методи оцінки  вимі-

рювань. Методи відображення результатів вимірювань. Методи 

підбора емпіричних формул. Регресійний  аналіз. Визначення 

адекватності теоретичних рішень. Опрацювання та оформлення 

результатів експерименту. Анотація і реферат. Науково-

технічний звіт. Стаття, монографія, дисертація. 

 

15 2,5 4 – 10 15 0,75 2 – 13,5 

Тема 7. Опрацювання та оформлення результатів екс-

перименту. Анотація і реферат. Науково-технічний звіт. Стаття, 

монографія, дисертація. 

 

15 2,5 4 – 10 15 0,75 1 – 13,5 

Тема 8. Форми захисту інтелектуальної власності. Пате-

нтна справа. Правовий захист. Заявки. Методика оформлення за-

явки на винахід. Формула винаходу. Службовий твір. 

 

15 2,5 – – 10 15 0,75 – – 13,5 

Усього годин 120 20 20 – 80 120 6 6 – 108 
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5 Теми практичних занять 
№ 
з/п Назва теми 

Кількість годин 
денна  
форма 

заочна  
форма 

Семестр  9 11 
1 Практичне заняття №1 

Огляд напрямів сучасних наукових досліджень. Формування та обґрунтування науко-
во-технічної суперечності. 

4 1 

2 Практичне заняття №2 
Використання методі та засобів наукового дослідження для  активізації творчості під 
час розв'язання наукових задач. 

4 1 

3 Практичне заняття №3 
Методологія формування послідовності виконання експерименту та методи оброблен-
ня експериментальних даних. 

4 1 

4 Практичне заняття №4 
Методи математичного розрахунку  експериментальних даних. Регресивно–
кореляційні моделі.  

4 2 

5 Практичне заняття №5 
Підготовка доповіді за результатами дослідження, підготовка наукового звіту, рефера-
ту, доповіді, тез. 

4 1 

Усього годин 20 6 
 

6 Самостійна робота 

№ 
з/п 

Назва теми 
Кількість годин 

денна  
форма 

заочна  
форма 

1 Додаткове вивчення лекційного матеріалу 40 54 
2 Підготовка до практичних занять 40 54 

Разом 80 108 
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7 Методи навчання 

Лекції, практичні заняття, самостійна робота. 

 

8 Методи контролю 

Облік відвідування, перевірка домашніх завдань, контрольні роботи, самос-

тійна робота, іспит. 

9 Розподіл балів при атестації студента формою контролю 

 «іспит» 

Вид контролю Бали  
1 2 

Лекції 

Оцінку аудиторної роботи студента на лекції здійснюють за фор-
мулою (1): 

 13
21

50


























 
 BK

G,

KK
B L

konspL
NP

L
аkt

L
fact

L 


, (1) 

де L
factK  – кількість відвіданих лекцій; L

aktK  – кількість лекцій, на 

яких студент проявляв доцільну активність;  LKkonsp =0…1 – коефіці-

єнт, який враховує повноту роботи студента з конспектом, причому 1 

відповідає повному якісному конспекту; L
NPG – кількість годин, які 

відводяться на лекцію, передбачена навчальним планом; 1B =10 – 

максимальна кількість балів, яку студент може отримати за накопичу-

вальною системою за цією формою оцінки роботи; 1 , 2 , 3  – ко-

ефіцієнти, які враховують вагу фактів відвідання лекції студентом, 

доцільної активності на занятті та наявності конспекту. При цьому 

необхідне дотримання умови 1321   . 

Всього: 10 балів. 

Практичні 
 заняття 

Аудиторна робота студента на практичних заняттях оцінюється за 

формулою (2): 

   2
21

1
50

















 B

GGG,

KβKβ
B

SEM
NP

LR
NP

PZ
NP

PZ
akt

PZ
fact

PZ   (2) 

де PZ
factK  – кількість відвіданих практичних занять; PZ

aktK  – кількість 

занять, на яких студент проявляв доцільну активність; PZ
NPG – кількість  
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годин, які відводяться на практичні заняття відповідно, передбачена 

навчальним планом; 2B =20– максимальна кількість балів, яку сту-

дент може отримати згідно з накопичувальною системою за цією фо-

рмою оцінки роботи; 1  – коефіцієнти, які враховують вагу фактів 

відвідання студентом занять цієї форми; 2 , – коефіцієнти, які врахо-

вують факт доцільної активності на занятті. При цьому необхідне до-

тримання умови :  21  1. 

Всього: 20 балів. 

Поточний  
контроль 

На оцінювання поточної успішності та підсумкового контролю від-

водять 3B =50 балів. До цієї форми контролю відносять: 

– оцінку самостійних (контрольних) робіт; 

– оцінку захисту  лабораторних робіт; 

– оцінку за змістовний модуль (проміжний контроль); 

Сумарне оцінювання здійснюють за формулою (3): 

 )( 3432 ++
5

1
= ΣTMKZLRKRRkontr BOλOλOλB , (3) 

 

де 2λ , 3λ , 4λ  – вагові коефіцієнти форм контролю, причому 

1=++ 432 λλλ ; KRRO , ZLRO , TMKO  – середньоарифметичне зна-

чення, отримане в результаті оцінювання виконання розрахунково-

графічних, контрольних, самостійних робіт або рефератів, захисту 

лабораторних робіт, точок змістовно–модульного контролю. Сумарна 

оцінка приведена до максимальної оцінки класичної шкали. Очевид-

но, що оцінювання поточного контролю здійснюють за національною 

(чотирьохбальною системою). 

Розрахунок середньоарифметичних оцінок за кожен з названих по-

казників здійснюють за формулами: 

 

KRR

N

і

KRR
і

KRR N

О

O

KRR

∑
1== ; 

(4) 
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ZLR

N

і

ZLR
і

ZLR N

О

O

ZLR

∑
1== ; 

(5) 

 

TMK

N

і

TMK
і

TMK N

О

O

TMK

∑
1== . 

(6) 

 

Тут  KRR
іО , ZLR

іО , TMK
іО  – оцінки за виконані і-ту  контрольну або 

самостійну роботу , захищену лабораторну роботу, точу модульного 

контролю;, ZLRN , TMKN  – контрольних та лабораторних робіт які 

необхідно захистити, точок контролю, які передбачено навчальною 

програмою дисципліни. 

Всього: 50 балів. 

Підсумковий  
контроль 

 
 

В результаті сумарно за семестр студент акумулює оцінку AB , яка 

обчислюється за формулою (8): 

 kontrPZLA BBBB  . (7) 

Зважаючи на, те, що акумульована оцінка відбиває скільки балів сту-

дент накопичив з максимально можливих 80 балів, розраховують кое-

фіцієнт корисної дії студента, який і є підсумковою оцінкою навчаль-

них здобутків студента: 

 AA B,Bη 251=
80

100
= . (8) 

У разі, якщо студент згоден із оцінкою, розрахованою за формулою 8, 

її переносять у залікову книжку та відомість успішності і вважають 

остаточною. 

У разі, якщо студент бажає підвищити свою оцінку, він має можли-

вість скласти іспит з навчальної дисципліни. 

Підсумкова оцінка в цьому разі розраховується з урахуванням резуль-

тату складання іспиту за формулою: 

 45   B
O

BB
I

A ,  (9) 

де IO – оцінка, отримана студентом в результаті іспиту; 
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4B =20 – максимальна оцінка, передбачена розподілом балів. При 

цьому для зменшення дискретності оцінювання,  IO  може приймати 

значення 0; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5 що відповідає оцінкам «незадовільно», 

«достатньо», «задовільно», «добре», «дуже добре», «відмінно».  

У разі повторної здачі іспиту сумарна оцінка розраховується за фо-

рмулою (9) без урахування балів, отриманих на попередніх іспитах. 

Всього: 20 балів. 

Разом 100 балів 

 
 

10 Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 
всі види нав-
чальної діяль-

ності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою 
для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практи-
ки 

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 мож-
ливістю повторного 

складання 

0–34 F 
незадовільно з 

обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим повтор-
ним вивченням дисци-

пліни 
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11 Рекомендована література 

 

1. Грушко И.М., Сиденко В.М. Основи наукових досліджень. 3-е изд., пере 

раб. И доп. – Харьков: Вища школа. Изд-во при Харьк.ун-те, 1983. – 

224с.  

2.  Воробйов В.В. Основи научных исследований. –Харьков. – 1993. – 134с. 

3. Попов В.М., Бланк И.А. Основы научных исследований. – Киев: Вища 

школа, 1982. – 203с. 

4.  Исследование операций: в 2-х томах. “Методологические основы и ма-

тематические методы” Пер. с англ./ Под ред. Дж. Моудера, С. Элмаграби. 

– М.: Мир, 1981. Т.1. – 712с. 

5. Исследование операций: в 2-х томах. “Модели и применение” Пер. с 

англ./ Под ред. Дж. Моудера, С. Элмаграби. – М.: Мир, 1981. Т.2. – 677с. 

6. Н.П. Бусленко. Моделирование сложных систем. -М.: Наука, 1978. -400с. 

7. В.М. Заварыкин, В.Г. Житомирский, М.Г. Лапчик. Численные методы. -

М.: Просвещение, 1990. -175с. 

8. Організація експерименту: Навч. Посібник для студентів спеціальності 

“Композиційні та порошкові матеріали, покриття”/ К.К.Пальоха. –К.: 

ІЗМН, 1996. –136с. 

9. Кассандрова О.Н., Лебедев В.В. Обработка результатов наблюдений. – 

М.: Наука, 1970. – 104с. 

 

Інформаційні ресурси 

1. Бібліотека Кременчуцького національного університету імені Михайла 

Остроградського, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20. 

2. Електронна бібліотека кафедри систем електроспоживання та енергетич-

ного менеджменту. 


