
Форма № Н-3.03 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Основи наукових досліджень» 

 
 

 

 

 

ПРОГРАМА 

нормативної навчальної дисципліни 

підготовки магістра 

 

зі спеціальності 122 – «Комп’ютерні науки»__________________________ 

за освітньо-професійною програмою «Інформаційні управляючи системи та 

технології»____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРЕМЕНЧУК 2019 



2 
 

  

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Кременчуцький національний університет імені 

Михайла Остроградського 

 
 

 

 

 

 

РОЗРОБНИК ПРОГРАМИ:  А. П. Оксанич, д. т. н., професор, 

 Н. В. Рилова, к. т. н., старш. викл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обговорено та рекомендовано до видання методичною комісією КрНУ зі 

спеціальності 122 – «Комп’ютерні науки» за освітньо-професійною програмою 

«Інформаційні управляючи системи та технології» 

 
 

Протокол від «28»  лютого 2019 року № 7 

 

Голова  _______________ (Шевченко І. В.) 
                                        (підпис)                             (прізвище та ініціали)          

 



3 
 

  

ВСТУП 

 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Основи 

наукових досліджень» складена відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки магістра зі спеціальності 122 – «Комп’ютерні науки». 

Дисципліна «Основи наукових досліджень» вивчається у десятому 

семестрі п’ятого курсу.  

Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретичні та 

методологічні основи організації і проведення наукових та експериментальних 

досліджень на основі загальнонаукових та емпіричних наукових прийомів. 

Міждисциплінарні зв’язки: 

Дисципліна «Основи наукових досліджень» базується на дисциплінах 

«Філософія», «Вища математика», «Інтелектуальний аналіз даних», «Теорія 

автоматизованих систем контролю і управління», «Теорія ймовірностей, 

ймовірнісні процеси і математична статистика» та ін. 

Дисципліна «Основи наукових досліджень» є методологічною основою 

для виконання науково-дослідної практики та магістерської атестаційної 

роботи. 

Програма навчальної дисципліни складається з такого змістовного 

модуля: 

1. Методологія організації науково-дослідної діяльності. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Основи наукових 

досліджень” є формування у майбутніх фахівців систематизованого уявлення 

про теоретичне і практичне підґрунтя для ефективного проведення наукових 

досліджень, ознайомлення із методологією і методами дослідження, 

інформаційним забезпеченням науково-дослідної роботи, основними вимогами 

щодо оформлення наукових результатів. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи наукових 

досліджень» є вивчення теоретичних та практичних основ щодо організації 

науково-дослідної роботи, освоєння методології та методів наукових 
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досліджень, отримання навичок ефективної роботи з джерелами інформації, 

отримання знань та вмінь, які допоможуть студентам в майбутньому 

здійснювати діяльність пошукового і творчого характеру в процесі виконання 

своїх професійних обов’язків.  

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

 принципи організації наукової діяльності та наукових досліджень; 

 алгоритми постановки теми, проблеми та мети наукового дослідження; 

 методологію і методику наукових досліджень;  

 принципи організації наукової праці; 

 інформаційне забезпечення наукових досліджень; 

 загальні вимоги та правила оформлення науково-дослідної роботи; 

уміти: 

 володіти методами і технологіями організації науково-дослідної 

діяльності; 

 вибирати напрямок науково-дослідної роботи; 

 формулювати мету і завдання дослідження: 

 визначати об’єкт і предмет дослідження; 

 застосовувати сучасні методі інформаційного пошуку; 

 оформляти наукові роботи згідно з діючими вимогами; 

 складати доповіді і брати участь у наукових дискусіях. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин / 4 кредити 

ECTS. 
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2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Методологія організації науково-дослідної 

діяльності. 

Тема 1. Поняття про науку та її еволюція. Наука як система знань. 

Тема 2. Основні поняття наукового дослідження. 

Тема 3. Основи методології та методи наукового дослідження. 

Тема 4. Інформаційне забезпечення наукових досліджень. 

Тема 5. Технологія роботи над магістерською роботою. 

Тема 6. Оформлення та форми впровадження результатів наукового  

дослідження. 

 

3. Рекомендована література 

1. Романчиков В. І. Основи наукових досліджень: навчальний посібник /         

В. І.  Романчиков. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 254 с. 

2. Цехмістрова Г. С. Основи наукових досліджень: навчальний посібник /       

Г. С. Цехмістрова. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2004.– 240 с. 

3. Основи методології та організації наукових досліджень : навч. посіб. 

для студентів, курсантів, аспірантів і ад’юнтів / за ред. А. Є. Конверського. – 

К. : Центр учбової літератури, 2010. – 352 с. 

4. Пилипчук М. І. Основи наукових досліджень: підручник / 

М. І. Пилипчук, А. С. Григор’єв, В. В. Шостак. – К. : Знання, 2007. – 270 с.  

5. Ковальчук В. В. Основи наукових досліджень : навч. посібник /                     

В. В. Ковальчук, Л. М. Моїсєєв. – К. : Видавничий дім «Професіонал», 2004. – 

208 с. 

6. Крушельницька О. В. Методологія і організація наукових досліджень:  

навч. посібник / О. В. Крушельницька. – К. : Кондор, 2003. – 192 с.  

7. Методы исследований и организация экспериментов / под ред. проф.            

К. П. Власова. – Х. : Издательство «Гуманитарный Центр», 2002. – 256 с. 

8. Грушко И. М. Основы научных исследований / И. М. Грушко,                        

В. М. Сиденко. – Х. : Вища школа, 1983. – 224 с.  
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9. Попов В. М. Основы научных исследований / В. М. Попов, И. А. 

Бланк. – К. : Вища школа, 1982. – 203 с.  

10. Шейко В. М. Організація та методика науково-дослідницької 

діяльності: підручник / В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко. – 6-те вид., перероб. і 

доп. – К. : Знання, 2008. – 310 с. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: диф. залік. 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання: опитування на 

практичних роботах, проведення контрольних робіт для оцінювання 

залишкових знань з теорії та для поточного контролю, тестування. 


