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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 
показників  

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань 

15 Автоматизація та 
приладобудування Нормативна 

Модулів – 1 

Спеціальність 151 – 
«Автоматизація та 

комп’ютерно-інтегровані 

технології» 

Рік підготовки: 
(курс) 

Змістових модулів – 1 6-й – 

Індивідуальне 
науково-дослідне 

завдання ___________ 
                             ( КР, КП, РР, РГ, к/р) 

Семестр 

Загальна кількість 
годин – 90 

11-й – 

Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми 

навчання: 
аудиторних – 3 

самостійної роботи 
студента – 6 
 

«Комп’ютерно-

інтегровані технологічні 
процеси і виробництва» 

14 год. – 

Практичні, семінарські 

16 год. – 

Лабораторні 

– – 

Освітній ступень 
«Магістр» 

Самостійна робота 

60 год. – 

Вид контролю 

диф. залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 30/60 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 
Мета дисципліни полягає у формуванні в 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. 

Завдання дисципліни полягає у вивченні теоретичних та практичних основ 

щодо організації науково-дослідної роботи, освоєння методології та методів 

наукових 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. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

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. 

 



5 

 

  

3. Програма навчальної дисципліни 

 
Змістовий модуль 1 Методологія організації науково-дослідної діяльності 

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

1. Поняття про науку, її сутність, цілі та функції . 

2. Виникнення науки та її еволюція. 

3. Шлях створення наукової теорії. 

4. Основні поняття науки: наукова ідея, гіпотеза, наукова теорія, 

поняття, методологія.  

Тема 2. Основні поняття наукового дослідження. 

1. Класифікація методів наукових досліджень. 

2. Визначення об’єкта, предмета і мети наукового дослідження. 

3. Пізнавальні завдання у науковому дослідженні. 

4. Вибір теми дослідження та розробка робочої гіпотези. 

5. Основні форми науково-дослідної роботи. 

Тема 3. Основи методології та методи наукового дослідження. 

1. Загальні поняття методології наукового дослідження. 

2. Методи та техніка наукових досліджень. 

3. Загальнонаукові методи дослідження. 

4. Емпіричні методи дослідження. 

Тема 4. Інформаційне забезпечення наукових досліджень. 

1. Поняття про наукову інформацію та її роль у проведенні наукових 

досліджень. 

2. Види, джерела інформації та режим доступу до неї. 

3. Техніка роботи із спеціальною літературою. 

Тема 5. Технологія роботи над магістерською роботою. 

1. Організація роботи над магістерською роботою. 

2. Вибір теми дослідження. 

3. Структура магістерської роботи. 

4. Основні вимоги до магістерської роботи. 

5. Розробка доповіді та презентації наукового дослідження. 
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Тема 6. Оформлення та форми впровадження результатів наукового 

дослідження. 

1. Наукові публікації: поняття, функції, основні види. 

2. Методика підготовки та оформлення публікацій. 

3. Форми звітності при науковому дослідженні. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових 
модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього у тому числі 

л пр. лаб інд с.р. л пр лаб інд с.р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1 Методологія організації науково-дослідної діяльності 

Тема 1. Поняття 
про науку та її 

еволюція. Наука 
як система знань 

12 2 - - - 10 - - - - - - 

Тема 2. Основні 

поняття 
наукового 

дослідження 

12 2 - - - 10 - - - - - - 

Тема 3. Основи 

методології та 
методи 
наукового 

дослідження 

18 4 4 - - 10 - - - - - - 

Тема 4. 

Інформаційне 
забезпечення 

наукових 
досліджень 

16 2 4 - - 10 - - - - - - 

Тема 5. 
Технологія 

роботи над 
магістерською 

роботою 

16 2 4 - - 10 - - - - - - 
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Тема 6.  
Оформлення та 

форми 
впровадження 

результатів 
наукового 

дослідження 

16 2 4 - - 10 - - - - - - 

Разом за 
змістовим 

модулем 1 

90 14 16 - - 60 - - - - - - 

ІНДЗ (КР, РГ, 

к/р) 

- - - - - - - - - - - - 

Семестровий 

контроль  – 
залік 

- - - - - - - - - - - - 

Усього годин за 

модулем 1 

90 14 16 - - 60 - - - - - - 

 

5. Теми семінарських занять 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1   

2   

...   

 

6. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Методологія теоретичних та емпіричних досліджень 2 

2 Основи роботи з науковою літературою 2 

3 Інформаційний пошук. Використання мережі Internet  4 

4 Виконання наукових рефератів 4 

5 Оформлення результатів наукового дослідження 4 

 Усього 16 
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7. Теми лабораторних робіт 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1   

2   

...   

 
 

8. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Модуль 1  

1 Загальне уявлення про науку  10 

2 Методологія наукового пізнання 10 

3 Наукове дослідження у методологічного осмислення 10 

4 Методичне забезпечення наукового дослідження 10 

5 Особливості методичного забезпечення навчального і 

навчально-дослідних робіт 

10 

6 Логічні основи. Докази (Аргументація) 10 

 Усього забезпечення аудиторних занять 
*
 60 

 Забезпечення індивідуальних завдань (КР, РГ, к/р) - 

 Забезпечення семестрового контролю - 

 Усього за модулем 1 60 

 

 
9. Методи навчання 

Лекції, бесіди, ілюстрації та демонстрації при усному викладенні; методи 

закріплення матеріалу та методи по виробці вмінь та навичок (розв’язання 

тестових завдань, відповіді на питання), практичні роботи, самостійна робота 

студентів. 

 
10. Методи контролю 

Контрольні роботи, опитування, тестування. 
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11. Розподіл балів, що отримують студенти 

 

Модуль 1 

Вид занять Змістовий модуль №1 

Сума Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 

Лекції 1,5 1,5 1,5 1,5 2 2 10 

Лаб.роб. - - 7 7 7 7 7 35 

Поточн. 

контр.: 
реферат        

 

 
 

 
 

55 

 

опитування        

ін.види поточн. 
контр. 

7 8 8 8 8 8 8 

Усього 8,5 9,5 16,5 16,5 16 16 17 100 

Т1, Т2 ... Т6 – теми  

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

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 

повторного складання  

0–34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
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12. Методичне забезпечення 

1. Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної 

дисципліни «Основи наукових досліджень» для студентів денної форми навчання 

зі спеціальності 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» за 

спеціалізацією «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва» 

освітнього ступеня «Магістр». – Кременчук : видавничий відділ КрНУ, 2017. 

2. Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи з навчальної 

дисципліни «Основи наукових досліджень» для студентів денної форми навчання 

зі спеціальності 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» за 

спеціалізацією «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва» 

освітнього ступеня «Магістр». – Кременчук : видавничий відділ КрНУ, 2017. 

 

13. Рекомендована література 

Базова 

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. 
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Допоміжна 

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

В. М. Сиденко. – Х : Вища школа, 1983. – 224 с.  

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. 

 

14. Інформаційні ресурси 

1. Про інформацію: Закон України. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua 

2. Про науково-технічну інформацію: Закон України. – Режим доступу: 

zakon.rada.gov.ua 

3. Про наукову і науково-технічну діяльність: Закон України. – Режим 

доступу: zakon.rada.gov.ua 

 


