
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: ФП.03; 

2. Назва: Методологія наукових досліджень; 

3. Тип: обов’язковий; 

4. Рівень вищої освіти:  ІІ (магістерський); 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 1; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Тхорук Є.І., канд. техн. наук, 

доцент. 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

• формулювати мету і задачі наукового дослідження; 

• виконувати пошук інформації стосовно об′єкта дослідження; 

• обирати форму моделі та давати оцінку якості моделі; 

• формалізувати опис моделі наукового дослідження в математичних термінах; 

• організувати проведення теоретичних та експериментальних досліджень, а також узагальнення 

та оформлення результатів досліджень. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

контрольні заходи; 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни:   
Основи теорії систем і управління, Основи теорії транспортних процесів і систем, Ефективність 

транспортних процесів, Основи наукових досліджень, Організація вантажних перевезень, 

Організація пасажирських перевезень; 

12. Зміст курсу: (перелік тем) Загальні відомості про науку та науково-дослідну роботу. 

Організація творчого процесу. Етапи науково-технічного дослідження. Технологія теоретичних 

наукових досліджень. Методи активізації пошуку нових технічних ідей. Завдання аналітичних 

методів наукових досліджень. Моделювання в наукових дослідженнях. Математичні моделі 

технічних об’єктів. Імітаційне моделювання. Підготовка до проведення наукових 

експериментальних досліджень. Основні положення математичної теорії планування 

експерименту. Вимірювання в експериментальному дослідженні. Математична обробка 

результатів експериментальних досліджень. Методи представлення та обробки результатів 

експериментальних досліджень. Аналіз і оформлення наукових досліджень. 

13. Рекомендовані навчальні видання: (зазначити до 5 джерел) 
1. Системологія на транспорті. Підручник у 5 кн. /Під заг. ред. Дмитриченка М.Ф.– Кн. 2: 

Технологія наукових досліджень і технічної творчості /Е.В. Гаврилов, М.Ф. Дмитриченко, В.К. Доля, 

та ін. -К.: Знання України, 2007. -318 с.  

2. Завадский Ю.В. Планирование эксперимента в задачах автомобильного транспорта. Уч. пособие. 

– М.: Изд. МАДИ, 1978, =156с.  

3. Четыркин Е.М. Статистические методы прогнозирования. –М.: Статистика, 1977. -200 с. 

4.  Крутов В.И., Грушко И.М., Попов В.В. и др. Основы научных исследований. Под ред. В.И. Крутова  

– Москва, «Высшая школа», -1989. 400 с.  

5 Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень:  Навчальний посібник. – К.: 

Кондор, 2003. – 192 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
16 год. лекцій, 14 год. практичних робіт, 60 год. самостійної роботи. Разом – 90год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, впровадження 

ділових та рольових ігор, кейс-методів, індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, 

використання мультимедійних засобів…. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль: залік в кінці 9 семестру. 

Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16. Мова викладання: Українська. 

 
Завідувач кафедри                                                                     

транспортних технологій і 

технічного сервісу, к.т.н, доцент                                                                   Кристопчук М.Є. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

1. Code: FP.03; 

2. Title: Methodology of scientific research; 

3. Type: compulsory; 

4. Higher education level: the 2nd (Master's degree); 

5. Year of study, when the discipline is offered: 1; 

6. Semester when the discipline is studied: 1; 

7. Number of established ECTS credits: 3; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position:  

Tkhoruk Evgen, Ph.D., Associate Professor. 

9. Results of studies: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

• to formulate an aim and tasks of scientific research; 

• to execute an information retrieval concerning of object research;  

• to elect a model form and give the estimation of model quality; 

• to formalize description of model of scientific research in mathematical terms; 

• to organize realization of theoretical and experimental researches, and also generalization and 

registration of results of researches. 

10. Forms of organizing classes: training classes, independent work, practical training, control 

measures; 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: Fundamentals of the theory of 

systems and management, Fundamentals of the theory of transport processes and systems, Efficiency of 

transport processes, Fundamentals of scientific research, Freight transportation, Organization of passenger 

transportation; 

 12. Course contents: General information about science and research. Organization of the creative 

process. Stages of scientific and technical research. The technology of theoretical research. Methods of 

activating the search for new technical ideas. Tasks of analytical methods of scientific research. Modeling in 

scientific research. Mathematical models of technical objects. Imitation simulation. Preparation for 

conducting scientific and experimental research. Basic provisions of the mathematical theory of experiment 

planning. Measurement in an experimental study. Mathematical processing of the results of experimental 

studies. Methods of representation and processing of the results of experimental research. Analysis and 

design of scientific research. 

13. Recommended educational editions:  
1. Systemolohiia na transporti. Pidruchnyk u 5 kn. /Pid zah. red. Dmytrychenka M.F.– Kn. 2: Tekhnolohiia 

naukovykh doslidzhen i tekhnichnoi tvorchosti /E.V. Havrylov, M.F. Dmytrychenko, V.K. Dolia, ta in. -K.: 

Znannia Ukrainy, 2007. -318 s.  

2. Zavadskyi Yu.V. Planyrovanye eksperymenta v zadachakh avtomobylnoho transporta. Uch. posobye. – 

M.: Yzd. MADY, 1978, =156s.  

3. Chetyrkyn E.M. Statystycheskye metody prohnozyrovanyia. –M.: Statystyka, 1977. -200 s. 

4.  Krutov V.Y., Hrushko Y.M., Popov V.V. y dr. Osnovy nauchnykh yssledovanyi. Pod red. V.Y. Krutova  – 

Moskva, «Vysshaia shkola», -1989. 400 s.  

5. Krushelnytska O.V. Metodolohiia ta orhanizatsiia naukovykh doslidzhen:  Navchalnyi posibnyk. – K.: 

Kondor, 2003. – 192 s. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
lectures – 16 hours, practical classes – 14 hours, independent work – 60 hours. Total – 90 hours. 

Methods of teaching: interactive lectures. problem lecture elements, individual tasks, individual tasks of scientific 

research, using multimedia tools. 

15. Forms and assessment criteria: 
The assessment is carried out on a 100-point scale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Final control: test at the end of the 1st semester. 

  Current control (100 points): testing, questioning    

16. Language of teaching:  Ukrainian. 

 

Head of the Transport Technology and 

Technical Service Department,                                        

Ph.D., Аssociate Рrofessor                                                                                   M. Kristopchuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


