
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код. ФП.02.  

2. Назва. Основи наукових досліджень.  

3. Тип. Обов’язковий.  

4. Рівень освіти: 1. 

5. Рік навчання: 4.  

6. Семестр: 8.  

7. Кількість кредитів ЄКТС: 4.  

8. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада: Дорощук В.О., старший викладач.  

9. Результати навчання.  
Здобуття знань з структури наукового дослідження і понятійного апарату науки; технології 

проведення наукового дослідження; правил оформлення і представлення результатів наукового 

дослідження; вмінь аналізувати стан проблеми і шляхи її вирішення; формулювати ціль та 

задачі досліджень; застосовувати методологією наукового дослідження; оформляти 

результати дослідження у вигляді звіту, статті, заявки на винахід; мати уявлення про сучасні 

методичні підходи щодо проведення наукових досліджень. 

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

контрольні заходи.  

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни:   
«Вища математика (загальний курс)», «Теорія імовірності і математична статистика», 

«Дослідження операцій в транспортних системах», «Основи теорії транспортних процесів і 

систем» та інші дисципліни, що безпосередньо формують компетенції фахівця відповідного 

напряму підготовки.  

12. Зміст: Загальна характеристика наукових досліджень. Наука як система знань. 

Класифікація наук.  Наукове дослідження. Методологічні основи наукового пізнання і творчості. 

Теоретичні дослідження. Експериментальні дослідження. Обробка результатів 

експериментальних досліджень. Модель і моделювання у науковому дослідженні. Математичні 

основи розробки моделей. Прогнозування у наукових дослідженнях. Оформлення результатів 

наукових досліджень. Організація роботи наукового колективу. Впровадження результатів 

наукових досліджень та їх ефективність.   

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Грищук Ю.С. Основи наукових досліджень: навч. посіб. / Ю.С. Грищук – Харків: НТУ "ХПІ", 

2008. – 232 с. 

2. Ковальчук В. В. Основи наукових досліджень. 2-ге вид., переробл. і допов. : навч. посіб. / В. В. 

Ковальчук, Л. М. Моїсеєв – К.: ВД "Професіонал", 2004. – 216 с. 

3. Колесников О.В. Основи наукових досліджень. 2-ге вид. випр. та доп.: Навч. посіб./ 

О.В.Колесников. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 144 с. 

4. Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень: Навчальний посібник. / 

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

5. Соловйов С.М. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник / С.М. Соловйов. – К.: 

Центр учбової літератури, 2007. – 176 с. 

14.  Заплановані  види  навчальної діяльності та  методи  викладання:  
22  год.  лекцій,  20  год. практичних занять, 78 год. самостійної роботи. Разом - 120 год.  

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

мультимедійних засобів. 

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

- поточний контроль (60 балів): тестування, опитування;  

- підсумковий контроль (40 балів) -  іспит тестовий в кінці семестру.   

16. Мова навчання. Українська.  

 

Завідувач кафедри транспортних технологій  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Index. ФП.02. 

2.Tittle. Basics of the scientific research.   

3. Type. Compulsory. 

4. The level of higher education. 1.  

5. Second year of study. 4. 

6. Fourth semester. 8. 

7. The number of ECTS credits. 4,0. 

8. Full name of Lecturer, degree, position: V.O. Doroshchuk, senior teacher. 

9. Content: Acquisition of knowledge on the structure of scientific research and the conceptual 

apparatus of science; technology of conducting scientific research; rules of registration and 

presentation of the results of scientific research; the ability to analyze the state of the problem and the 

ways of its solution; to formulate the purpose and tasks of research; apply the methodology of scientific 

research; To prepare the results of the study in the form of a report, an article, an application for an 

invention; have an idea of modern methodological approaches to conducting research. 

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

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: «Higher mathematics (general 

course)», «Theory of probability and mathematical statistics», «Investigation of operations in transport 

systems», «Fundamentals of the theory of transport processes and systems» and other disciplines that 

directly form the competence of a specialist in the field of training. 

12. Course contents: General characteristics of scientific research. Science as a system of knowledge. 

Classification of sciences. Scientific research. Methodological foundations of scientific knowledge and 

creativity. Theoretical studies. Experimental studies. Processing of the results of experimental studies. 

Model and modeling in scientific research. Mathematical foundations of model development. 

Forecasting in scientific research. Designing the results of scientific research. Organization of the work 

of the research team. Implementation of research results and their effectiveness. 

13. Recommended educational editions:  
1. Gryshchuk Yu.S. Fundamentals of scientific research: teaching. manual / Yu.S. Grishchuk - Kharkiv: 

NTU "KhPI", 2008. - 232 p. 

2. Kovalchuk V.V. Fundamentals of scientific research. 2nd ed., Reworked. and listens.: tutor manual / 

V.V. Kovalchuk, L. M. Moiseev - K .: VD "Professional", 2004. - 216 p. 

3. Kolesnikov O.V. Basics of the scientific research. 2nd form. trick and add: Teach manual / 

O.V.Kolesnikov. - K .: Center for Educational Literature, 2011. - 144 p. 

4. Krushelnytska O.V. Methodology and organization of scientific research: A manual. / O.V. 

Krushelnytska - K.: Condor, 2003. - 192 p. 

5. Solovyov S.М. Basics of the scientific research. Tutorial / S.M. Soloviev - K .: Center for Educational 

Literature, 2007. - 176 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods:  
lectures – 22 hours, practical classes – 20 hours, independent work – 78 hours. Total – 120 hours.   

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

tasks  of scientific research, group tasks of scientific research, using multimedia tools.  

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

- current control (60 points): testing, questioning; 

- final control (40 points) - test at the end of the semester.  

16. Language of teaching: Ukrainian. 
 
Head of the Transport Technology and   

Technical Service Department,   

Ph.D., Associate Professor                                                                                        M. Krystopchuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


