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Актуальні оголошення на сторінці дисципліни в 
системі MOODLE 

 

ПРО ДИСЦИПЛІНУ  
Анотація 
навчальної 
дисципліни
, в т.ч. 
мета та 
завдання 

Курс «Методологія наукових досліджень» є інженерним 
навчальним предметом і має на меті дати студентам необхідні 
знання в галузі методології та сучасних методів проведення 
наукових досліджень, обробки і аналізу їх результатів. 

Забезпечуючими дисциплінами для даного курсу є 
математика, фізика, хімія, основи системного аналізу. 

У результаті вивчення даного курсу студент повинен 

знати: 

- основні положення щодо сучасної методології, вибору і 
обгрунтування тематики наукових досліджень; 
- сучасні експериментально-теоретичні методи та засоби 
проведення наукових досліджень; 

http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/Бордюженко_Олег_Михайлович
mailto:l.i.dvorkin@nuwm.edu.ua


- основні уявлення щодо методів обробки і оформлення 
результатів наукових досліджень. 
вміти: 

- приймати рішення щодо планування, вибору методів та 
засобів для проведення наукових досліджень; 
- виконувати обробку результатів виконаних досліджень та їх  
аналіз, публікувати результати. 

 
Розміщен-
ня  у 
навчальній 
платформі 
Moodle 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=1911 
 

Компетент-
ності 

Інтегральна компетентність 
Здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі та 
практичні проблеми у певній галузі професійної діяльності a6o у 
процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій 
та методів відповідної науки i характеризується комплексністю 
та невизначеністю умов 
Загальні компетентності 

3K2 — здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформаціі з 
різних джерел; 
3K4 — навички міжособистісної взаємодіі; 
3K5 — здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети;  
3K6 — здатність спілкуватися з представниками інших 
професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей 
знань/видів діяльності); 
3K9 — здатність розробляти проекти та управляти ними; 
3K10 — здатність виявляти ініціативу та підприемливість; 
 3K12 — визначеність i наполегливість щодо поставлених 
завдань i взятих обов’язків; 
3K14 — здатність діяти соціально відповідально та 
свідомо. 

 
Програмні 
результати 
навчання 

ПРН2 —  Здійснювати контроль відповідності 
розроблюваних проектів i технічної документаціі завданням 
на проектування, стандартам, будівельним нормам i 
правилам, технічним умовам та іншим виконавчим 
документами; 
ПРИЗ — Вміти провести розробку документаціі та 
організувати роботи по менеджменту якості технологічних 
процесів на підприемстві i виробничих ділянках; 
ПPH4 — Здійснювати контроль якості зведення, 
експлуатація та утримання об’ектів будівництва та цивільної 
інженерії; 
ПPH6 — Уміння розробити заходи з охорони праці та 
навколишнього середовища при проведенні досліджень та у 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4199


виробничій діяльності; 
ПPH7—Уміння скласти психологічний портрет людини, 
підібрати робітників на визначені посади,знайти шляхи 
виходу з конфліктної ситуацїі для ефективного управління 
персоналом  
ПPH8 —Уміння розробити стратегію розвитку організаціі, 
прийняти  управлінське рішення  з складної управлінської 
проблеми  в  екстремальних умовах, оцінити документально 
оформлене управлінське рішення; 
ПPH9 — Здатність та уміння сприймати та розуміти науково- 
технічну вітчизняну та іноземну літературу зі спеціальності, 
складати науково-технічну документацію та спілкуватися на 
професійні теми, у тому числі іноземною мовою; 

 
 

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Загальна кількість годин – 90  

(в т.ч. лекції – 16, практичні заняття – 14, самостійна робота – 60)  
 

Змістовий модуль 1.  
Вибір і обгрунтування теми, методів і засобів  наукових досліджень. 

45/ 7 / 4 / 34 (всього / лекції / практичні / самостійна робота) 
 

ТЕМА 1. Методологія наукових досліджень. 

Методологія як сукупність прийомів дослідження. Вибір предмету і об’єкту 
дослідження. Актуальність і новизна тематики. Класифікація і види 
наукових досліджень. //20/ 3/ 2/15 

ТЕМА 2. Методи і засоби наукових досліджень. 

Загальнонаукові методи дослідження (емпіричні та теоретичні). Варіанти 
послідовних етапів науково-експериментального дослідження. Індуктивний 
та дедуктивний метод. Організація  дослідження. Основні методи 
експериментальних досліджень у галузі будівельного матеріалознавства. 

‒ 25 / 4/ 2 / 9/  годин. 
 

Змістовий модуль 2.  
Проведення, обробка результатів і оформлення  наукових 

досліджень. 

4560 / 9/ 10 / 26 (всього / лекції / практичні заняття / самостійна робота) 
 

 

ТЕМА 3.  Математичне планування експериментальних досліджень. 

Методи математичного моделювання та планування експерименту при 
проведенні будівельно-технологічних досліджень. Вибір плану. 
Визначення раціонального обсягу експериментальних досліджень.  



‒ 14 / 3 / 3 / 8  годин. 
ТЕМА 4. Обробка і аналіз результатів наукових досліджень. 

Статистична обробка експериментальних даних. Емпіричні рівняння. 
Метод найменших квадратів. Метод інтерполяційних формул. Аналіз 
результатів науково-дослідницької роботи.   

. ‒ 15 / 3 / 3 / 9  годин. 
ТЕМА 5. Представлення результатів наукових досліджень. 

Оформлення результатів досліджень. Розробка технологічного 
регламенту і технічної пропозиції. Підготовка наукової публікації та усної 
доповіді. 

 16 / 3 / 4 / 9 годин. 
 

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ РОБІТ  
(оцінка в балах, максимум 60 балів)  

 

1. Вибір і обгрунтування теми наукових досліджень (10 балів). 

2.  Індуктивний метод (8 балів). 

2. Дедуктивний метод (8 балів). 

4. Визначення раціонального обсягу експериментальних досліджень (8 
балів). 

5. Статистична обробка експериментальних даних (8 балів). 

6.  Аналіз результатів науково-дослідницької роботи. (8 балів). 

7. Розробка технологічного регламенту і технічної пропозиції (10 балів). 

 

При індивідуальному дистанційному вивченні дисципліни кількість 
годин роботи з викладачем встановлюється індивідуально.  
 
Методи 
оцінювання 
та 
структура 
оцінки 

 
Для досягнення мети та завдання курсу здобувачам вищої 
освіти необхідно засвоїти теоретичний матеріал, вчасно 
виконати практичні завдання та здати модульні контролі 
знань. За результатами на кожному модулі можна отримати 
такі обов’язкові бали:  
- до 60 балів – за вчасне та якісне виконання завдань 
практичних занять (поточна практична складова оцінки);  
- до 40 балів – на модульних контролях.  
Усього – 100 балів за підсумковий модуль. 
До 40 балів на модульних контролях здобувач може 
набрати пройшовши тестування за кожним змістовим 
модулем (МК1 і МК2), або на підсумковому модулі під час 
сесії. Розподіл балів за змістовими модулями (між 
модульними контролями) такий: 
МК1 – 20 балів; МК2 – 20 балів. 
Поточна складова оцінки (у межах 60 балів) крім 



наведених вище балів за вчасне та якісне виконання 
практичних занять може включати додаткові бали за 
оригінальні рішення, конкретні пропозиції з удосконалення 
змісту навчальної дисципліни тощо.  
Додатково див. Положення про семестровий поточний та 
підсумковий контроль навчальних досягнень здобувачів 
вищої освіти http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/ .  

 

Місце 
навчальної 
дисципліни в 
освітній 
траєкторії 
здобувача 
вищої освіти 

Навчальна дисципліна «Методологія наукових 
досліджень» є складовою частиною циклу дисциплін 
фахової підготовки здобувачів вищої освіти за 
спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія»  
Вивчення курсу передбачає наявність систематичних та 
ґрунтовних знань із раніше вивчених навчальних 
дисциплін бакалаврського рівня підготовки  «Вища 
математика», «Бетони і будівельні розчини». Опанування 
дисципліни передує вивченню таких дисциплін, як «Фізико-
хімічні методи досліджень будівельних матеріалів», 
«Проектування складів бетонів», «Будівельні конструкції». 

Поєднання 
навчання та 
досліджень 

Здобувач вищої освіти може приймати участь в роботі наукових 
гуртків кафедри технології конкурсах будівельних виробів і 
матеріалознавства, університетських наукових конференціях, 
студентських наукових робіт за тематикою навчальної 
дисципліни. 

Інформаційні 
ресурси 

Базова література 
1. Крушельницька О.В. Методологія та організація 

наукових досліджень. Навч. посібник/. – К.: Кондор, 2006. 
– 206 с. 

2. Філіпченко А.С. Основи наукових досліджень. 
Конспект лекцій: навч.   посібник /. – К.: Академвидав, 
2004.– 208 с.  

3. Дворкін Л.Й., Скрипник І.Г. Фізико-хімічні та 
фізичні методи досліджень будівельних матеріалів. 
Навч. посібник / – Рівне.: НУВГП, 2008. – 153 с. 

        4. Дворкін Л.Й., Лаповська С.Д. Будівельне 
матеріалознавство. - Рівне: НУВГП, 2016. - 448 с.  
[Електронний ресурс]. - Режим доступу: 
http://ep3.nuwm.edu.ua/4741/. 

 
Допоміжна література 

1. ДСТУ 3008-95. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. 
Структура і правила оформлення. – К.: Держфонд України, 
1995 
2. Дворкін Л.Й., Дворкін О.Л., Гарніцький Ю.В. Основні задачі 
комп’ютерного бетонознавства. Навч. посібник / – Рівне.: 
РДТУ, 1998. – 91 с. 

http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/


3. Білуха М.Т. Методологія наукових досліджень: Підручник. 
– К.: АБУ, 2002. – 480 с. 
4. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика 
науково-дослідної діяльності: Підручник. – 3-є вид. – К.: 
Знання-Прес, 2003. – 295 с. 
5. Вознесенский В.А., Ляшенко Т.В., Огарков Б.Л. Численные 
методы решения строительно-технологических задач на 
ЭВМ – Киев, 1989 - 328 с. 
6. Рохваргер А.Е., Шевяков А.Ю. Математическое 
планирование научно-технических исследований. М., 1975 - 
220 с. 

  
Методичне забезпечення дисципліни 

 
1. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з 
дисципліни "Фізико-хімічні методи досліджень будівельних 
матеріалів" (шифр 059-72). 

2. Методичні вказівки до виконання розрахунково-
графічної роботи на тему ―Математичне планування 
експерименту‖ з дисципліни ―Будівельне 
матеріалознавство‖ для студентів усіх спеціальностей 
(шифр 059-91). 

1. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з 
дисципліни "Фізико-хімічні методи досліджень будівельних 
матеріалів" (шифр 059-72). 

2. Методичні вказівки до виконання розрахунково-
графічної роботи на тему ―Математичне планування 
експерименту‖ з дисципліни ―Будівельне 
матеріалознавство‖ для студентів усіх спеціальностей 
(шифр 059-91). 

 
Інформаційні ресурси 

1. Законодавство України. URL:  
http://www.rada.kiev.ua/  

2. Кабінет Міністрів України. URL: 
http://www.kmu.gov.ua/  

3. Державний комітет статистики України. URL: 
http://www.ukrstat.gov.ua/  

4. Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського. 
URL: http://www.nbuv.gov.ua/  

5. Обласна наукова бібліотека (м. Рівне, майдан 
Короленка, 6). URL: http://www.libr.rv.ua/  

6. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. 
Олекси Новака, 75). URL: http://nuwm.edu.ua/naukova-
biblioteka (http://nuwm.edu.ua/MySql/page_lib.php). 

http://www.rada.kiev/ua
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Всі навчально-методичні матеріали (силабус, 
методичні вказівки, навчальні посібники, презентації, 
контрольні питання) доступні на сторінці навчальної 
дисципліни в Навчальній платформі НУВГП: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4199 

ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ (ПОЛІТИКА)* 

Дедлайни та 
пересклада-
ння 

Ліквідація академічної заборгованості здійснюється згідно 
«Порядку ліквідації академічних заборгованостей у 
НУВГП», http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/, за яким і 
реалізується право здобувача на повторне вивчення 
дисципліни чи повторне навчання на курсі.  
Перездача модульних контролів здійснюється згідно з 
правилами ННЦНО http://nuwm.edu.ua/strukturni-
pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-
znan/dokumenti . 
Оголошення стосовно дедлайнів здачі частин навчальної 
дисципліни відповідно до політики оцінювання 
оприлюднюються на сторінці даної дисципліни на 
платформі MOODLE за календарем. 

Правила 
академічної 
доброчеснос
ті 

Всі здобувачі, співробітники та викладачі НУВГП мають 
бути чесними у своїх стосунках, що застосовується і 
поширюється на поведінку та дії, пов'язані з навчальною 
роботою. Студенти мають самостійно виконувати та 
подавати на оцінювання лише результати власних зусиль 
та оригінальної праці, що регламентовано Кодексом честі 
студента у НУВГП (https://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-
dobrochesnistj)  

За списування під час проведення модульного контролю 
чи підсумкового контролю, студент позбавляється 
подальшого права здавати матеріал і у нього виникає 
академічна заборгованість.  

За списування під час виконання окремих завдань, 
студенту знижується оцінка відповідно до ступеня 
порушення академічної доброчесності.  

Документи стосовно академічної доброчесності (про 
плагіат, порядок здачі курсових робіт, кодекс честі 
студентів, документи Національного агентства стосовно 
доброчесності) наведені на сторінці ЯКІСТЬ ОСВІТИ сайту 
НУВГП –  

https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/vyo/dokumenti  

Вимоги до 
відвідування 

Лекції і практичні заняття проводяться у режимі офлайн 
або онлайн за допомогою Google Meet. 

http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
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http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
https://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj
https://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj
https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/vyo/dokumenti


Студенту не дозволяється пропускати заняття без 
поважних причин.  

Консультації проводяться у режимі онлайн за допомогою 
Google Meet або Viber у домовлений час зі студентами. 

Здобувачі можуть на заняттях використовувати мобільні 
телефони та ноутбуки, але виключно в навчальних цілях з 
даної дисципліни.  

У випадку пропуску заняття (лікарняні, мобільність тощо). 
відпрацювати можна самостійно і під час консультацій, 
надавши викладачу реферат лекції чи звіт практичного 
заняття після самостійного вивчення пропущеного заняття 
за матеріалами на платформі MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4199.  

Неформаль
на та 
інформаль-
на освіта 

Студенти мають право на визнання (перезарахування) 
результатів навчання, набутих у неформальній та 
інформальній освіті згідно з відповідним Положенням: 
http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita.  

Зокрема студенти можуть самостійно проходити онлайн-
курси на таких навчальних платформах, як Prometheus, 
Coursera, edEx, edEra, FutureLearn та інших, для 
наступного перезарахування результатів навчання. При 
цьому важливо, щоб знання та навички, що формуються 
під час проходження певного онлайн-курсу чи його частин, 
мали зв'язок з очікуваними навчальними результатами 
даної дисципліни (освітньої програми) та перевірялись в 
підсумковому оцінюванні.  

ДОДАТКОВО 

Правила 
отримання 
зворотної 
інформації 
про 
дисципліну* 

Щосеместрово студентам буде запропоновано відповісти 
на ряд питань щодо врахування в поточному курсі їх 
побажань. Після завершення курсу для покращення якості 
викладання освітнього компоненту і отримання зворотного 
зв’язку від здобувачів вищої освіти також буде 
запропоновано заповнити Google форму.  

Оновлення* За ініціативою викладача зміст даного курсу оновлюється 
щорічно з урахуванням змін у законодавстві України, 
наукових досягнень та сучасних практик у сфері 
будівництва і міського господарства.  
Студенти також можуть долучатись до оновлення 
дисципліни шляхом подання пропозицій викладачу 
стосовно новітніх змін у галузі. За таку ініціативу студенти 
можуть отримати додаткові бали.  

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4199


Навчання 
осіб з 
інвалідністю 

Організація навчання людей з інвалідністю проводиться за 
дотриманням вимог нормативних документів, розроблених 
в НУВГП: http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju.  

При цьому враховуються прохання здобувачів вищої 
освіти з особливими потребами в організації навчання.  

Практики, 
представники 
бізнесу,  
фахівці, 
залучені до 
викладання 

Підприємства та організації будівельної галузі м. Рівного 
та інших населених пунктів. 

Інтернаціона
лізація 

Іноземні сайти, які може використати студент для 
вивчення даної дисципліни:  
California State University (USA): CMGT 332 – Construction 
Methods Analysis Course Syllabus, 
https://www.csuchico.edu/cm/_assets/documents/cmgt-332-
syllabus.pdf  
QGIS [Site of program QGIS]. Retrieved from 
http://docs.qgis.org/1.8/ru/docs/user_manual/working_with_ve
ctor/vector_properties.html  

Лектор      Дворкін Л.Й., д.т.н., професор 
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