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ВСТУП 

 

В час, коли розвиток сучасного суспільства можливо 

охарактеризувати проникненням науки у всі галузі виробництва, 

молоді фахівці повинні володіти найновішими знаннями в сфері 

наукових досліджень. Також, сучасне виробництво потребує від 

спеціаліста вправності в самостійній постановці та вирішенні 

безлічі задач, що є неможливим без оволодіння здобувачами 

вищої освіти принципами наукового дослідження. Молодий 

фахівець та досвідчений інженер повинні розуміти характер 

розвитку сучасного будівництва і при цьому відмінно 

орієнтуватися у знаходженні необхідних наукових знань, для 

чого потрібний досвід такого мислення, яке є творчим та 

дослідницьким. При цьому повинна враховуватись необхідність 

збільшення внеску університетської науки у розвиток 

національної економіки. Таким чином можливість студентів 

мислити творчо набуває суттєвого значення  і стає невід'ємною 

частиною професійної підготовки спеціаліста. Тому необхідні 

спеціальні курси, які допоможуть майбутнім професіоналам 

вести свої дослідження більш якісно. Наукова атмосфера 

вищого навчального закладу дозволяє підготовку спеціалістів, 

що відповідають рівню вимог сьогодення. Тому, наукове 
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виховання студентів у вузах є одним із найважливіших аспектів 

освіти.  

Метою цих методичних вказівок є забезпечення студентів-

будівельників та аспірантів методологічною базою знань для 

проведення наукових досліджень, сприяння глибшому освоєнню 

важливих тем наступних дисциплін: «Проектування і 

будівництво тунелів і метрополітенів», «Проектування мостів і 

труб», «Експлуатація і реконструкція мостових споруд» і їх 

залучення до наукової роботи кафедр.  

Вивчення дисципліни «Методологія наукових досліджень» 

передбачає вирішення реальних технічних завдань за певним 

алгоритмом. При розробці варіантів розв’язків здобувач 

повинен переглянути сучасні наукові розробки з певної теми; 

поставити дослідницькі цілі та конкретні завдання; висунути 

виправдані гіпотези з цього приводу та обґрунтувати їх 

теоретично; зробити висновки про актуальність та корисність 

здобутих результатів і дати рекомендації про доцільність 

наступних досліджень з заданої тематики. 

Вивчення навчальної дисципліни «Методологія наукових 

досліджень» проводиться згідно даних методичних вказівок для 

здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за 

освітньо-професійною програмою «Мости і транспортні тунелі». 

Тут наведено теми, що плануються до вивчення та розподіл 

практичних занять, тем для самостійного вивчення та список 

рекомендованої літератури. 

Підготовка до практичних занять передбачає вивчення 

відповідного лекційного матеріалу з конспектів лекцій або зі 

списку рекомендованої літератури. 

Матеріал лекцій та завдання до самостійної роботи з 

практичних занять, а також приклади їх виконання приведені на 

платформі MOODLE НУВГП  

(https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=1007). 

Формою підсумкового контролю навчальної дисципліни 

згідно до навчального плану є залік. 

 

 

 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=1007
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1. ТЕМИ ТА ЗМІСТ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ 

 

 

Теми практичних занять 

 

Практичне заняття 1. 

Основні концепції походження науки. 

 

Роль та причини виникнення науки. Історичні етапи та 

періоди її розвитку. Пояснити роль наукових революцій та їх 

наслідки. Вказати на сутність, характеристику та історію 

розвинення наукознавства. 

 

Література [ 2, 3] 

 

 

 

Практичне заняття 2. 

Магістерська робота як кваліфікаційне дослідження. 

 

Сформулювати освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця – 

магістра. Вказати на якій основі можливе здобуття 

вищевказаного рівня. Що таке магістерська робота та основні 

завдання автора при її виконанні? Чим визначається наповнення 

її частин та вимоги до її виконання? Критерії оцінки 

магістерської роботи. Процедура підготовки до захисту. 

 

 Література [4, 5] 

 

 

 

Практичне заняття 3. 

Накопичення та обробка наукової інформації. Написання 

літературного огляду. 

 

Що включає в себе накопичення та обробка наукової 

інформації? Первинна інформація і результатом чого вона є. 
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Внаслідок чого отримується вторинна інформація? Чим слугують 

ці види інформації при написанні магістерської роботи? Що таке 

достовірність результатів? 

 

Література [1, 2, 3] 

 

 

Практичне заняття 4. 

Наукова проблема та обґрунтування теми наукових 

досліджень. 

 

Знати що означає поняття наукові проблеми та як вони 

виникають. Як розробляється структура складних наукових 

проблем на окремі теми, підтеми, питання? Обґрунтування 

актуальність та злободенність необхідності розв’язку конкретної 

проблеми саме зараз. Поділ теми наукових досліджень на 

теоретичні, методологічні та організаційні. Критерії, якими 

обґрунтовується розподіл цих тем. 

 

Література [1, 4, 6, 7] 

 

 

Практичне заняття 5. 

Розробка методологічної основи наукового дослідження. 

Систематизація результатів наукових досліджень. 

 

Чим є методологічна основа дослідження? Як вона 

визначаєтьсяя та як це пов’язане з досягненням мети та 

виконанням завдань наукового дослідження? Що таке 

методологія? Поняття систематизації результатів наукових 

досліджень. Вигляд систематизації результатів та з яких частин 

вона повинна складатись.  

 

Література [1, 4] 
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Практичне заняття 6. 

Підготовка наукових публікацій, рефератів, доповідей. 

Апробація наукових досліджень. 

  

В якому вигляді можливо оформляти результати наукових 

досліджень? Якими техніками необхідно оволодіти 

майбутньому фахівцю для якісного представлення результатів 

своїх наукових досліджень? Що означає термін оприлюднення 

результатів наукових досліджень? Функції наукових публікацій. 

Суть терміну апробація наукового дослідження. Можливі види 

апробації. Як проводиться апробація? Оформлення результатів 

апробації та отримання підтверджуючих її документів.  

 

Література [4, 5] 

 

 

Практичне заняття 7. 

 

Оформлення навчального зразка патенту на корисну 

модель. 

 

Що таке патент на корисну модель? Підготовка опису 

патенту. Структура патенту. Супроводжуючі патент на корисну 

модель документи. Підготовка заяви на подання патенту. 

 

Література [5, 6] 

 

 

2. ЗАВДАННЯ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

Самостійна робота студента у ВНЗ є невід'ємною частиною 

навчального процесу. Це здатність розвивати самостійність 

майбутнього спеціаліста, одноосібно шукати, аналізувати та 

узагальнювати навчально-методичну та наукову інформацію, 

створювати професійно важливі результати та творчі рішення у 
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виробничих процесах. Завдання для виконання самостійної 

роботи наведено у таблиці. 

  Таблиця 

Завдання для самостійної роботи 

№ 

з/п 
Назва теми 

К-сть 

годин 

Рекоменд

ована 

література 

1 Наука як система знань 10 1, 2, 3 

2 Методологія та методи наукових 

досліджень 

10 4, 5, 6 

3 Організація науково-дослідної 

роботи в Україні 

10 4, 5, 6 

4 Організаційні аспекти наукової 

діяльності 

10 4, 6 

5 Проведення наукових досліджень 10 1, 2, 7 

6 Економічна ефективність наукових 

досліджень 

10 3,7 

Всього 60  

 

Результатом самостійної роботи студента університету при 

вивченні предмету «Методологія наукових досліджень» є 

підготовка та оформлення письмового звіту на теми вказані в 

таблиці.  Звіт може мати форму конспекту лекцій або реферату.  

Звіт повинен мати наступну структуру: план, основна 

частина, список використовуваної літератури та додатки (у разі 

необхідності) 

Реферат виконується на стандартних аркушах паперу А4 

(210x297) з одного боку. Реферат може бути написаним від руки 

або роздрукованим. Також реферат може бути поданим в 

електронному вигляді через платформу Moodle. 

Захист реферату відбувається в термін, обумовлений 

викладачем. 
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