
 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код:  ЗП 9; 
2. Назва: Методологія наукових досліджень ; 

3. Тип: обов’язковий; 

4. Рівень вищої освіти: магістерський ;  

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 5; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна:9; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Бредюк В.І., к.т.н, доцент 

кафедри економічної кібернетики; 

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

• вибирати об’єкти та методи наукового дослідження; 

• проводити пошук та аналіз різноманітних джерел інформації; 

•  планувати і організовувати наукові дослідження; 

• застосовувати автоматизовані системи обробки інформації у наукових дослідження; 

• складати звіти про науково-дослідну робот. 

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

контрольні заходи; 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни:  усі дисципліни бакалаврської 

підготовки; 

12. Зміст курсу: (перелік тем) Методологія: сутність, зміст, поняття, Проблеми наукового 

пізнання в історії філософії, Діалектичні та логічні основи наукового пізнання, Специфіка наукового 

пізнання, Концептуальні основи наукового знання, Зміст та структура процесу наукового 

дослідження. Проблема істини, Основні етапи та форми процесу наукового дослідження, Рівні та 

методи наукового дослідження, Організація науково-дослідної роботи магістрів, Оформлення 

результатів наукових досліджень та їх впровадження у практику. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Пілюшенко В.Л. Наукове дослідження: організація, методологія, інформаційне забезпечення 

[Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.Л. Пілюшенко, І.В. Шкрабак, Е.І. Словенко. – 

К.: Лібра, 2004. – 343 с. – Бібліогр.: с. 343. 

2. Стеченко Д.М. Методологія наукових досліджень [Текст] : підручник / Д.М. Стеченко, О.С. 

Чмир. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : Знання, 2007. – 317 с. – (Серія «Вища освіта XXI 

століття»). – Бібліогр.: с. 295-317. 

3. Швець Ф.Д. Методологія та організація наукових досліджень. Навчальний посібник. – Рівне : 

НУВГП, 2016. – 151 с. 

4. Шейко В. М., Кушнаренко Н. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: 

Підручник. – 3-тє вид., стер. – К.: Знання-Прес, 2003. – 295 с. 

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

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, 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, захист індивідуальних завдань. 

16. Мова викладання:  українська. 

 
Завідувач кафедри                                                                    П.М. Грицюк, д.е.н., професор 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code: ЗП 9; 

2. Title: Methodology of scientific research; 

3. Type: obligatory; 

4. Higher education level: master's degree; 

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

6. Semester when studying discipline: 9; 

7. Number of established ECTS credits: 3; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Bredyuk V.I, Ph.D., associate 

professor of the Department of Economic Cybernetics; 

9. Learning outcomes: after studying the discipline, the student must be able to: 

• select objects and methods of scientific research; 

•  to search and analyze various sources of information; 

•  to plan and organize scientific research; 

•  apply automated systems for processing information in scientific research; 

•  compile reports on a research robot. 

10. Forms of organization of classes: training, independent work, practical training, control measures; 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: all disciplines of baccalaureate 

preparation; 

12. Course content: (list of topics) Methodology: essence, content, concept, problems of scientific 

knowledge in the history of philosophy, dialectical and logical foundations of scientific knowledge, 

specificity of scientific knowledge, conceptual foundations of scientific knowledge, content and structure of 

the process of scientific research. The problem of truth, The main stages and forms of the process of 

scientific research, Levels and methods of scientific research, Organization of research work of masters, 

Designing the results of scientific research and their implementation into practice. 

13. Recommended editions: 
1. Пілюшенко В.Л. Наукове дослідження: організація, методологія, інформаційне забезпечення 

[Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.Л. Пілюшенко, І.В. Шкрабак, Е.І. Словенко. – 

К.: Лібра, 2004. – 343 с. – Бібліогр.: с. 343. 

2. Стеченко Д.М. Методологія наукових досліджень [Текст] : підручник / Д.М. Стеченко, О.С. 

Чмир. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : Знання, 2007. – 317 с. – (Серія «Вища освіта XXI 

століття»). – Бібліогр.: с. 295-317. 

3. Швець Ф.Д. Методологія та організація наукових досліджень. Навчальний посібник. – Рівне : 

НУВГП, 2016. – 151 с. 

4. Шейко В. М., Кушнаренко Н. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: 

Підручник. – 3-тє вид., стер. – К.: Знання-Прес, 2003. – 295 с. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
16 years lectures, 14 hours practical lessons 60 h. independent work. Together - 90 years. 

Methods: interactive lectures, elements of problem lecture, individual tasks, individual and group research 

tasks, use of multimedia tools. 

15. Form and evaluation criteria: 
The evaluation is carried out on a 100-point scale. 

   Final control: the end of the 9th semester. 

  Current control (100 points): testing, poll, protection of individual tasks. 

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 

Head of the department  P.M.  Grytsuk, Doctor of Economics, Professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


