
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: 6; 

2. Назва: Методологія наукових досліджень; 

3. Тип: обов’язковий; 

4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський) 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 5; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 9; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3; 

8. Прізвище, ініціали лектора, науковий ступінь, посада: Цвєткова Тетяна Павлівна, к.т.н., 

доцент кафедри прикладної математики 

9. Результати навчання: у результаті вивчення дисципліни студент повинен  

знати: 

• основні поняття науковедення; 

• теоретичні та методологічні основи проведення наукового дослідження; 

• теоретичні та емпіричні методи проведення наукових досліджень; 

• етапи проведення науково-дослідної роботи; 

• складання та оформлення наукових робіт; 

вміти: 

• вибирати напрями наукових досліджень та формувати етапи науково-дослідної роботи; 

• складати план проведення наукових досліджень; 

• самостійно вибирати методи проведення наукових досліджень; 

• працювати з науковою літературою, здійснювати її пошук та систематизацію; 

• здійснювати оформлення результатів проведеної наукової роботи. 

10. Форми організації занять: лекції, практичні заняття, самостійна робота, залік; 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Культура наукової мови», 

кваліфікаційна робота. 

Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною: Сучасні комп’ютерні 

видавничі системи підготовки науково-технічних текстів», науково-дослідна практика, 

магістерська робота. 

12. Зміст курсу: 
Тема 1. Наука як система знань та її структурні елементи 

Тема 2. Методологічні основи та методи проведення наукових досліджень 

Тема 3. Наукові дослідження та організація наукової діяльності 

Тема 4. Організація науково-дослідної роботи у вищому навчальному закладі 

Тема 5. Інформаційне забезпечення наукових досліджень  

Тема 6. Систематизація результатів наукових досліджень 

Тема 7. Оформлення результатів наукових досліджень та планування заходів по їх реалізації 

Тема 8. Магістерська робота: методика виконання та захист 

13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Білуха М. Т. Основи наукових досліджень: Підручник. – К.: Вища школа, 1997. – 271 с. 

2. Крушельницька О. В. Методологія наукових досліджень. Навчальний посібник / 

О. В. Крушельницька. – К.: Кондор, 2009. – 206 с. 

3. Цехмістрова Г. С. Методологія наукових досліджень. Навчальний посібник / 

Г. С. Цехмістрова. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2008. – 280 с. 

4. Юринець В. Є. Методологія наукових досліджень: навч. посібник / В. Є Юринець. – Львів.: 

ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 178 с. 

5. Гавриленко О. П. Методологія наукового дослідження: Навчальний посібник. К.: «Ника-

Центр». – 178 с.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Марцин В. С. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник / В. С. Марцин, Н. Г. Міценко, 

О. А. Даниленко. Львів: Ромус-Поліграф, 2002.- 128 c. 

7. Пілюшенко В. Л. Наукове дослідження: організація, методологія, інформаційне забезпечення: 

Навчальний посібник / В. Л. Пілюшенко, І. В. Шкрабак, Е. І. Славенко.  – К.: Лібра, 2004. 

8. П’ятницька-Позднякова І. С. Основи наукових досліджень у вищій школі: Навч. посібник / 

П’ятницька-Позднякова І. С. – К.: 2003. – 116 с. 

9. Закон України. Про наукову та науково-технічну діяльність 

10. Закон України. Про освіту 

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

Методи: лекції з використанням інформаційних технологій та мультимедійних презентацій. 

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

  Підсумковий контроль: залік в кінці 9-го семестру. 

  Поточний контроль (100 балів): виконання практичних робіт та самостійної роботи, 

опитування, комп’ютерне тестування. 

16. Мова викладання: українська. 

 
 
 
Завідувач кафедри                                                                    П. М. Мартинюк, д.т.н., доцент 

 

 

 

 

 

                           П Е Р Е К Л А Д    А Н Г Л І Й С Ь К О Ю 

 

                  DESCRIPTION OF THE EDUCATIONAL SUBJECT   
  

 

1. Code: 6; 

2. Title: Methodology of scientific research; 

3. Type: compulsory; 

4. Higher education level: the second (Master's degree). 

5. Year of study when the discipline is offered: the 5th. 

6. Semester when the discipline is studied: 9. 
7. Number of established ECTS credits: 3; 

8. Surname, initials of the lecturer, scientific degree, position: Tsvietkova Tetiana Pavlivna, Candidate of 

Engineering., associate professor of the applied mathematics department. 

9. Results of studies: after having studied the discipline the student must 

know: 
•  basic concepts of science studies; 

•  theoretical and methodological foundations of conducting scientific research; 

•  theoretical and empirical methods of conducting scientific research; 

•  stages of conducting research work; 

•  compilation and registration of scientific works; 

be able: 
•  to choose the directions of scientific research and to form the stages of research work; 

•  to make out a plan for conducting scientific research; 

•  to independently choose methods of conducting scientific research; 

•  to work with the scientific literature, to search for it and systematize it; 

•  to carry out the registration of the results of the conducted scientific work. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Forms of organizing classes: lectures, practical classes, independent work, test; 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: "Culture of the scientific language", 

qualification thesis. 

      Disciplines studied in conjunction with the specified discipline: "Modern computer publishing 

systems for preparing scientific and technical texts", research practice, master's thesis. 

12. Course contents: 
Theme 1. Science as a system of knowledge and its structural elements. 

Theme 2. Methodological principles and methods of conducting scientific research. 

Theme 3. Scientific research and organization of scientific activities. 

Theme 4. Organization of research work at a higher educational institution. 

Theme 5. Information support of scientific research. 

Theme 6. Systematization of the results of scientific research. 

Theme 7. Registering the results of scientific research and planning measures for their implementation. 

Theme 8. Master's thesis: methods of execution and defence. 

13. Recommended educational editions: 
1. Bilukha M. T. Fundamentals of scientific research: Textbook. – K .: Higher school, 1997. – 271 pp. 

2. Krushelnytska O. V. Methodology of scientific research. Teaching manual. / O. V. Krushelnytska. – K.: 

Condor, 2009. – 206 pp. 

3. Tsekhmistrova G. S. Methodology of scientific research. Teaching manual. / G.S. Tsekhmistrova. – K .: 

Publishing house "Slovo", 2008. – 280 pp. 

4. Yurynets V. Ye. Methodology of scientific research: Teaching. manual. / V.Ye. Yurynets. – Lviv: LNU 

named after Ivan Franko, 2011. – 178 pp. 

5. Gavrylenko O.P. Methodology of scientific research: Textbook. – K .: "Nika-Centre". – 178 pp. 

6. Martsyn V. S. Fundamentals of scientific research. Textbook / V. S. Martsyn, N. G. Mitsenko, O. A. 

Danylenko. Lviv: Romus-Polygraph, 2002.– 128 pp. 

7. Piliushenko V. L. Scientific research: organization, methodology, information support: Teaching manual / 

V. L. Piliushenko, I. V. Shkrabak, E. I. Slavenko. – K .: Libra, 2004. 

8. Piatnytska-Pozdniakova I. S. Fundamentals of scientific research at higher school: Teaching. manual. /      

I. S. Piatnytska-Pozdniakova. – K .: 2003. – 116 pp. 

9. Law of Ukraine "On science and  scientific and technical activities". 

10. Law of Ukraine "On education". 

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: lectures using information technologies and multimedia presentations. 

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

Final control: test at the end of the 9th semester. 

Current control (100 points): performing practical works and independent work, questioning, computer 

testing.                                      

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 

Head of the department,                                                                                                                                            

Doctor of Engineering, associate professor                                                  P. M. Martyniuk   

 

 

Переклад виконав П.І.Мігірін 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


