
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код:  
2. Назва: Методологія наукових досліджень  
3. Тип: вибірковий; 
4. Рівень вищої освіти:     ІІ (магістерський), 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 5(денна форма), 
6. Семестр, коли вивчається дисципліна:_10_  

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: ___3_ 
8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Дворкін Леонід Йосипович, 
д.т.н., професор кафедри ТБВіМ; 
9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен знати: 

- основні положення щодо сучасної методології, вибору і обгрунтування тематики наукових 
досліджень; 

- сучасні експериментально-теоретичні методи та засоби проведення наукових досліджень; 
- 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. 
10. Форми організації занять: лекції, практичні,самостійна робота; індивідуальні та групові 
науково-дослідні завдання, використання мультимедійних засобів. 

11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: “Хімія”, “Будівельне 
матеріалознавство”, “Основи  системного аналізу”__________________________  

      • Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності):___ 
_“Бетони і будівельні розчини”, _“Сучасні методи випробувань”,  

12. Зміст курсу:  
1. Методологія наукових досліджень. 
2. Методи і засоби наукових досліджень. 

      3. Математичне планування експериментальних досліджень. 
4. Обробка і аналіз результатів наукових досліджень. 
5. Представлення результатів наукових досліджень. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
 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., Дворкін О.Л., Гарніцький Ю.В. Основні задачі комп’ютерного бетонознавства. Навч.  
посібник / – Рівне.: РДТУ, 1998. – 91 с. 
     5.Білуха М.Т. Методологія наукових досліджень: Підручник. – К.: АБУ, 2002. – 480 с. 
14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
16 год. лекцій, 14 год. практичні заняття, самостійної роботи 60 год.. Разом – 90 год. 
Методи: лекції, практичні заняття, використання мультимедійних засобів. 
15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 
Підсумковий контроль: залік в кінці_10  семестру. 
  16. Мова викладання: українська. 

 
Завідувач кафедри                                                            Дворкін Л.Й., д.т.н., професор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code:  
2. Title: Methodology of scientific research 
3. Type: selective; 
4. Higher education level: II (master's degree), 
5. Year of study, when the discipline is offered: 5 (day form), 
6. Semester when the discipline is studied: _10_ 
7. Number of established ECTS credits: ___3_ 
8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, degree, position: Dvorkin Leonid Yosypovych, 
Ph.D., professor of the Department of TBViM; 
9. Results of studies: 
- basic provisions on modern methodology, choice and justification of research subjects; 
- modern experimental-theoretical methods and means of conducting scientific researches; 
- basic ideas about methods of processing and designing the results of scientific research. 
be able: 
- to make decisions on planning, selection of methods and means for carrying out scientific researches; 
- to process the results of the performed researches and analyze them, publish the results. 
10. Forms of organizing classes: lectures, practical, independent work; individual and group research 
tasks, use of multimedia means. 
11. • Disciplines preceding the study of the specified discipline: "Chemistry", "Building Material 
Science", "Fundamentals of System Analysis"  
      • Disciplines studied in conjunction with the specified discipline (if necessary):  
 "Concrete and building solutions", "Modern testing methods", 
12. Course contents: 
1. Methodology of scientific research. 
2. Methods and means of scientific research. 
      3. Mathematical planning of experimental research. 
4. Processing and analysis of research results. 
5. Presentation of the results of scientific research. 
13. Recommended educational editions: 
 1. Krushelnytska O.V. Methodology and organization of scientific research. Teaching manual/. - K.: 
Condor, 2006. - 206 p. 
2. Filipchenko A.С. Basics of the scientific research. Summary of lectures: taught. manual /. - K .: 
Akademvidav, 2004.- 208 pp. 
3. Dvorkin L.Y., Skrypnyk I.G. Physico-chemical and physical methods of research of building 
materials. Teaching manual / - Rivne: NUVGP, 2008. - 153 p. 
      4.Dvorkin L.Yu., Dvorkin OL, Garnitsky Yu.V. The main tasks of computer concrete studies. 
Teaching manual / - Rivne: RDTU, 1998. - 91 p. 
     5.Bilukha M.T. Methodology of scientific research: Textbook. - K.: ABU, 2002. - 480 p. 
14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
16 years lectures, 14 hours practical classes, independent work 60 h. Total - 90 h. 
Methods: lectures, practical classes, use of multimedia. 
15. Forms and assessment criteria: The evaluation is carried out on a 100-point scale. 
Final control: note at the end of the 10th semester. 
16. Language of teaching: Ukrainian. 
 
 
 
 

Head of the Department                                           Dvorkin L.I., Doct.techn.sc, professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


