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Вступ 
Програма вибіркової навчальної дисципліни «Методологія 

наукових досліджень» складена відповідно до освітньо-
професійної програми підготовки магістра спеціальності 192 
«Будівництво та цивільна інженерія», спеціалізації «Техноло-
гії будівельних конструкцій, виробів і матеріалів». 
Курс «Методологія наукових досліджень» є інженерним на-
вчальним предметом і має на меті дати студентам необхідні 
знання в галузі методології та сучасних методів проведення 
наукових досліджень, обробки і аналізу їх результатів. 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Методологія нау-
кових досліджень» є складовою частиною циклу фундамен-
тальних дисциплін для підготовки студентів за спеціальністю 
192 «Будівництво та цивільна інженерія», спеціалізації «Тех-
нології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів». 

 Вивчення курсу передбачає наявність систематичних та 
ґрунтовних знань із суміжних курсів – «Математика», «Фізи-
ка», «Хімія»,»Основи системного аналізу». Цілеспрямованої 
роботи над вивченням спеціальної літератури, активної робо-
ти на лекціях, практичних заняттях, самостійної роботи та 
виконання поставлених задач.  
Вимоги до знань та умінь визначаються галузевими стандар-
тами вищої освіти України.  

 
Анотація 

 

Методологія — це система принципів наукового дослі-
дження; вчення про науковий метод пізнання законів природи 
за допомогою сукупності методів дослідження, що застосо-
вуються в будь-якій науці відповідно до специфіки об'єкта її 
пізнання. 

Основною формою здійснення і розвитку сучасної науки є 
наукове дослідження–вивчення явищ і процесів, аналізвпливу 
на них різно-манітних чинників. В процесі наукового до-
слідження вивчаються певні явища і їх взаємодія, щоб отри-
мати переконливі для науки і корисні для практики знання. 
Ключові слова: методологія, наукові дослід-ження,метод, 
явище, процес. 
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Abstrac 

 
Methodology is a system of principles for scientific research; 

the doctrine of the scientific method of knowledge of the laws of 
nature by means of a set of research methods used in any science 
according to the specifics of the object of its knowledge. 
    Main form of implementation and development of modern sci-
ence is the scientific research, the study of phenomena and pro-
cesses, analysis influence on them various manifold factors. In the 
process of scientific research, certain phenomena and their inter-
action are studied in order to obtain convincing knowledge and 
knowledge useful for practice. 
Key words: methodology, research, method, phenomenon, pro-
cess 
 

1. Опис  навчальної дисципліни  
«Методика та методологія наукових досліджень» 

Таблиця 1.1 

Найменування 
показників 

Галузь знань, 
спеціальність, 
спеціалізація, рівень 
вищої освіти 

Характеристика 
навчальної 
дисципліни 

Кількість кредитів, 
відповідних 
ECТS – 3 

Спеціальність: 
192»Будівництво та 
цивільна інженерія» 

Дисципліна – 
за вибором ВНЗ 

Модулів – 1 

Спеціалізація: 
«Технології 
будівельних 
конструкцій, виробів 
і матеріалів» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 
5-й 

Семестр 

 
Загальна кількість 
годин – 90 

9-й 
Лекції 
16 год. 

 Практичні 
14 

Рівень вищої освіти: Самостійна робота 
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Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних – 4 
СРС – 2 

магістр 60 год 

Вид контролю: залік 

Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самос-
тійної і індивідуальної роботи становить: 45% до 55%. 
 
       

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
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; 
- 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. 

      
   3. Програма навчальної дисципліни 

 
Модуль 1. Методологія та сучасні методи проведення нау-
кових досліджень 
Змістовий модуль 1.Вибір і обгрунтування теми, методів і 
засо- бів  наукових досліджень. 
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.  
Тема 2. Методи і засоби наукових досліджень. 
Загальнонаукові методи дослідження (емпіричні та 
теоретичні). Варіанти послідовних етапів науково-
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експериментального дослідження. Індуктивний та 
дедуктивний метод. Організація  дослідження. Основні 
методи експериментальних досліджень у галузі будівельного 
матеріалознавства. 
 Змістовий модуль 2. 
Проведення, обробка результатів і оформлення  наукових 
досліджень.  
Тема 3. Математичне планування експериментальних до-
сліджень. 
Методи математичного моделювання та планування експери-
менту при проведенні будівельно-технологічних досліджень. 
Вибір плану. Визначення раціонального обсягу експеримен-
тальних досліджень.  
Тема 4. Обробка і аналіз результатів наукових досліджень. 
Статистична обробка експериментальних даних. Емпіричні 
рівняння. Метод найменших квадратів. Метод інтерполяцій-
них формул. Аналіз результатів науково-дослідницької робо-
ти.   
Тема 5. Представлення результатів наукових досліджень. 
Оформлення результатів досліджень. Розробка 
технологічного регламенту і технічної пропозиції. Підготовка 
наукової публікації та усної доповіді. 

 
4. Структура навчальної дисципліни 

 
Назва тем 

змістових модулів 

Кількість годин 

Усього 
у тому числі 

лекції прак-
тичні 

самостійна 
робота 

1 2 3 4 5 
Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Вибір і обґрунтування теми, методів і засобів  
наукових досліджень. 
Тема 1. Методологія як сукуп-
ність прийомів дослідження. Ви-
бір предмету і об’єкту досліджен-
ня. Актуальність і новизна темати-
ки. Класифікація і види наукових 
досліджень. 

 
20 

 
3 

 
2 

 
15 

Тема 2. Загальнонаукові методи 
дослідження (емпіричні та теоре-
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тичні). Варіанти послідовних 
етапів науково-експериментально-
го дослідження. Індуктивний та 
дедуктивний метод. Організація  
дослідження. Основні методи тео-
ретичних і експериментальних 
досліджень у галузі будівельного 
матеріалознавства. 

 
25 

 
4 

 
2 

 
19 

Разом – зм. модуль 1 45 7 4 34 
Змістовий модуль 2. Проведення, обробка результатів і оформлення  
наукових досліджень.  
Тема 3. Методи математичного 
моделювання та планування ек-
сперименту при проведенні бу-
дівельно-технологічних дослід-
жень. Вибір плану. Визначення 
раціонального обсягу експери-
ментальних досліджень. 

 
 
14 

 
 
3 

 
 
3 
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Тема 4. Статистична обробка 
експериментальних даних. Ем-
піричні рівняння. Метод най-
менших квадратів. Метод інтер-
поляційних формул. Аналіз ре-
зультатів науково-дослідницької 
роботи.   

 
 
15 

 
 
3 

 
 
3 
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Тема 5. Оформлення результа-
тів досліджень. Розробка техно-
логіч-ного регламенту і техніч-
ної пропозиції. Підготовка нау-
кової публікації та усної допові-
ді. 

 
 
16 

 
 
3 

 
 
4 
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Разом – зм. модуль 2 45 9 10 26 
Усього годин 90 16 14 60 

 
 
 

5. Теми практичних занять 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1. Вибір і обгрунтування теми наукових до- 2 
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сліджень 
2. Індуктивний метод 2 
3. Дедуктивний метод 2 
4. Визначення раціонального обсягу експери-

ментальних досліджень. 
2 

5. Статистична обробка експериментальних да-
них 

2 

6. Аналіз результатів науково-дослідницької 
роботи.   

2 

7. Розробка техно-логіч-ного регламенту і 
техніч-ної пропозиції. 

2 

 Всього: 14 
6. Самостійна робота 

 
Розподіл годин самостійної роботи: 
20 годин – підготовка до аудиторних занять; 
20 годин – підготовка до контрольних заходів; 
20 годин – підготовка питань, які не розглядаються під час 
аудиторних занять. 

 
6.1. Завдання для самостійної  роботи 

Таблиця 6.1 

№ 
з/п Назва теми Кількість 

годин 

1 Сучасні фізико-хімічні методи експери-
ментальних досліджень 10 

2 Зміст та структура науково-технічного 
звіту та дисертаційної роботи 10 

 Разом 20 
6.2 Оформлення звіту про самостійну роботу 

 
Підсумком самостійної роботи над вивченням дисципліни  
“ Методологія наукових досліджень” є складання письмового 
звіту за темами вказаними у п.6.1. 
Загальний обсяг звіту визначається з розрахунку 0,25 сторін-
ки на 1 год. самостійної роботи. Звіт включає план, вступ, ос-
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новну частину, висновки, список використаної літератури та 
додатки. 
Звіт оформлюється на стандартному папері формату А4 (210 
х 297) з одного боку. Поля: верхнє, нижнє та ліве — 25 мм, 
праве — 10 мм. Звіт може бути рукописним або друкованим і 
виконується українською мовою. 
Захист звіту про самостійну роботу відбувається у терміни, 
спільно обумовлені студентом і викладачем. 

7. Методи навчання 
 

1.Лекційний курс та практичні заняття проводяться із засто-
суванням мультимедійних презентацій, ТЗН (кодоскоп), де-
монстрацією роздаткових матеріалів, плакатів, приладів. 
2.Методи активного навчання (МАН) включають розгляд та 
аналіз проблемних ситуацій, пов'язаних з вибором методоло-
гічних прийомів. Аналіз проблемних ситуацій включає в себе 
застосування елементів ділових ігор. 
3.Консультації. 
4.Самостійна робота студентів. 

 
8. Методи контролю 

 
Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни 
проводиться у письмовій формі. Контрольні завдання за зміс-
товим модулем включають тестові питання (25 тестів, одна 
правильна відповідь з чотирьох запропонованих). 
Контроль самостійної роботи проводиться шляхом перевірки 
конспектів і результатів самостійної роботи. 
Підсумковий контроль знань відбувається у формі заліку 
Усі форми контролю включено до 100-бальної шкали оцінки. 
 

9. Розподіл балів, що присвоюються студентам 
 

Таблиця 8.1 
Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 
100 20 25 20 20 15 
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45 55  

Т1, Т2 ... Т5 – теми змістових модулів 
 
 

Шкали оцінювання  

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 
залік 

90 – 100  

Зараховано 
82 – 89  
74 – 81  
60 – 73  
60 – 63  

35 – 59 не зараховано з можливістю повторного скла-
дання 

0 – 34  не зараховано з обов’язковим повторним ви-
вченням дисципліни 
 

10. Методичне забезпечення 
 

1. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з ди-
сципліни "Фізико-хімічні методи досліджень будівельних ма-
теріалів" у навчальному посібнику «Фізико-хімічні та фізичні 
методи досліджень будівельних матеріалів». 

 
11. Рекомендована література 

Базова 
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 ме-
тоди досліджень будівельних матеріалів. Навч. посібник / – 
Рівне.: НУВГП, 2008. – 153 с. 

 
 

Допоміжна 
1. ДСТУ 3008-95. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. 
Структура і правила оформлення. – К.: Держфонд України, 1995 
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2. Дворкін Л.Й., Дворкін О.Л., Гарніцький Ю.В. Основні задачі 
комп’ютерного бетонознавства. Навч. посібник / – Рівне.: РДТУ, 
1998. – 91 с. 
3. Білуха М.Т. Методологія наукових досліджень: Підручник. – 
К.: АБУ, 2002. – 480 с. 
4. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика нау-
ково-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 планирова-
ние научно-технических исследований. М., 1975 - 220 с. 
 

Електронний репозиторій НУВГП 
1.Дворкін Л.Й., Дворкін О.Л. Проектування складів бетонів:   
Монографія.- Рівне: НУВГП,2015.-353 с.[Електронний ре-
сурс].Режим доступу:http://ep3.nuwm.edu.ua/3150/ 
2.Дворкін Л.Й., Скрипник І.Г. Фізико-хімічні та фізичні методи до-
сліджень будівельних матеріалів. Навч. посібник / – Рівне.: НУВГП, 
2008. – 153 с. [Електронний ресурс].- Режим 
доступу:http://ep3.nuwm.edu.ua/1800/. 
 
 

12. Інформаційні ресурси 
 
1. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси      
Новака, 75)/ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka 
2. Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського / 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http//www.nbuv.gov.ua/ 
3. Рівненська централізована бібліотечна система (м. Рівне, 
вул. Київська, 44) / [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 
http://cbs. rv.ua/ 

 
 
 
Розробник: 
Зав.каф. ТБВіМ, д.т.н., проф.    Л.Й.Дворкін 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


