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ВСТУП 
Анотація 

При вивченні дисципліни „Методологія наукових досліджень” майбутні 
фахівці спеціальності „Будівництво та цивільна інженерія", спеціалізації 
„Автомобільні дороги та аеродроми” знайомляться з основними науковими 
термінами, науковими установи держави, системою підготовки наукових 
кадрів, основними джерелами наукової інформації. В дисципліні також розг-
лядаються сучасні методи проведення наукових досліджень, способи пошуку 
інформаційних джерел по темі наукового дослідження, теоретичні методи 
проведення наукового дослідження, методи експериментальних досліджень, 
сучасні способи обробляти результатів проведеного дослідження та інтерпре-
тація його результатів. На практичних заняттях студенти набувають відпові-
дні навички з пошуку інформаційних джерел по темі наукового дослідження, 
постановці мети та завдань досліджень, проведення експериментальних дос-
ліджень на основі методу планування експерименту, обробки і інтерпретації 
результатів експериментів. 

Дисципліна „Методологія наукових досліджень” є однією з основних ди-
сциплін з підготовки магістрів спеціальності „Будівництво та цивільна інже-
нерія" і є базовою для проведення наукового дослідження під час написання 
магістерської роботи. 

Ключові слова: наукове дослідження, теоретичні дослідження, експери-
ментальні дослідження, планований експеримент. 

 
Abstract 

In the course of studying the discipline "Methodology of scientific research", 
future specialists of the specialty "Construction and civil engineering", 
specialization "Automobile roads and aerodromes" get acquainted with the basic 
scientific terms, the scientific institutions of the state, the system of training of 
scientific personnel, the main sources of scientific information. Modern methods of 
carrying out scientific researches, ways of searching information sources on the 
subject of scientific research, theoretical methods of conducting scientific research 
are considered. , methods of experimental research, modern methods of processing 
the results of the research and interpretation of its results. In practical classes, 
students acquire appropriate skills in finding information sources on the topic of 
scientific research, setting goals and objectives of research, conducting 
experimental research based on the method of planning the experiment, processing 
and interpretation of the results of experiments. 

The Discipline "Methodology of Scientific Research" is one of the main 
disciplines of preparation of masters of the specialty "Construction and Civil 
Engineering" and is the basis for carrying out scientific research during the writing 
of the master's degree work. 

Key words: scientific research, theoretical research, experimental-mental 
research, planned experiment. 
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1.Опис навчальної дисципліни 
Найменування показ-

ників 
Галузь знань, спеціаль-

ність, спеціалізація, 
рівень вищої освіти 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів: 3 
 

Галузь знань: 
19 „Архітектура та 

будівництво” 

Вибіркова 

Модулів: 2 
 

Спеціальність 192 „Бу-
дівництво та цивільна 

інженерія” 

Рік підготовки 
5-й 5-й 

Змістових модулів: 1 
 

Семестр 
10-й 10-й 

Лекції 
Індивідуальне науково-
дослідне завдання: 
ІНДЗ – 1 

Спеціалізація: „Авто-
мобільні дороги та 

аеродроми” 

16 год. 2 год. 

Практичні, семінарські 
14 год. 8 год. 

Лабораторні 
  

Самостійна робота 
Загальна кількість го-
дин:  90 

60 год. 80 год. 

Індивідуальні завдання 

Тижневих годин для 
денної форми навчан-
ня: 
аудиторних – 2; 
самостійної роботи 
студента – 2. 

Рівень вищої освіти: 
магістрський 

12 год. 12 год. 

Вид контролю 
10-й семестр – 

залік. 
10-й семестр – 

залік. 
 

 
Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної 
і індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 35% до 65%; 
для заочної форми навчання – 10% до 90%. 
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2. Мета та завдання дисципліни 
Мета вивчення дисципліни „Методологія наукових досліджень” – підго-

тувати творчо мислячих магістрів спеціальності „Будівництво та цивільна 
інженерія", які володіють методами наукових досліджень, прийомами їх ор-
ганізації. Прищепити інтерес у кожного студента до наукової діяльності, 
викликати в нього почуття необхідності використання у виробничий діяльно-
сті досягнень науки і техніки. 

Завданням вивчення дисципліни „Методологія наукових досліджень” є:  
набуття студентами відповідних навичок з пошуку інформаційних джерел по 
темі наукового дослідження, постановці мети та завдань досліджень, прове-
дення експериментальних досліджень на основі методу планування експери-
менту, обробки і інтерпретації результатів експериментів. 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен  
знати: основну наукову термінологію; наукові установи держави; систему 

підготовки наукових кадрів; основні етапи проведення наукових досліджень; 
теоретичні методи проведення наукового дослідження; методи експеримен-
тальних досліджень; склад та порядок оформлення документації з наукових 
досліджень. 

вміти: проводити пошук інформаційних джерел по темі наукового дослі-
дження; ставити мету та завдання досліджень; планувати проведення експе-
риментальних досліджень на основі методу планування експерименту; обро-
бляти і інтерпретувати результати експериментів, оформляти результати 
наукового дослідження. 

3. Програма навчальної дисципліни 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І  
Тема 1. Завдання вивчення дисципліни, загальні відомості про нау-

кові дослідження. Основні терміни та поняття дисципліни. Загальні відомос-
ті про наукові дослідження. Стадії наукових досліджень. Основні завдання 
вивчення дисципліни. Система організації наукових досліджень в Україні. 
Наукові кадри, звання, ступені. Вимоги до наукових робіт, зокрема дисерта-
ційних. Система науково-технічної інформації. 

Тема 2. Теоретичні дослідження. Поняття про наукову гіпотезу. Методи 
теоретичних досліджень: порівняння, ідеалізація, абстракція, узагальнення, 
індукція, дедукція, аналіз і синтез. 

Тема 3. Експериментальні дослідження. Експериментальні досліджен-
ня їх завдання. Порядок виконання експериментів. Засоби вимірювань. По-
милки дослідів. Класифікація дослідів: природні, лабораторні, штучні, виро-
бничі. Програма експериментів. Засоби вимірювання. Метод найменших 
квадратів. Методи графічного відображення результатів. 

Тема 4. Математичне планування експериментів. Планування експе-
риментів для отримання лінійних неповних і повних квадратичних моделей. 
Перевірка відповідності експериментальних даних теоретичним. Перевірка 
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статистичних гіпотез. Інтерпретація і практичне застосування математичних 
моделей. 

4. Структура навчальної дисципліни 
Назва змістових модулів і 

тем 
Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 
∑ у тому числі ∑ у тому числі 

л п лаб інд ср л п лаб інд ср 
Модуль 1 

Змістовий модуль І  
Тема 1. Завдання вивчення 
дисципліни, загальні відо-
мості про наукові дослі-
дження. 

12 2 2     8 13,5 0,5 1     12 

Тема 2. Теоретичні дослі-
дження. 

16 4 2     10 19,5 0,5 1     18 

Тема 3. Експериментальні 
дослідження. 

23 4 4     15 21,5 0,5 3     18 

Тема 4. Математичне пла-
нування експериментів. 

27 6 6     15 23,5 0,5 3     20 

Модуль 2 
ІНДЗ 12       12   12       12   

Разом годин 90 16 14 0 12 48 90 2 8 0 12 68 

5. Теми практичних занять 

№ 
п/п 

Назва теми 
Кількість годин  
Денна 
форма 

Заочна 
форма 

1 Тема 1. Завдання вивчення дисципліни, загальні відо-
мості про наукові дослідження. 

2 1 

2 Тема 2. Теоретичні дослідження. 2 1 
3 Тема 3. Експериментальні дослідження. 4 3 
4 Тема 4. Математичне планування експериментів. 6 3 

Всього годин 14 8 
 

6. Самостійна робота студентів 
Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчан-

ня: 
16 годин (0,5*(20+12)) – підготовка до аудиторних занять; 
18 години (6*3,0 мод. EКTС) – підготовка до модульних контрольних захо-
дів; 
12 години – індивідуальне навчально-дослідне завдання (РГР); 
14 годин – підготовка питань, які не розглядаються під час аудиторних за-
нять. 
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6.1. Завдання для самостійної роботи 

№ 
п/п 

Назва теми 
Кількість годин  

Денна 
форма 

Заочна 
форма 

1 Тема 1. Завдання вивчення дисципліни, загальні відо-
мості про наукові дослідження. 

8 12 

2 Тема 2. Теоретичні дослідження. 10 18 

3 Тема 3. Експериментальні дослідження. 15 18 

4 Тема 4. Математичне планування експериментів. 15 20 

Всього годин 48 68 

Звіт про самостійну роботу складається у вигляді есе з кожної теми на 
папері формату А4 (есе – звіт невеликого обсягу і вільного змісту, в якому 
викладено погляди автора на конкретну проблему чи питання). Роздрукуван-
ня – принтерне. Поля стандартні. Усі звіти можуть бути зброшуровані в один.  

 
7. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання передбачено у вигляді вико-
нання індивідуальної роботи (розрахунково-графічної роботи). Індивідуальна 
робота (розрахунково-графічна робота) оформляється в рукописному або 
друкованому варіанті на стандартному папері формату А4 (210 х 297) з одно-
го боку. Поля: верхнє, нижнє та ліве — 20 мм, праве — 10 мм. Захист індиві-
дуальної роботи відбувається у терміни, спільно обумовлені студентом і ви-
кладачем. 

8. Методи навчання 
Лекційний курс та практичні заняття супроводжуються ілюстративним 

матеріалом у вигляді: 
• реальних звітів з наукового дослідження; 
• установок, які використовуються під час експериментальних дослі-

джень; 
• слайдів, плакатів, моделей, макетів, діючих моделей, прозірок, віде-

офільмів. 
На практичних заняттях буде застосовуватись візуальне вивчення конс-

трукції лабораторних приладів, які використовуються під час експеримента-
льних досліджень. 

 
9. Методи контролю  

Поточний контроль знань буде проводитись тестуванням і оцінюванням 
виконаних індивідуального завдання та самостійних робіт. Підсумковим 
контролем буде зарахування індивідуального завдання та залік. 

Для вивчення рівня засвоєння студентами навчального матеріалу вико-
ристовуються такі методи оцінювання знань: 
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- поточне тестування (опитування) після вивчення кожної теми; 
- оцінка за індивідуального завдання; 
- підсумковий залік. 
Для діагностики знань використовується ЕКТС зі 100-бальною шкалою 

оцінювання. 
10. Розподіл балів, які отримують студенти 

Розподіл балів ЕСТS передбачає 100-бальну шкалу оцінки навчальної 
діяльності студента. Робоча навчальна програма передбачає розподіл цих 
балів між модулями, змістовними модулями та підсумковим контролем 
знань. Розподіл балів наведено в таблиці. 

Модуль 1 Модуль 2 
ІНДЗ 

∑ балів 
Змістовий модуль І 

Т1 Т2 Т3 Т4 
16 16 28 28 12 100 

Т1, Т2, …, Т4 – теми змістовних модулів. 
Шкала оцінювання 

Сума балів Оцінка за національною шкалою (залік) 
90-100 Зараховано 
82 – 89 
74 – 81 
64 – 73 
60 – 63 
35 – 59 не зараховано з можливістю повторного складання 
0 – 34 не зараховано з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 
 

11. Методичне забезпечення дисципліни 
Методичне забезпечення навчальної дисципліни “Методологія наукових 

досліджень” включає: 
- інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дис-

ципліни (ІКНМЗД); 
- опорний конспект лекцій на паперовому носії; 
- опорний конспект лекцій на електронному носії; 
- комплект прозірок (ксерокопій); 
- відеофільми та відео фрагменти; 
- друкований роздатковий матеріал. 

 
12. Рекомендована література 

12.1. Базова  
1. В.М.Сидоренко, Н.М. Глушко Основы научных исследований. – Ха-

рьков : Вища школа. 1983. – 140с. 
2. Г.В. Иссаханов. Основы научных исследований в строительстве. Ки-

ев: Будівельник, 1985. – 248с. 
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3. Н.В.Белый, К.П.Власов, В.Б.Клепиков. Основы научных исследова-
ний и технического творчества. Харьков : Вища школа. 1982. – 248с. 

12.2 Допоміжна 
1. С.Т.Вознюк, С.М.Гончаров, С.В.Ковалев Основы научных исследо-

ваний. Львов.: Вища школа. 1982. – 252с. 
2. М.С. Комаров Основы научных исследований. Львов.: Вища школа. 

1982. – 352с. 
3. Основы научных исследований. Под редакцией В.Н. и В.В. Попова 

М.: Высшая школа. 1989. – 333с. 

13. Інформаційні ресурси 
До складу інформаційних ресурсів навчальної дисципліни входять: 

1. Законодавство України / [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 
http.//www.rada.kiev.ua/ 
2. ИСС „Зодчий” / [Електронний ресурс].-  Режим доступу: 
http.//www.dbn.com.ua/ 
3. ИСС „Liga70”. / [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 
http.//www.liga.net/ 
4. Національна бібліотека ім. В.І.Вернадського / [Електронний ресурс]. - 
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