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1. Пояснювальна записка 

1.1. Мета та завдання навчальної дисципліни  

Мета викладання дисципліни полягає у підготовці студента до виконання 

науково-дослідних робіт та оформлення всіх видів документації від технічного 

завдання на виконання робіт до проміжних та заключних звітів, підготовки 

наукових статей за результатами наукових досліджень. 

Завдання складається з вивчення методичних та організаційних основ 

науково-дослідницької діяльності, оцінювання її технологічної ефективності, 

виробіток навичок постановки науково-дослідницької роботи, проведення 

наукового пошуку, складання звіту з НДР, створення, оформлення та подання 

до друку науково-технічної статті. 
 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен: 
 

знати: 

• науково-технічні проблеми в галузі автоматичного управління 

технологічними процесами та перспективи подальшого розвитку цієї 

галузі; 

• основні тенденції в напрямку розвитку теорії та практики САУ; 

• функції, структуру, логіку та характерні особливості науки; 

• класифікацію напрямків наукової діяльності; 

• етапи наукового пошуку; 

• економічні вимоги до наукових досліджень; 

• моделі та методи моделювання; математичну теорію експерименту; 

• технологію організації та проведення наукових досліджень; 

• методи проведення наукових досліджень; 

• фізико-математичне забезпечення наукових пошуків та досліджень; 

• методи проведення експериментальних досліджень САУ; 

• вимоги та технологію оформлення результатів наукової роботи 

(наукової документації та документації на винаходи: наукових статей, 

заявок на патент, наукових звітів, докладів, випускної роботи магістра). 
 

вміти: 

• спланувати роботу наукового колективу; 

• визначати та формувати мету та завдання досліджень; 

• обґрунтовувати актуальність тем досліджень, їх значимість; 

• розробляти методологію аналітичних та експериментальних 

досліджень; 

• організовувати та проводити експеримент; 

• проводити математичну обробку результатів досліджень; 

• формулювати висновки; 

• проводити наукові дискусії та публічні виступи; 

• кваліфіковано аналізувати, обґрунтовувати та вирішувати основні 

питання, що стосуються наукової діяльності; 

• готувати наукові звіти, статті, випускні магістерські роботи; 

• аналізувати ефективність науково-технічних досліджень. 



 

1.2. Компетентності, які може отримати здобувач вищої освіти 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Методологія та організація 

наукових досліджень» здобувач вищої освіти отримує наступні програмні 

компетентності та програмні результати навчання, які визначені в Стандарті вищої 

освіти зі спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» 

та освітньо-професійній програмі «Автоматизоване управління технологічними 

проесами». 

Загальні компетенції 

ЗК1. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні (Ум1, Ав2) 

Спеціальні компетенції 

СК12. Здатність презентувати результати науково-дослідницької 

діяльності, готувати наукові публікації, брати участь у науковій дискусії на 

наукових конференціях, симпозіумах та здійснювати педагогічну діяльність у 

закладах освіти (УМ1, К1, АВ3). 

Програмні результати навчання: 

РН16. Планувати і виконувати наукові і прикладні дослідження у сфері 

автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій, обирати ефективні 

методи досліджень, аргументувати висновки, презентувати результати 

досліджень (Зк1, Ск12) 
 

1.3. Міждисциплінарні зв’язки 

Попередні – Інтелектуальна власність та патентознавство, Професійно-

наукова іноземна мова, послідовні – Дослідницька практика. 
 

1.4. Обсяг навчальної дисципліни в кредитах ЄКТС 

Навчальна дисципліна викладається на першому курсі у другому 

семестрі для денної та заочної форми навчання. 

Кількість кредитів ECTS- 3, годин – 90 
 

Аудиторні заняття, годин: всього лекції лабораторні практичні 

денна 30 18 12  

заочна 8 4 4  

Самостійна робота, годин Денна - 60 Заочна - 82 
 

 

2. Зміст навчального матеріалу дисципліни 

2.1. Програма змістових модулів 

 

Змістовий модуль 1. Методологія, організація та оформлення результатів 

наукових досліджень 

№ 

теми 
Зміст теми 

Кількість год. 

денна заочна 

1.  Організація наукової діяльності в Україні та інших 

країнах. Основні задачі, предмет вивчення, структура і план 

курсу «Методологія та організація наукових досліджень». З 

історії становлення та розвитку науки як виду діяльності. 

Поняття про науку, її структура, функції, методологія, роль 

та значення у розвитку суспільства. Сучасний стан науки. 

2 1 

http://nmv.onaft.edu.ua/download/standart/151m-akt.pdf
http://nmv.onaft.edu.ua/opp/151m-autp2017.pdf
http://nmv.onaft.edu.ua/opp/151m-autp2017.pdf


 

Класифікація форм та напрямків наукових досліджень та їх 

специфіка. Різновиди, особливості, етика, система категорій 

та понять наукової роботи. Системи управління наукою. 

Особливості організації наукових досліджень в США, 

Європі, Японії. Способи наукових дискусій та методи 

спростування доводів опонента. Особливості організації та 

управління науковим колективом. Державна науково-

технічна політика (роль держави у стимулюванні науки. 

Державні пріоритети у сфері науки. Методи державної 

підтримки науки). Фінансування наукової діяльності 

(принципи і форми організації фінансування. Планування і 

облік фінансових коштів). 

2.  Методологія і організація наукових досліджень. 

Організація виконання науково-дослідних робіт та їх 

забезпечення. Нормативні документи, регламентуючі 

наукову діяльність. Наукове передбачення як основна форма 

наукової роботи. Наукові гіпотези, постановка мети та 

формулювання задач наукового дослідження. Різновиди 

наукового пошуку. Методи наукового пізнання. Логічні 

закони та їхнє застосування. Умовиводи та їхні основні види. 

Методологічні основи розробки технології науково-дослідної 

роботи. Визначення теми та об’єкта, мети і завдань 

дослідження. Огляд літератури і патентний пошук. 

Методологія теоретичних досліджень. Моделювання 

технологічних процесів (види моделей, принципи 

моделювання). Методологія експериментальних досліджень. 

Методи досліджень та їх класифікація. Основні етапи 

досліджень, організація та проведення.  

8 1 

3.  Оцінка ефективності наукових робіт. Види, методи оцінки, 

критерії ефективності наукових досліджень. Розрахунок 

економічної ефективності науково-технічних розробок і 

досліджень, способи впровадження наукових досліджень у 

виробництво. Особливості організації та стимулювання 

наукової роботи. 

2 1 

4.  Оформлення результатів досліджень у вигляді наукових 

робіт. Правила та загальні вимоги до оформлення наукових 

робіт: статей, наукових звітів, дисертацій. Композиція 

публікації. Магістерська, кандидатська та докторська 

дисертація: вимоги державних стандартів. Формулювання і 

обґрунтування основних висновків за результатами 

проведених досліджень, подання до захисту, процедура 

публічного захисту. Рецензування наукових робіт. 

Автореферат як виклад квінтесенції дисертації. Розробка 

рекомендацій та пропозицій на основі проведених 

досліджень. 

6 1 

Разом з дисципліни 18 4 



 

2.2. Перелік лабораторних занять 

№ з/п Назва теми 
Кількість годин 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

1 
Тема 1.Організація наукової діяльності в Україні та 

інших країнах 
2 1 

2-3 
Тема 2. Методологія і організація наукових 

досліджень 
4 1 

4 Тема 3. Оцінка ефективності наукових робіт 2 1 

5-6 
Тема 4. Оформлення результатів досліджень у 

вигляді наукових робіт 
4 1 

 Всього: 12 4 
 

2.3. Перелік завдань для самостійної роботи студентів 

№

з/п 
Види навчальної діяльності 

Кількість годин 
денна форма 

навчання 
заочна форма 

навчання 

1 

Опрацювання лекційного матеріалу, підготовка до 

лабораторної роботи за темою: «Організація наукової 

діяльності в Україні та інших країнах» 

10 10 

2 

Опрацювання лекційного матеріалу, підготовка до 

лабораторної роботи за темою: «Методологія і 

організація наукових досліджень» 

10 10 

3 

Опрацювання лекційного матеріалу, підготовка до 

лабораторної роботи за темою: «Оцінка ефективності 

наукових робіт» 

10 10 

4 

Опрацювання лекційного матеріалу, підготовка до 

лабораторної роботи за темою: «Оформлення 

результатів досліджень у вигляді наукових робіт» 

10 10 

5 

Виконання індивідуальних навчально-дослідних 

завдань за темою випускної роботи магістра - вибір та 

обґрунтування теми наукового дослідження, пошук, 

накопичення, обробка та узагальнення результатів, 

складання звіту з НДР або науково-технічної статті з 

поданням її в журнал «Автоматизація технологічних і 

бізнес-процесів» 

20 42 

Разом з дисципліни 60 82 
 

3. Критерії оцінювання результатів навчання 

Види контролю: поточний, підсумковий – екзамен. 
 

Нарахування балів за виконання змістового модуля 

Вид роботи, що підлягає        

контролю 

Оцінні бали 
Форма навчання 

денна заочна 

min 

д/з 

max 

д/з 

Кільк. 

робіт, 

оди-

ниць 

Сумарні 

бали 
Кільк. 

робіт, 

оди-

ниць  

Сумарні 

 бали 

min max min max 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Змістовий модуль 1. «Методологія, організація та оформлення результатів 

наукових досліджень» 

Робота на лекціях 1/2,5 1,5/3 9 9 13,5 2 5 6 

Робота на лабораторних 

заняттях 
1/5 1,5/6 6 6 9 2 10 12 

Опрацювання тем, не 

винесених на лекції 
1 1,5 1 1 1,5 4 4 6 

Підготовка до 

лабораторних занять 
1/2,5 1,5/3 6 6 9 2 5 6 

Виконання 

індивідуальних завдань 
8/11 12/15 1 8 12 1 11 15 

Проміжна сума – – – 30 45 – 35 45 

Модульний контроль у 

поточному семестрі 
20/20 40/45 1 20 40 1 20 45 

Контроль результатів 

дистанційного модулю 
10 15  10 15  5 10 

Рейтинг за творчі 

здобутки студентів 
0 10  0 10  0 2 

Оцінка за змістовий 

модуль 1 
– – – 60 100 – 60 100 

Разом 60...100 60...100 

 

4. Інформаційні ресурси базові 

1. Електронний навчальний посібник за курсом «Методологія та 

організація наукових досліджень» [Электронный ресурс]. Містить питання 

організації та проведення НДР, ДСТУ/ Скл. доц. каф. АТПіРС Воінова С.О. 

(об’єм 6 Мб на СD-RW) (знаходиться на кафедрі АТПіРС, Б-321, 1 экз.). 

2. Електронний конспект лекцій з курсу «Методологія та організація 

наукових досліджень [Електронний ресурс]. Включає питання, передбачені 

навчальною програмою, затвердженою Методичною радою ОНАХТ/ Склала 

доц. каф. АТПіРСП Воінова С.О. (об’єм 10Мб на СD- RW) (знаходиться на 

кафедрі АТПіРС, Б-321, 1 екз.). 

3. Мультімедійний електронний підручник «Основи наукових 

досліджень». [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://www.ic.omskreg.ru/ 

~cognitiv/sod.htm – загл. з екрану. 

4. Методичні вказівки до написання н.-т. статті з дисципліни 

«Методологія та організація наукових досліджень» для магістрів сп. 151/ 

Укладач С.О.Воінова.- Одеса: ОНАХТ, 2016.- 10с. 

5. Методичні вказівки до виконання випускної кваліфікаційної роботи на 

отримання СВО магістра для студентів сп. 151 / Укладачі С.О. Воінова, 

В.А.Хобін.- Одеса: ОНАХТ, 2016.- 77с. 

6. Білуха М.Т. Методологія наукових досліджень: Підручник. – К.: АБУ, 

2002. – 480 с. 

7. Здобувачу наукового ступеня: Метод. рекомендації – Київ: МАУП, 

2002. – 184 с. 

http://www.ic.omskreg.ru/


 

8. Ковальчук В.В., Моїсєєв Л.М. Основи наукових досліджень: 

Навчальний посібник. –Київ: „Професіонал”, 2004. – 216 с. 

9. Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень: 

Навчальний посібник. – Житомир: Кондор, 2003. – 189 с. 

10. Пілюшенко В.Л., Шкрабак І.В., Словенко Е.І. Наукове дослідження: 

організація, методологія, інформаційне забезпечення: Навчальний посібник. – 

Київ: Лібра, 2004. – 344 с. 

11. П’ятницька-Позднякова І.С. Основи наукових досліджень у вищій 

школі: Навчальний посібник – К., 2003. – 116 с. 

12. Стеченко Д.М., Чмир О.С. Методологія наукових досліджень: 

Підручник. – К.: Знання, 2005. – 309 с. 

13. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-

дослідницької діяльності: Підручник. – 2-е перероб. і доп. – К.: Знання-Прес, 

2002. – 295 с. 

14. Лудченко А.А., Лудченко А.Я., Примак Т.А. Основы научных 

исследований. Учебное пособие. – К.: Знання, 2000. – 114 с. 

15. Методология научных исследований / Папковская П.Я. – М.: 

Информпресс, 2006. – 184c. 

16. Методология научного исследования / Рузавин В.С. – М.: Юнити-

Дана, 1999. – 317 c. 

17. Основы научных исследований / Под ред. В.И. Крутова. – М.: 

«Высшая школа», 1989.- 400с. 

18. Основы научных исследований / Под ред. Лудченко А.А. – К.: 

«Знання», 2000.- 114с. 

19. Ковальчук В.В., Моїсеєв Л.М., Яцій О.М. Основи наукових 

досліджень. Навчальний посібник. – Одеса: ПНЦ АПН України, 2002. – 218 с. 

20. Білуха М.Т. Методологія наукових досліджень: Підручник. – К.: АБУ, 

2002. – 480 с. 

21. Мороз І.В. Структура дипломних, кваліфікаційних робіт та вимоги до 

їх написання, оформлення захисту. – К.: 1997. – 56 с. 

22. Пілюшенко В.Л., Шкрабак І.В., Словенко Е.І. Наукове дослідження: 

організація, методологія, інформаційне забезпечення: Навчальний посібник. – 

Київ: Лібра, 2004. – 344 с. 

23. Очерки развития науки в Одессе / НАН Украины, Южный научный 

центр. – Одесса, 1995. – 576 с. 

24. Федоткин И.М. Математическое моделирование технологических 

процессов. – К.: «Вища школа», 1988. – 415 с. 

25. Рачков П.А. Науковедение. – М.: МГУ, 1973. – 252 с. 


