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Вступ 
 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Методологія 

наукових досліджень” складена відповідно до освітньо-наукової програми 

підготовки доктора філософії в галузі 13 “Механічна інженерія”, 

спеціальності 135 “Суднобудування”. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є методологія проведення 

наукових досліджень. 

Міждисциплінарні зв’язки: Навчальна дисципліна забезпечує 

підготовку до вивчення навчальних дисциплін циклу професійної підготовки 

докторів філософії та наукової складової освітньо-наукової програми. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Організація і роль науки в суспільстві. 

2. Технологія наукових досліджень. 

3. Науково-інженерна діяльність у процесі створення технічного феномена. 

4. Планування та проведення експерименту в науці і техніці. 

1. Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач 
 
ЗК3. Опанування навичок проведення аналітичної та експериментальної 

наукової діяльності; організація, планування та прогнозування результатів 

наукових досліджень. 

ЗК4. Здатність до ініціювання та виконання наукових досліджень, 

результатом яких є одержання нових знань. 

ЗК5. Здатність до генерування нових ідей (креативність), абстрактного 

мислення, вміння пристосовуватись до нових умов та ситуацій. 

ЗК8. Застосування сучасних інформаційних і комунікаційних технологій, 

включаючи методи отримання, обробки та зберігання наукової інформації 

 

2. Програмні результати навчання 
РН4. Вміти визначити об’єкт і суб’єкт досліджень, використовуючи 

гносеологічні підходи до розв’язання сучасних проблем суднобудування та 

водного транспорту. 
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РН13. Спланувати та реалізувати на практиці оригінальне самостійне наукове 

дослідження, яке має наукову новизну, теоретичну і практичну цінність та 

сприяє розв’язанню сучасних проблем суднобудування та водного 

транспорту. 

РН15. Створювати програмні продукти на одній із мов програмування 

відповідно до потреб дисертаційного дослідження, а також адаптувати, 

удосконалювати та вбудовувати програмні продукти, початково призначені 

для іншої мети 

РН24. Описувати результати наукових досліджень у фахових публікаціях у 

вітчизняних та закордонних спеціалізованих виданнях, в тому числі в 

одному, внесеному до наукометричної бази Scopus або аналогічних баз. 

РН26. Дотримуватись етичних норм, враховувати авторське право та норми 

академічної доброчесності при проведенні наукових досліджень, презентації 

їх результатів та у науково-педагогічній діяльності. 

РН27. Знайти оригінальне інноваційне рішення, направлене на розв’язання 

конкретної проблеми з суднобудування, судноремонту, засобів освоєння 

Світового океану та водного транспорту. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 6 кредитів ЄКТС. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Модуль 1. 

Змістовий модуль 1. Організація і роль науки в суспільстві 

Тема 1. Сутність науки та техніки. Загальні  методи наукового пізнання і 
його методичні основи 
Тема 2. Організаційна структура науки в Україні та у світі. Планування та 
організація наукових досліджень.. 
Тема 3.  
Система науково-технічної інформації. Об'єкти інтелектуальної власності. 
Винахід і патент. 
 

 

Змістовий модуль 2. Технологія виконання наукових досліджень 

Тема 4.  
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Вибір теми наукового дослідження та визначення робочої гіпотези. 
Формулювання мети, завдань, об’єкта й предмета дослідження. 
Тема 5.  
Бібліографічний апарат наукових досліджень. 
Тема 6.  
Процес підготовки рукопису дисертації та автореферату. 

 

Змістовий модуль 3. Науково-інженерна діяльність у процесі 

створення технічного феномена 

Тема 7.  
Робота над статтями та доповідями. 
Тема 8 
Методологія інженерної та наукової діяльності при створенні складної 
техніки. Ефективність наукових досліджень 
Тема 9.  
Методика створення бізнес-плану науково-дослідної роботи та розробка   

стратегії маркетингу дослідження 
 

Змістовий модуль 4. Планування та проведення експерименту в 

науці і техніці 

Тема 10.  
План експерименту. Повний і дробовий факторний експеримент. 
Оптимізація факторів у богатопараметричному експерименті. 
Тема 11. 
Техніка проведення експерименту. Спостереження та вимірювання. 
Тема 12.  
Підготовка до проведення експерименту і обробки результатів. Графо-

аналітичний аналіз даних експерименту. Обробка результатів досліджень та 

прийняття рішень. 

 

3. Рекомендована література 

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

дослідницької діяльності : підручник [Текст] / В. М. Шейко, Н. М.  

Кушнаренко. – К.: Знання-Прес, 2002. – 295 с. 

2. Крушельницька, О. В. Методологія та організація наукових досліджень: 

навч. посібник [Текст] / О. В. Крушельницька. – Київ: Кондор, 2006. – 206 с. 
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3. Основи методології та організації наукових досліджень: Навч. посіб. 

для студентів, курсантів, аспірантів і ад’юнтів [Текст] / за ред. А. Є. 

Конверського. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 352 с. 

4. Макогон, Ю. В. Основи наукових досліджень в економіці : навч. 

посібник [Текст] / Ю. В. Макогон, В. В. Пилипенко. –  Донецьк : Альфа-Прес, 

2007. – 144 с. 

5. Білуха, М. Т. Методологія наукових досліджень : підручник [Текст] / М. 

Т. Білуха. – К. : АБУ, 2002. – 480 с. 

6. Єріна, А. М. Методологія наукових досліджень : навч. посібник [Текст] 

/ А. М. Єріна, В. Б. Захожай, Д. Л. Єрін. – Київ : Центр навч. літ., 2004. – 

212 с. 

7. Баскаков, А. Я. Методология научного исследования : учеб.пособие 

[Текст] / А. Я. Баскаков, Н. В. Туленков. – К. : МАУП, 2004. – 216 с. 

8. Конверський, А. Є. Основи методології та організації наукових 

досліджень : навч. посібник [Текст] / А. Є. Конверський. – К. : ЦУЛ, 2010. – 

352 с. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік. 

5. Засоби діагностики успішності навчання – захист практичних робіт, 

поточний модульний контроль (тестування), захист індивідуального 

завдання. 



Програма підготовки докторів філософії 
Методологія наукових досліджень 

180 год. / 6 кредитів ЕКТС 
(15 год лекцій, 30 год. практичних) 

 
 
 
 

Теми практичних занять 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Роль сучасних комп’ютерних технологій у наукових 
дослідженнях 

2 

2 Інформаційні технології на службі у науки 2 
3 Підготовка до видання наукової публікації 2 
4 Оформлення прав на інтелектуальну власність 2 
5 Стандартний метод підготовки даних для розробки 

математичної моделі об'єкту, що проектується.  
Робота з таблицею "автофільтр" 

2 

6 Багатовимірна апроксимація масиву даних 2 
7 Розробка алгоритму визначення елементів збалансованої 

системи методом верстки з використанням програми 
"Підбір параметра" 

2 

8 Методика дослідження простору параметрів системи з 
великим числом ознак субоптимізації. Використання 
таблиць впливу в алгоритмі ухвалення рішення 

4 

9 Методологія експериментальних досліджень. 4 
10 Пошук екстремуму неявної функції багатьох змінних, 

заданої алгоритмічно, за допомогою програми SOLVER. 
4 

11 Розробка програмного продукту на одній із мов 
програмування відповідно до потреб дисертаційного 
дослідження, або адаптування, удосконалення 
програмного продукту, початково призначеного для іншої 
мети 

4 

 Усього 30 
 



Програма підготовки докторів філософії 
Методологія наукових досліджень 

180 год. / 6 кредитів ЕКТС 
(15 год лекцій, 30 год. практичних) 

 
 

Самостійна робота з курсу «Методологія наукових досліджень» включає такі 
форми: 
– опрацювання лекційного матеріалу; 
– підготовка до практичних занять; 
– виконання індивідуальних наукових завдань та науково-дослідних робіт. 

 
Завдання для самостійної роботи 

 
1. Поняття про науку, її роль у розвитку суспільства. 
2. Мета та задачі наукового дослідження. 
3. Експериментальні дослідження. 
4. Структура та класифікація науки. 
5. Об'єкт і предмет дослідження. 
6. Експертний метод дослідження. 
7. Наукові дослідження: поняття, види та форми організації. 
8. Джерела інформації для наукових досліджень. 
9. План наукового дослідження. 
10. Підготовка наукових кадрів. 
11. Основні відділи бібліотеки. 
12. Перспективний план дослідження. 
13.Роль, задачі та основні принципи і прийоми організації наукової роботи. 
14. Форми та методи роботи з книгою. 
15. Робочий план дослідження. 
17. Складання конспекту. 
18. Архітектоніка наукової роботи (анотація, вступ, теоретична та практична 
частини, розрахунок ефективності, висновки, тощо). 
19. Раціональна організація розумової праці дослідника. 
20. Узагальнення, відбір та обробка інформації. 
21. Архітектоніка наукової статті. 
22. Наукові напрямки досліджень у економіці. 
23. Об'єкти наукових досліджень та їх класифікація. 
24. Гіпотеза та її доказ. 
25. Вибір теми наукового дослідження: фактори, прийоми та засоби. 
26. Загальнонаукові методи дослідження. 
27. Обробка наукової інформації. 
28. Критерії вибору і обґрунтування теми наукового дослідження. 
29. Задачі і методи теоретичного дослідження. 
30. Науковий експеримент: мета, задачі, методика проведення. 



Завдання для поточного контролю 
Методологія наукових досліджень 

180 год. / 6 кредитів ЕКТС 
(15 год лекцій, 30 год. практичних) 

 
1. Поняття про кумулятивний характер наукових знань. 
2. Основи сучасної класифікації наук. 
3. Основні психологічні аспекти наукової діяльності. 
4. Характеристика загальних методів наукового пізнання. 
5. Спостереження, порівняння, вимірювання та експеримент. 
6. Абстрагування, аналіз і синтез, індукція і дедукція, моделювання. 
7. Ідеалізація, формалізація, аксіоматичний метод. 
8. Проблеми, гіпотези і питання в наукових дослідженнях. 
9. Організаційна структура науки в Україні. 
10. Як здійснюється підготовка і використання науково-технічних кадрів 
в Україні?  
11. Основні напрямки роботи атестаційної комісії України. 
12. Наукові громадські організації України. 
13. Як організовується науково-дослідна робота у вищій школі? 
14. Основні види і структура наукових робіт. 
15. Як здійснюється вибір теми і методики наукового дослідження? 
16. Як здійснюється підготовка та планування науково-дослідної роботи? 
17. Структура національного інформаційного фонду України. 
18. Особливості роботи з патентною літературою. 
19. Автоматизація інформаційного забезпечення наукової діяльності. 
20. Інформаційна мережа Інтернет. 
21. Міжнародна система наукової інформації. 
22. Класифікація вимірювань. 
23. Систематичні похибки і способи їх виключення. 
24. Випадкові похибки прямих вимірів і способи їх оцінки. 
25. Математичне очікування і дисперсія. 
26. Непрямі виміри і їх похибки. 
27. Методика виявлення грубих помилок. 
28. Види параметрів оптимізації і основні вимоги до них. 
29. Фактори експерименту і основні вимоги до них. 
30. Як будуються матриці повного факторного експерименту при різному 
числі факторів? 
31. Основні властивості повного факторного експерименту. 
32. Основні етапи повного факторного експерименту і його обробки. 
33. Мінімізація числа дослідів. Дробовий факторний експеримент. 
34. Побудова латинських і греко-латинських квадратів. 
35.  Призначення відсіваючих експериментів 
36. Ортогональне центральне композиційне планування. 
37. Сутність екстремальних експериментів. 
38. Сутність методу крутого сходження. 
39. Основні етапи оптимізації методом крутого сходження. 



40. Побудова ортогонального плану другого порядку. 
41. Сутність симплексного методу оптимізації. 
42. Формалізація даних експерименту в анкеті для збору інформації. 
43. Що таке похибки паралельних дослідів? 
44. Що таке  гістограма ?  
45. Як за допомогою гістограми визначити надійність і забезпеченість 
даного елементу вибірки? 
46. Навіщо проводять рандомізацію експерименту? 
47. Особливості графічного представлення результатів вимірів. 

 


