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1. Опис навчальної дисципліни 
Характеристика навчальної 

дисципліни 
Найменування показників  

Галузь знань, спеціальність 
(освітня програма), освітній 

рівень Денна форма 
навчання 

Заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів – 6 Галузь знань: 14 "Електрична 
інженерія" Нормативна 

Модулів – 1 Рік підготовки: 
Змістових модулів – 3 
Електроний адрес РПНД 
на сайті Університету: 
 

1-й 1-й 

Семестри: Загальна кількість годин – 
180 

Спеціальність: 142 
"Енергетичне 

машинобудування" 
 

(освітня програма 
"Енергетичне 

машинобудування") 1-й 2-й 1-й 2-й 
Лекції 

15 год 15 год 15 год 15 год 
Практичні заняття 

– 15 год – 15 год 
Самостійна робота 

75 год 60 год 75 год 60 год 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних – 1 та 2; 
самостійної роботи 
студента – 5 та 4 

Освітній рівень: третій  
(освітньо-науковий) 

Вид контролю: залік 
 
 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Метою вивчення навчальної дисципліни є підготовка фахівців, здатних 
ставити та розв’язувати комплексні задачі в галузі енергетичного 
машинобудування та дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає 
глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та 
професійної практики.  

Завдання дисципліни – ознайомити аспірантів із сучасними та 
перспективними методами організації та планування наукових досліджень, 
системами науково-технічної інформації, параметрами оптимізації, повним і 
дробовим факторним експериментом, плануванням експерименту при пошуку 
оптимальних умов, обробкою результатів експерименту.  

Після вивчення дисципліни аспірант повинен: 
знати: сутність наукових знань, основи загальних методів наукового 

пізнання, основи проведення спостережень, вимірювань та аналізу похибок 
вимірювання, елементи планування факторних експериментів, основи 
статистичного аналізу результатів факторних експериментів, хід планування 
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експерименту при пошуку оптимальних умов, основи графічного та аналітичного 
аналізу даних, структуру систем автоматизації експериментальних досліджень; 

уміти: аналізувати можливості використання методів емпіричного та 
теоретичного дослідження при проведенні експериментів, виявляти причини 
похибок вимірювання при проведенні експерименту, приймати рішення щодо 
вибору плану активного наукового експерименту, розробляти повні та дробові 
факторні експерименти та проводити статистичний та регресійний аналіз їх 
результатів, на практиці організовувати проведення наукових досліджень з 
використанням методів планування експерименту, представляти отримані 
результати в графічній та аналітичній формі; 

мати уявлення: про перспективу розвитку методів наукових досліджень, 
можливості застосування методів активного факторного експерименту в різних 
галузях науки та техніки.  

 
3. Програма навчальної дисципліни 

 
Змістовий модуль 1. Методи наукових досліджень 

 
Тема 1.1. Емпіричний та теоретичний методи наукового пізнання.  
Тема 1.2. Організація та планування наукових досліджень.  
Тема 1.3. Система науково-технічної інформації та інформаційний пошук.  

 
Змістовий модуль 2. Проведення досліджень в науці та техніці 

 
Тема 2.1 Спостереження і вимірювання. Параметри оптимізації і фактори в 

наукових дослідженнях.  
Тема 2.2. Фізичне і математичне моделювання в наукових дослідженнях. 
Тема 2.3. Фізичний експеримент в наукових дослідженнях. 
Тема 2.4. Планування експерименту при пошуку оптимальних умов. 

Проведення експерименту. 
Тема 2.5. Обробка результатів експерименту. Графічний і аналітичний аналіз 

даних. Узагальнення результатів наукових досліджень. 
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Змістовий модуль 3. Апробації і захист результатів наукових досліджень 
 
Тема 3.1. Оформлення результатів наукових досліджень як звіта з наукової 

роботи.  
Тема 3.2. Оформлення результатів наукових досліджень як тези доповіді, 

доповіді та презентації доповіді. 
Тема 3.3. Оформлення результатів наукових досліджень як статті. 
Тема 3.4. Оформлення результатів наукових досліджень як заявки на 

винахід. 
Тема 3.5. Апробація результатів наукових досліджень в науково-технічних 

конференціях, наукових збірниках та журналах. 
Тема 3.6. Впровадження результатів наукових досліджень.  
Тема 3.7. Оформлення дисертації та представлення документів для її захисту. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Кількість годин 
денна форма заочна форма 

у тому числі у тому числі Назви змістових модулів і тем 

ус
ьо

го
 

л пр
. 

с.
р.

 

ла
б 

ус
ьо

го
 

л пр
. 

с.
р.

 

ла
б 

Змістовий модуль 1. Методи наукових досліджень 
Тема 1.1. Емпіричний та теоретичний 
методи наукового пізнання. 12 2 – 10 – 12 2 – 10 – 

Тема 1.2. Організація та планування 
наукових досліджень. 12 2 – 10 – 12 2 – 10 – 

Тема 1.3. Система науково-технічної 
інформації та інформаційний пошук. 6 1 – 5 – 6 1 – 5 – 

Разом за змістовим модулем 1 30 5 – 25 – 30 5 – 25 – 
Змістовий модуль 2. Проведення досліджень в науці та техніці 

Тема 2.1. Спостереження і 
вимірювання. Параметри оптимізації і 
фактори в наукових дослідженнях 

12 2 – 10 – 12 2 – 10 – 

Тема 2.2. Фізичне і математичне 
моделювання в наукових дослідженнях 12 2 – 10 – 12 2 – 10 – 

Тема 2.3. Фізичний експеримент в 
наукових дослідженнях. 12 2 – 10 – 12 2 – 10 – 

Тема 2.4. Планування експерименту при 
пошуку оптимальних умов. Проведення 
експерименту 

12 2 – 10 – 12 2 – 10 – 
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Кількість годин 
денна форма заочна форма 

у тому числі у тому числі Назви змістових модулів і тем 

ус
ьо

го
 

л пр
. 

с.
р.

 

ла
б 

ус
ьо

го
 

л пр
. 

с.
р.

 

ла
б 

Тема 2.5. Обробка результатів 
експерименту. Графічний і аналітичний 
аналіз даних. Узагальнення результатів 
наукових досліджень. 

12 2 – 10 – 12 2 – 10 – 

Разом за змістовим модулем 2 60 10 – 50 – 60 10 – 50 – 
Змістовий модуль 3. Апробації і захист результатів наукових досліджень 

Тема 3.1. Оформлення результатів 
наукових досліджень як звіта з наукової 
роботи. 

12 2 2 8 – 12 2 2 8 – 

Тема 3.2. Оформлення результатів 
наукових досліджень як тези доповіді, 
доповіді та презентації доповіді. 

12 2 2 8 – 12 2 2 8 – 

Тема 3.3. Оформлення результатів 
наукових досліджень як статті. 12 2 2 8 – 12 2 2 8 – 

Тема 3.4. Оформлення результатів 
наукових досліджень як заявки на 
винахід. 

12 2 2 8 – 12 2 2 8 – 

Тема 3.5. Апробація результатів 
наукових досліджень в науково-
технічних конференціях, наукових 
збірниках та журналах. 

12 2 2 8 – 12 2 2 8 – 

Тема 3.6. Впровадження результатів 
наукових досліджень. 12 2 2 8 – 12 2 2 8 – 

Тема 3.7. Оформлення дисертації та 
представлення документів для її 
захисту. 

18 3 3 12 – 18 3 3 12 – 

Разом за змістовим модулем 3 90 15 15 60 – 90 15 15 60 – 
Усього годин 180 30 15 135 – 180 30 15 135 – 

 

5. Теми практичних занять 

Кількість годин 
№ 
з/п 

Назва теми денна 
форма 

заочна 
форма 

1 Оформлення результатів наукових досліджень як звіта з наукової 
роботи. 2 2 

2 Оформлення результатів наукових досліджень як тези доповіді, 
доповіді та презентації доповіді. 2 2 

3 Оформлення результатів наукових досліджень як статті. 2 2 

4 Оформлення результатів наукових досліджень як заявки на винахід. 2 2 

5 Апробація результатів наукових досліджень в науково-технічних 
конференціях, наукових збірниках та журналах. 2 2 
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Кількість годин 
№ 
з/п 

Назва теми денна 
форма 

заочна 
форма 

6 Впровадження результатів наукових досліджень. 2 2 

7 Оформлення дисертації та представлення документів для її захисту. 3 3 

РАЗОМ 15 15 

 

6. Самостійна робота 
 
Метою самостійної робота є повторення й осмислення студентом усіх питань 

кожної теми, висвітлених на лекційних і практичних заняттях. Самостійна робота 
проводиться в навчально-методичних аудиторіях та лабораторіях НУК, читальних 
залах, на об’єктах майбутньої діяльності та/або вдома. Результати цієї роботи 
фіксуються студентом в індивідуальному робочому зошиті (конспекті). Також до 
самостійної роботи відносяться підготовка до поточних контрольних і практичних 
робіт і виконання додаткових індивідуальних завдань.  

 
№ 
з/п Назва теми Кількість 

годин 
1 Емпіричний та теоретичний методи наукового пізнання. 10 
2 Організація та планування наукових досліджень. 10 
3 Система науково-технічної інформації та інформаційний пошук. 5 

4 Спостереження і вимірювання. Параметри оптимізації і фактори в 
наукових дослідженнях 10 

5 Фізичне і математичне моделювання в наукових дослідженнях 10 
6 Фізичний експеримент в наукових дослідженнях. 10 

7 Планування експерименту при пошуку оптимальних умов. Проведення 
експерименту 10 

8 Обробка результатів експерименту. Графічний і аналітичний аналіз даних. 
Узагальнення результатів наукових досліджень. 10 

9 Оформлення результатів наукових досліджень як звіта з наукової роботи. 8 

10 Оформлення результатів наукових досліджень як тези доповіді, доповіді 
та презентації доповіді. 8 

11 Оформлення результатів наукових досліджень як статті. 8 
12 Оформлення результатів наукових досліджень як заявки на винахід. 8 

13 Апробація результатів наукових досліджень в науково-технічних 
конференціях, наукових збірниках та журналах. 8 

14 Впровадження результатів наукових досліджень. 8 
15 Оформлення дисертації та представлення документів для її захисту. 12 

РАЗОМ 135 
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7. Методи контролю 
 
Рівень засвоєння матеріалу дисципліни здійснюється шляхом проведення 

поточного модульного контролю (ПМК) у вигляді письмової відповіді на 
завдання різної складності, виконання етапів додаткових індивідуальних завдань, 
відповіді на практичних заняттях та підсумкового контролю у формі письмового 
заліку. 

Підсумкова оцінка з дисципліни складається з оцінок, отриманих за 
поточний (модульний) контроль, результатів виконання додаткових 
індивідуальних завдань, відповідей на практичних заняттях та заліку.  

За всі контрольні заходи (КЗ) протягом семестру студент може отримати від 
0 до 100 балів. Студент вважається допущеним до складання заліку, якщо він 
заздалегідь виконав і захистив індивідуальні завдання і при поточному 
модульному контролі за окремі змістові модулі одержав не менше, ніж 60 % від 
максимально  можливої кількості балів. Студенту, який набрав за всі КЗ менше 60 
балів, слід надати можливість виконати додаткові види робіт. 

 
8. Розподіл балів, які отримують студенти 

 
Поточне тестування та самостійна робота 

Змістовий модуль 3 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 

МКР 
1 

МКР 
2 

МКР 
3 

Підсумковий 
тест (залік) Сума 

5 5 5 5 5 5 5 15 15 15 20 100 
Т1, Т2, …. Т7 – теми змістових модулів 

 
Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Оцінка за національною шкалою Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка 
ECTS для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики для заліку 

90 – 100 А відмінно 
82-89 В 
74-81 С добре 

64-73 D 
60-63 Е  задовільно 

зараховано 

35-59 FX незадовільно з можливістю 
повторного складання 

не зараховано з 
можливістю повторного 

складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 
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Критерії підсумкової оцінки та система рейтингових балів 
 

Критерії підсумкової оцінки 
 

"Відмінно" – студент засвоїв весь програмний матеріал, він виділяє найбільш 
суттєве у питанні, добре знає основні положення, демонструє знання 
фактичного матеріалу, уміє робити висновки, володіє культурою 
викладу інформації, викладає знання у логічній послідовності. 

"Добре" – студент знає програмний матеріал, не допускає у відповіді серйозних 
помилок, легко виправляє окремі неточності, якщо викладач вказує на 
них, відповідає без особливих труднощів на додаткові питання, 
викладає переважно у логічній послідовності, достатньо чітко 
висловлює свої думки. 

"Задовільно" – студент засвоїв у цілому програмний матеріал, знає основні 
положення курсу, однак знання не досить глибокі, відчуває труднощі 
при відповіді на уточнюючі і додаткові питання, надає перевагу 
питанням репродуктивного характеру, не вміє робити логічних 
висновків, виявляє не високу культуру викладу знань. 

"Незадовільно" – не засвоїв більшу частину програмного матеріалу, має тільки 
певні уявлення про основні положення курсу, при відповіді допускає 
грубі помилки, які не здатен виправити навіть після коректуючи 
запитань, не вміє логічно мислити і викладати свою думку. 

 
Система рейтингових балів 

 
Рейтинг студента з дисципліни складається з балів, отриманих за: 

1) виступ на практичних заняттях; 
2) результати виконання МКР; 
3) відповіді на заліку; 
4) обов’язкові і додаткові (самостійні) види навчальної роботи. 
 

Обов'язкові види контрольних заходів 
 

1) Практичні заняття: максимальна оцінка за відповідь складає 5 балів. 
2) Поточний модульний контроль: 
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Максимальна кількість балів за всі МКР дорівнює 45 балів. Розподіл балів по 
модулях: МКР №1 – 15 балів; МКР №2 – 15 балів; МКР №3 – 15 балів 

 
Додаткові види контрольних заходів (самостійна робота) 

 
3) Виконання індивідуального завдання: максимальна оцінка 10 балів. 
4) Складання тестових завдань: максимальна оцінка – 5 балів. 
 

Залік 
 

Максимальна кількість балів за відповідь на заліку – 20 балів. 
 

9. Рекомендована література 
 

Базова 
 

1. Білуха М.Т. Методологія наукових досліджень: підручник. – К.: АБУ, 2002. – 
480 с. 

2. Єріна А.М., Захожай В.Б., Єрін Д.Л. Методологія наукових досліджень: навч. 
посібник. – К.: Центр навч. л-ри, 2004. – 212 с. 

3. Ковальчук В.В., Моїсеєв Л.М. Основи наукових досліджень: навч. 
посібник. – К.: Професіонал, 2005. – 240 с. 

4. Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень: навч. 
посібник. – К.: Кондор, 2006. – 206 с. 

5. Основи методології та організації наукових досліджень: навч. посібник / За ред. 
А.Є. Конверського. – К.: Центр навч. л-ри, 2010. 

6. Соловйов С.М. Основи наукових досліджень: навч. посібник. – Миколаїв: 
ЧДУ ім. П. Могили, 2010. – 180 с. 

7. Фареник С.А. Логіка і методологія наукового дослідження: науково-
методичний посібник. – К.: Вид-во УАДУ, 2000. 

8. Шейко В.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: 
підручник. – К.: Знання-Прес, 2002. 
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Допоміжна  
 

1. Коновалова Н.І., Греков С.А. Методологія наукових досліджень: методичні 
вказівки. – Чернівці: Рута, 2008. – 117 с. 

2. Кузнецов И.Н. Научное исследование. Методика проведения и оформление: 
учебник. – М.: Дашков и К, 2004. 

3. Основи научных исследований: Теплоэнергетика / Дикий Н.А., Халатов А.А. 
Под. ред. Г.М. Доброва. – К: Вища школа, 1985. – 223 с. 

4. Папковская П.Я. Методология научных исследований: Курс лекций. – 
Минск: Информпресс, 2002. 

5. Пахомов Ю.А. Основы научных исследований и испытаний тепловых 
двигателей: учебник. – М.: ТрансЛит, 2009. – 432 с. 

6. Стеченко Д.М., Чмир О.С. Методологія наукових досліджень. – К.: Знання, 
2007. – 317 с. 

7. Тарєлкін Ю.П., Цикін В.О. Методологія наукових досліджень: навч. 
посібник. – Суми: Вид-во СумДПУ, 2010. – 196 с. 

8. Тимченко А.А. Системні дослідження в науці та техніці. Частина I. 
Методологія наукових досліджень. Бібліотечка науково-технічного журналу 
"Вісник ЧДТУ". – Черкаси: ЧДТУ, 2006. – 40 с. 

9. Чмиленко Ф.О., Жук Л.П. Методологія та організація наукових досліджень: 
навч.посібник для студентів. – Д.: РВВ ДНУ, 2014. – 48 с. 

 
10. Інформаційні ресурси 

 
1. Вища освіта України: журнал. – Режим доступу: https://wou.npu.edu.ua/. 
2. Google Scholar або Google Академія: пошукова система і некомерційна 

бібліометрична база даних, що індексує наукові публікації та наводить дані 
про їх цитування https://scholar.google.com.ua/  

3. Портал полегшення процедури оформлення наукових джерел відповідно до 
вимог Вищої атестаційної комісії (ВАК) України та проходження 
нормоконтролю при написанні публікацій, курсових, дипломних, дисертацій 
та інших наукових робіт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
www.vak.org.ua  

4. Законодавство України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.rada.kiev.ua; http://www.nau.kiev.ua; http://www.ukrpravo.kiev. com; 
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http://www.liga.kiev.ua.  
5. Методологія науки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.inter-

pedagogika.ru.  
6. Методологія науки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

sites.google.com/site/fajrru/Home/scientific.  
7. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua.  
8.  Національна парламентська бібліотека України [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://www.nplu.kiev.ua  
9. Харківська державна наукова бібліотека ім. Короленка [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://korolenko.kharkov.com  
10. Центр исследований и статистики науки [Электронный ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.csrs.ru/ 
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