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 1. Мета та завдання дисципліни  
 

Мета - формування в студентів знань й умінь, необхідних для вибору теми дослідження, 
формулювання мети, розробки алгоритму досягнення мети, вибору методів і засобів реалізації 
алгоритму дослідження, проведення експериментів, обробки отриманих даних. 
           Завдання - дисципліна орієнтована на надання допомоги студенту в опануванні знань та 
умінь, необхідних для виконання спеціальної частини дипломної роботи і дослідницьких робіт, 
метою яких є розробка продуктів інтелектуальної власності з елементами новизни, практичної 
корисності і винахідницького рівня. 

   
  

2. Вимоги до результатів по даній  дисципліні 
Наявність (після вивчення дисципліни «Основи наукових досліджень») знань, вмінь та 

навичок в області наукових досліджень, необхідних для збору інформації про об’єкт  
дослідження, виділення факторів, які визначають його якісно-кількісні характеристики, 
розробки алгоритму дослідження, постановки експерименту, обробки отриманих даних, 
розробки математичної моделі об’єкта, який досліджується, оцінки отриманих результатів з 
позиції новизни та практичної вигідності.         
       

В результаті вивчення дисципліни студент повинен: 
знати: 

1. Що таке  наукова діяльність, її подібність і відмінність від інших видів діяльності.  
2. Поняття, зміст і функції науки. 
3. Поняття про фундаментальні й прикладні дослідження. 
4.        Загальнонаукові методи дослідження. 
5.         Наукові методи емпіричного дослідження.  
6.        Методи теоретичного дослідження. 
7.        Про системний підхід як інструмент дослідження й пізнання. 
8.        Методи розв'язку творчих завдань.  
 

вміти: 
1. Розрізняти наукову діяльність  від других видів діяльності.  
2. Розрізняти фундаментальні від прикладних досліджень. 
3. Розрізняти загальнонаукові методи, методи емпіричного дослідження і методи 
теоретичного дослідження. 
4. Ефективно організовувати наукові дослідження.  
5. Використовувати евристичні  та раціональні методи розв’язання творчих задач при 
одержанні об’єктів інтелектуальної власності. 
6. На основі загальнонаукових методів пізнання логічно розмислювати, обсновувати 
правильність діяльності, не припускати грубих помилок в процесі аналізу та прогнозувань.   
 

володіти: 
1. Навичками використання системного підходу.   
2. Організаційними навичками розробки алгоритму дослідження, постановки експерименту, 

обробки отриманих даних. 
3.   Методами розробки математичної моделі об’єкта, який досліджується, оцінки отриманих 

результатів з позиції новизни та практичної цінності. 
               

.  
3.Зміст робочої програми 

Модуль 1. 

 Теоретичні та методологічні основи дисципліни. 

−   Науково-дослідницька діяльність, її подібність та відмінність від інших видів діяльності. 



– Наука та наукові дослідження, основні поняття (зміст та функції науки, наука та 

технічній прогрес;  фундаментальні та прикладні дослідження).  

– Методологічні основи наукових досліджень. 

– Закони та форми пізнання (форми організації та зміни знань). 

– Методи проведення досліджень. 

Модуль 2.   

Практична реалізація наукових досліджень. 

− Психологія наукової творчості. 

− Системний підхід у наукових дослідженнях. 

− Стратегія і тактика в наукових дослідженнях. 

− Підготовка, планування й проведення експериментальних досліджень, обробка 

результатів досліджень. 

− Організація та проведення наукових досліджень. 
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