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ОР магістр Форма навчання:                             заочна 
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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета викладання дисципліни — формування у студентів сукупності спеціальних знань 

і навичок у галузі проведення наукових досліджень, організації наукової діяльності, планування 

експериментальних досліджень та обробки отриманих результатів, визначення теоретичної та 

практичної цінності наукової продукції. 

 

Завдання вивчення дисципліни. Знання та вміння. Теоретична та практична 

підготовка з питань формулювання наукової гіпотези, мети і завдань наукового дослідження, 

розробки дизайну та плану наукового дослідження, визначення науково-дослідних задач, збору 

необхідної для їх вирішення інформації, її аналізу та формулювання висновків, застосовування 

наукових підходів і методів для генерування нових ідей та формування креативних 

інноваційних рішень, самостійного формування змісту, структури і висновків наукових та 

аналітичних текстів, розуміння процедур контролю наукової доброчесності. 

 
   

Компетенції студентів, що формуються в результаті засвоєння дисципліни  

Код Зміст Результати навчання 
Загальні компетентності. 

ЗК2. Здатність ефективно 

спілкуватись та співпрацювати 

з колегами в 

мультидисциплінарних та 

мультикультурних командах, 

кінцевими користувачами чи 

керівництвом, переконливо 

висловлювати свої думки щодо 

поточних чи майбутніх завдань, 

як письмово, так і усно. 

 

Знати: особливості та підходи щодо наукового 

спілкування, підготовки наукових звітів і статей, 

ведення наукової дискусії, проведення наукових 

семінарів, підходи та правила організації досліджень 

та інноваційних проєктів, знання етики наукових 

досліджень, правила використання наукових джерел 

і цитування 

Вміти: написати наукову статтю або рецензію, 

започаткувати та організувати наукову 

конференцію, управляти ходом наукового 

дослідження, управляти науковою дискусією, 

правильно поводитись в процесі наукової 

комунікації, робити доповіді і презентації щодо 

результатів досліджень. 

ЗК6 Здатність генерувати нові ідеї 

(креативність) 

Знати: підходи щодо організації наукового 

дослідження, дедуктивні та індуктивні методи, 

закони логічного мислення, креативні техніки 

Вміти: сформулювати гіпотезу, об’єкт, предмет і 

мету дослідження, провести науковий експеримент, 

підготувати висновки, робити аналіз альтернативних 

шляхів вирішення наукової проблеми, визначати 

причини та наслідки явищ об’єкту дослідження, 

обрати відповідний метод проведення досліджень.  

 

2.  Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1. Функції та методи проведення наукових досліджень, принципи і правила 

ліцензування і патентування наукової продукції  

 

Змістовий модуль 1. Методика та організація наукових досліджень 

Тема 1. Вступ і базові принципи. // Сутність науки. Історія  виникнення і розвитку світової 

науки. Історія Української наукової думки. Поняття наукового дослідження. Етика наукових 

досліджень, вимоги до доброчесності в науці та освіті. Наука і глобальні ризики. Антагонізм 

науки і псевдонауки. 

Тема 2. Методи і підходи. // Послідовність та етапи виконання наукових досліджень. 

Загальна характеристика процесів наукового дослідження. Пошук та опрацювання наукової 
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інформації. Сутність експерименту, вимоги до його проведення. Принципи та методи наукових 

досліджень.  

 

Змістовий модуль 2. Науко-метричні бази, інноваційний розвиток 

Тема 1. Підготовка статей і науко-метричні бази. //  Вимоги до наукових статей. 

Мистецтво наукової статті. Міжнародні науко-метричні бази Copernicus, Scopus і WoS. 

 

Тема 2. Наука-інновації-виробництво. // Контракти щодо трансферу технологій. Основи 

управління інноваційними проєктами. Наука та інновації як фактор підвищення 

конкурентоздатності. Виклики до наукових  досліджень та експериментально-технічних 

розробок в сучасних умовах. 

 

Теми практичних занять 

№ 
Назва теми 

1.  Ділова гра з проведення наукового дослідження і впровадження його результатів в 

практику. 

2.  Ділова гра з оцінювання вигід від результату наукових досліджень. 

 

Індивідуальна робота.  

Написання одного з розділів наукової статті (не основної частини). 

 

Методи контролю та оцінювання знань студентів 

 

Розподіл балів для дисципліни  

 

Поточне оцінювання 
Індивідуальна 

робота 

Підсумковий 

залік 

Сума 

балів 
Змістовні модулі – відповідні ділові ігри 

1 2 

20 20 20 40 100 

 

 

Методичне забезпечення дисципліни 

 

Рекомендована література 

 

Базова 

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

діяльності: К.: Знання, 2006. – 307 с. 

2. Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень. Навчальний 

посібник: К.: Кондор, 2009. – 205 с. 

3. Клименюк О.В. Методологія та методи наукового дослідження. Навчальний посібник: К.: 

Міленіум, 2005. – 184 с. 

4. Ростовський В.С. Основи наукових досліджень та технічної творчості. Підручник: К.: 

Центр учбової літератури, 2009. – 95 с. 

 

Допоміжна 

1. Петрук В.Г., Володарський Є.Т., Мокін В.Б. Основи науково-дослідницької роботи. 

Навчальний посібник: Вінниця.: УНІВЕРСУМ, 2005. – 144 с. 

2. Пасічник В.В. Організація баз даних та знань. Підручник: К.: Видавнича група ВНV, 

2006. – 384 с. 
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3. Основи науково-дослідної роботи: навчальний посібник / за ред. А.Є. Конверського. - К.:  

Київський університет, 2004. - 186 с. 

4. Клименюк О.В. Технологія наукового дослідження: авторський підручник: К.: Аспект-

Поліграф, 2006. - 307 с. 

5. Васюкова Г.Т. Патентознавство.-Д.: ДонДУЕТ, 1999. - 117 с. 

 

 

Інформаційні ресурси 

1.  http://library.knuba.edu.ua/ 

2. http://org.knuba.edu.ua 

   

http://library.knuba.edu.ua/

