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1. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ 
 
Метою дисципліни «Інноваційно-дослідницька діяльність науковця» є вивчення 

таких основних понять методології та організації наукових досліджень як  метод та мето-
дологія, поняттєво-категоріальний апарат науки, значення, мета, функції та структура ме-
тодології науки, характеристики та особливості методів дослідження, поняття про науку, 
її ознаки, функції, мету, завдання; визначення поняття і види інноваційної діяльності, ефе-
ктивність використання наукових досліджень у вищих навчальних закладах,  внесок науки 
в інноваційні процеси сучасної і майбутньої України.   

 
Дисципліна формує такі компетентності за ОНП: 
ЗК 03 Здатність до формування системного наукового світогляду та загального ку-
льтурного кругозору. 
ЗК 04 Здатність до використання новітніх інформаційних і комунікаційних техно-
логій, пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 
ЗК 05 Здатність представляти результати власної наукової та практичної діяльності 
ЗК 07 Здатність до управління науковими проектами, прийняття обґрунтованих рі-
шень. 
ФК 08 Здатність до ділових комунікацій у професійній сфері. 
ФК 10 Здатність до пошуку, систематичного вивчення та аналізу науково-технічної 
інформації, світового досвіду у галузі математичного та комп’ютерного моделю-
вання складних процесів і систем. 
ФК 11 Здатність складати науково-технічну документацію, публікувати результати 
досліджень у фахових виданнях. 
 

2. ПОПЕРЕДНІ ВИМОГИ ДО ОПАНУВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Опанування навчальної дисципліни потребує знання основ наукових методів і методо-
логії.  

 
3. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗА ДИСЦИПЛІНОЮ ТА ЇХ СПІВВІДНОШЕН-

НЯ ІЗ ПРОГРАМНИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ НАВЧАННЯ 
 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  
знати:  
 поняттєво-категоріальний апарат науки; 
 значення, мету, функції та структуру методології науки; 
 характеристики та особливості методів дослідження природничого спрямування; 
  поняття про науку, її ознаки, функції, мету, завдання;  
 головні віхи розвитку науки; 
 форми організації та управління наукою в Україні; 
 поняття про наукову діяльність, її види, форми, характеристика суб′єктів, 

підготовка та атестація наукових і науково-педагогічних кадрів;  
 сутність та комплекс вимог до наукового дослідження природничого спрямування, 

його класифікацію, види, форми, науковий та науково-прикладний результат;  
 форми узагальнення наукових результатів; 
 поняття творчості та наукова творчість, її ознаки, умови ефективності творчої 

діяльності; 
 поняття наукової школи, її структуру, функції та ознаки; 
 характерні особливості форм наукових документів, логічні засоби зв’язку, техніко-

орфографічні правила оформлення та уніфікації елементів; 
 характерні особливості наукової мови та жанрів наукової творчості;  



 особливості НДДА: зміст, структура, форми; 
 поняття наукової і науково-технічної експертизи; 
 сутність наукового методу, його надійність та валідність, класифікація, вимоги, ха-

рактеристика теоретичних методів наукових досліджень; 
 основи методології досліджень емпіричного рівня, характеристику емпіричних 

методів; 
 принципи формування вибіркової сукупності, типи, ознаки репрезентативності, 

способи «ремонту»; 
 поняття про методику наукового дослідження, зміст і принципи розробки;  
 теоретичні підходи, методологічну основу для розробки методики дослідження; 
 особливості методів дослідження (методи отримання ”сирих” даних, методи отри-

мання теоретичних та емпіричних даних, методи обробки і узагальнення даних); 
 головні принципи біоетики в наукових дослідженнях; 
 методи обробки та інтерпретації даних дослідження, поняття кореляції; 
 особливості побудови показників, індикаторів, шкал, індексів; 
 структуру, логіку і систему вимог до дисертаційної роботи.  
 принципи застосування  методів і методології наукових досліджень у відповідній 

спеціальності; 
 теоретичні і експериментальні методи, що використовуються при проведенні дослі-

джень; 
  математичні і аналітичні методи опису явищ і відповідних галузях; 
  методи аналізу і узагальнення характеристик  процесів; 
  методи і засоби забезпечення точності і надійності отриманих результатів;  
 аналізувати якість і достовірність проведених експериментів; 
 види інноваційної діяльності науковця; знати про пріоритети та програми науково-

технічного і інноваційного розвитку України; 
вміти:  
 здійснювати аналіз теоретико-експериментальних даних; 
 формулювати висновки та пропозиції; 
 організовувати власну розумову діяльність;  
 застосовувати сучасні ефективні засоби роботи з науковою та навчально-

методичною літературою; 
 методично грамотно працювати з текстами наукових джерел; 
 складати модель творчої роботи, програму і план власного дослідження; 
 доцільно використовувати категоріально-поняттєвий апарат;  
 володіти прийомами роботи над науковим текстом (есе, тези, стаття, дисертаційна 

робота); 
 раціонально використовувати наукові методи пізнання; 
 конструювати показники, індикатори, шкали, індекси у відповідності з конкретною 

дослідницькою проблемою;  
 складати і аналізувати запропоновані моделі щодо пояснення результатів;  будува-

ти структурні і функціональні схеми проведення наукових досліджень; 
 обирати вихідні дані у відповідності до вимог технічного плану і завдання; 
 визначати алгоритми ефективного проведення досліджень;  
 обґрунтовувати практичну значущість результатів дослідження; 
 оформляти результати наукового дослідження; 
 захищати результати свого дослідження у встановленій формі. 

 
 
 



Оволодіння навчальним матеріалом дисципліни забезпечує такі програмні результати 
навчання за ОНП:  

 
ПР 06 Уміти критично аналізувати та оцінювати наявні знання, удосконалювати і 
розвивати свій інтелектуальний, науковий та загальнокультурний рівень. 
ПР 07 Знати традиційні та сучасні проблеми науки та основи філософсько-
методологічного аналізу наукової та навчальної діяльності. 
ПР 08 Реалізовувати право інтелектуальної власності на результати наукової і нау-
ково-технічної діяльності з дотриманням норм наукової етики. 
ПР 09 Володіти методологією наукового дослідження, вміти планувати його відпо-
відно меті, обирати оптимальні шляхи і методи розв’язання завдань дослідження. 
ПР 11 Спланувати та реалізувати на практиці оригінальне самостійне наукове дос-
лідження, яке характеризується новизною, теоретичною і практичною цінністю та 
сприяє розв’язанню актуальних задач прикладної математики. 
ПР 12 Уміти оформляти науково-технічну документацію, кваліфіковано викладати 
результати досліджень у наукових публікаціях. 
ПР 13 Уміти використовувати сучасні інформаційні та комунікативні технології 
при спілкуванні, обміні інформацією, при її зборі, аналізі, обробці та інтерпретації. 
ПР 14 Виявляти лідерські якості, уміти самонавчатися, саморозвиватися і самовдо-
сконалюватися, нести відповідальність за визначення новизни наукових дослі-
джень та прийняття експертних рішень. 
 

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1 семестр 

Форма навчання денна 
№ 
п/п 
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1 Тема 1. Наука як система знань.        
Сутність пізнання. Рівні і види наукового 
пізнання. Поняття про науку, її сутність, 
цілі та функції. Сутність наукового знання. 
Класифікація наук, їх функції та завдання. 
Основні структурні елементи науки. 
Основні ознаки і структурні елементи нау-
ки. Історія становлення та основні віхи 
розвитку науки. Особливості науки ХХІ ст. 

4 2  10     

2 Тема 2. Наукове дослідження: види, фор-
ми, основні характеристики. Наукова дія-
льність, її види та форми. Суб’єкти науко-
вої діяльності.  Сутність наукового дослі-
дження. Науковий і науково-прикладний 
результат. Форми організації та управління 
наукою в Україні. Наукова школа: струк-
тура, функції та основні ознаки. 
Фундаментальні та прикладні наукові 
дослідження. 

6 4  20     



3 Тема 3. Методологія наукової творчості та 
фізичних досліджень. Методологія науко-
вих досліджень: сутність, структура та 
функції. Характеристика принципів 
методології наукового пізнання. Конкрет-
нонаукова методологія та рівні 
методологічного аналізу. Методологічний 
апарат і методологічна основа наукового 
дослідження. Загальнонаукова методологія 
та основні принципи загальнонаукових 
досліджень. Основні методи теоретичних 
досліджень: аналіз; синтез; поpівняння; 
систематизація; pанжиpування; абстрагу-
вання; фоpмалізація. Характеристика ос-
новних емпирічних методів.  

4 2  20     

4 Тема 4. Науковий стиль і наукові жанри. 
Поняття наукового стилю і наукового 
жанру. Характерні особливості наукової 
мови. Функціонально-лексичні та логічні 
засоби дослідження. Індукція, дедукція, 
моделювання. Ідеалізація,  гіпотеза,  тео-
рія.   Наукова система, її ознаки і принци-
пи. Класифікація систем. Методологічні 
основи системного дослідження. Основні 
принципи етики наукового товариства. 
Порушення наукової етики. 

6 4  20     

5 Тема 5. Науково-дослідна діяльність слу-
хачів ВНЗів, характеристика її напрямів. 
Структура, форми і зміст науково-
дослідної роботи аспірантів. Система ви-
мог до наукової роботи і її внутрішньої 
логіки: композиція та функціональна за-
лежність структурних частин. Типові по-
милки написання та оформлення. Науко-
вий документ його сутність і вимоги до 
нього. Норми наукової етики при підгото-
вці публікацій. Основні науко-метричні 
бази, індекс цитування наукових статей, 
імпакт-фактор журналів. 

4 2  10     

6 Тема 6. Загальна характеристика науково-
дослідних стадій. Дослідний етап: мето-
дичне та методологічне забезпечення: про-
грама та план наукового дослідження. 
Наукова і науково-технічна експертиза: 
завдання, форми та види. Види заголовків 
у робочих планах та рубрикація наукової 
роботи і її внутрішня логіка.  Завершальна 
стадія науково-дослідного процесу.  Фор-
мулювання наукових висновків, як етап 
реалізації результатів дослідження. Науко-

6 2  10     



ве відкриття. Винахід, патент, корисна мо-
дель. Особливості оформлення заявки на 
винахід. Економічна ефективність науко-
вих досліджень. Поняття і види інновацій-
ної діяльності. Ефективність використання 
наукових досліджень та інноваційного по-
тенціалу у вищих навчальних закладах. 

7 Тема 7. Від відтворювального до іннова-
ційного типу розвитку. Пріоритети та про-
грами науково-технічного та інноваційно-
го розвитку України. Потенціал розвитку 
високотехнологічних  і традиційних секто-
рів економіки України. Фінансове забезпе-
чення інноваційного розвитку. Інновації і 
розвиток суспільства. Інноваційна діяль-
ність у системі держава-університети-
промисловість.Організаційно-технологічні 
форми інноваційної діяльності.  

6 2  6     

 ВСЬОГО 36 18  96     

 
5. СХЕМА ФОРМУВАННЯ ОЦІНКИ 

 
5.1 Шкала відповідності оцінювання: 

Відмінно/Excellent 

Зараховано/Passed 

90-100 
Добре/Good 82-89 

75-81 
Задовільно/Satisfactory 64-74 

60-63 
Незадовільно/Fail Не зараховано/Fail 0-59 

 
5.2 Форми та організація оцінювання:  
 

Поточне оцінювання         1 семестр 
 

Форма оцінювання 
Терміни оцінювання 

(тиждень) 
Максимальна 
кількість балів 

Оцінювання виконання практичної роботи  за 
темами № 1, 2 

4 20 

Оцінювання виконання практичної роботи за 
темами № 3,4 

8 20 

Оцінювання виконання практичної роботи  за 
темою № 5 

12 20 

Оцінювання виконання практичної роботи  за 
темою № 6 

16 20 

Оцінювання виконання самостійної роботи: 
звіт та захист. 

18 20 

Максимальна кількість балів за поточне оцінювання                             100 
 
 



Підсумкове  оцінювання: 
          1 семестр 

Форма оцінювання Терміни оцінювання 
(тиждень) 

Максимальна кількість 
балів 

Диференційований залік 19 100 
 

6. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ВИ-
КОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 

 
В процесі навчання передбачається користування лекційною аудиторією з мульти-

медійним проектором. 
 
  

7. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
 

Основна:  
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