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Лекції – 18 год., практичні заняття – 18 год.,
консультації – 6 год., самостійна робота – 48 год.
Семестровий контроль – залік.
1-й рік навчання, 1-й семестр
Наявність ступеня магістра (або освітньокваліфікаційний рівень спеціаліста)
Дисципліна загальної підготовки з дисциплін, що
формують універсальні навички дослідника
(обов’язкових).
Змістовий модуль 1. Процес наукового дослідження.
Тема 1. Процес наукового дослідження в рамках
підготовки та захисту дисертаційної роботи.
Тема 2. Основні поняття наукових досліджень.
Тема 3. Емпіричні, методичні та методологічні основи
наукових досліджень.
Тема 4. Мета та завдання наукового дослідження.
Тема 5. Актуальність дослідження і наукова проблема.
Тема 6. Постановка задачі дослідження і науковий
результат.
Тема 7. Поняття і форми наукової новизни.
Тема 8. Достовірність та обґрунтованість наукових
результатів.
Тема 9. Практична значущість наукових результатів.
Змістовий модуль 2. Методологія проведення наукових
досліджень.
Тема 10. Аналіз стану проблеми дослідження.
Тема 11. Формування наукової гіпотези. Моделі та
методи.
Тема 12. Розробка моделей та методів на основі
системного підходу: принципи, системний аналіз.
Тема 13. Системний підхід: система та її властивості.
Тема 14. Класична методика планування
експериментальних досліджень.
Тема 15. Формальне планування експерименту.
Тема 16. Аналіз результатів експериментальних
досліджень.

11. Компетентності, знання,
вміння, розуміння, якими
оволодіє здобувач вищої
освіти в процесі навчання

12. Результати навчання
здобувача вищої освіти

13. Система оцінювання
відповідно до кожного
завдання для складання
заліку/екзамену
14. Якість освітнього процесу

15. Методичне забезпечення

ЗК 4. Здатність до пошуку, оброблення та узагальнення
науково-технічної інформації з різних джерел (у тому
числі іншомовної літератури за фахом).
ЗК 5. Здатність навчатися та самонавчатися, генерувати
нові ідеї.
ФК 6. Здатність виконувати оригінальні дослідження,
досягати наукових результатів, які створюють нові
знання і можуть бути опубліковані у провідних
наукових виданнях.
ФК 7. Здатність до продукування нових ідей і
розв’язання комплексних проблем на основі
застосування методології наукових досліджень та
інструментів наукової діяльності.
ПРН 6. Глибоко розуміти загальні принципи і
методологію наукових досліджень, застосувати їх у
власних дослідженнях та у викладацькій практиці.
ПРН 7. Планувати і виконувати експериментальні та/або
теоретичні дослідження з використанням сучасних
інструментів, критично аналізувати результати власних
досліджень і результати інших дослідників у контексті
усього комплексу сучасних знань щодо досліджуваної
проблеми.
1. Відпрацювати практичні заняття.
2. Скласти реферат та презентувати його результати.
3. Отримати за семестр не менше 60 балів.
Оцінка за семестр Осем:
(6-10)х9 пз + (6-10)х1 реферат = (60-100) балів.
Навчання з курсу передбачає:
- відвідування аудиторних занять;
- виконання та захист практичних завдань;
- відпрацювання пропущених занять та незадовільних
оцінок за графіком консультацій;
- дотримання принципів академічної доброчесності
(http://lib.nure.ua/plagiat).
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