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I. Опис навчальної дисципліни  
Навчальна дисципліна "Методика та організація наукових досліджень" входить до 

циклу загальної підготовки за переліком програми і є складовою частиною освітньо-

науковоїї програми. Рівень розробки її наукового змісту та застосування сучасного 

математичного апарату моделювання, а також рекомендації щодо застосування методів 

експериментальних досліджень, які базуються на узагальненні практичних результатів 

дисципліни, слід розглядати як базову для магістрів в галузі механічної інженерії за 

спеціальністю «прикладна механіка».. 

Вивчення дисципліни "Методика та організація наукових досліджень" базується на 

знаннях, одержаних студентами з фундаментальних та загально-орієнтованих дисциплін 

підготовки бакалаврів за спеціальністю «Прикладна механіка».  

Курс складається з лекційних та практичних занять. Дисципліна спирається на 

курси «Основи  наукових досліджень», «Фізика», “Інформатика”, «Вища математика», 

«Наукові дослідження в технології машинобудування» та готує студентів до виконання 

науково-дослідницької частини кваліфікаційної роботи.    
 

II. Мета та завдання навчальної дисципліни  - засвоєння студентами понять про науку, 

відомостей про стан сучасної науки, розуміння процесу наукової діяльності, оволодіння 

методологічними та методичними основами наукового дослідження. Оволодіння 

програмою курсу сприяє виконанню студентами завдань з інших дисциплін, які 

передбачають наукові дослідження, узагальнення теоретичного матеріалу і розробку 

практичних рекомендацій щодо застосування результатів наукового дослідження. 

Матеріал навчальної дисципліни допоможе при аналізі інформаційних джерел, підготовці 

курсових і дипломних робіт, статей, доповідей на науково-практичних конференціях. 

ІІІ. Результати навчання 
За результатами навчання слухачі зможуть забезпечити чітке розуміння студентами 

поняття про наукову діяльність; засвоїти понятійно-термінологічного апарату наукової 

діяльності; ознайомити зі станом наукової діяльності в Україні та світі; ознайомити з 

електронними та Інтернет-ресурсами інформації; засвоїти систему роботи з бібліотечно-

бібліографічними джерелами інформації; вивчити порядок оформлення наукового 

дослідження. 

Згідно з вимогами освітньої програми студенти мають здобути компетентності: 

 здатність до аналізу та синтезу на основі логічних аргументів та перевірених 

фактів; 

набуття гнучкого мислення, відкритість до застосування фахових знань та 

компетентностей в широкому діапазоні можливих місць роботи та повсякденному житті; 

 здатність виконувати індивідуальні наукові дослідження в групі під керівництвом 

лідера. 

Програмні результати навчання: 

знання сучасних експериментальних методів роботи в лабораторних умовах, 

навички роботи із сучасною апаратурою; 

володіння методами наукових досліджень. 
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IV. Програма навчальної дисципліни (структура дисципліни)   

 

Найменування розділів, тем 

 

Тема 1 ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ В УКРАЇНІ. 

Тема 2 ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ 

ЗАКЛАДАХ. 

Тема 3 ОБРОБКА ТА ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ  

Тема 4 АКАДЕМІЧНЕ ПІСЬМО 

 

V. Порядок оцінювання результатів навчання 
 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсової роботи 

90 – 100 А відмінно   

81-89 В 
добре  

75-80 С 

65-74 D 
задовільно  

55-64 Е  

30-54 FX 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0-29 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

Критерії оцінювання 

„Зараховано” ставиться, якщо продемонстровано: 

– задовільні знання у викладі теоретичного матеріалу з вживанням відповідної 

термінології і лексики та наведенням відповідних прикладів;  

– припускається мовна помилки, яка не спотворює основний зміст відповіді;  

– враховуються семантична насиченість відповіді, повнота викладення, уміння 

виразити свої думки із наданого питання. 

„Не зараховано” ставиться, якщо виявлено: 

– незнання теоретичного матеріалу курсу і невміння виразити свої думки із 

запропонованого питання;  

– незадовільне уміння і навички практичного застосування РПВТ та вміння 

висловити свої думки; 

– значні мовні помилки, що спотворюють зміст відповіді; 



 

Протягом складання заліку при необхідності студенту можуть бути поставлені 

додаткові питання. 

 

 

VI. Політика доброчесності 

 

Прослуховуючи цей курс, Ви погодились виконувати положення Кодексу честі 

Донбаської державної машинобудівної академії /http://www.dgma.donetsk.ua/kodeks-

chesti.html. Окреслимо його основні складові: 

– Складати всі проміжні та фінальні завдання самостійно без допомоги сторонніх 

осіб. 

– Надавати для оцінювання лише результати власної роботи. 

– Не вдаватися до кроків, що можуть нечесно покращити ваші результати чи 

погіршити/покращити результати інших студентів. 

– Не публікувати відповіді на питання, що використовуються в рамках курсу для 

оцінювання знань студентів.  

 

 
 


