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1. Опис навчальної дисципліни 

«Методика дослідження та організація підготовки дисертаційної роботи» 
                                                                                                                        (назва) 

 

 

Галузь знань, напрям підготовки, спеціальність, освітній рівень 

 

Галузь знань 14 «Електрична інженерія» 

Спеціальність  141 «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка» 

Рівень вищої освіти  Третій (освітньо-науковий) рівень 

 

Характеристика навчальної дисципліни 

 

Вид Обов’язкова 

Загальна кількість годин  120 

Кількість кредитів ECTS  4 

Кількість змістових модулів 3 

Форма контролю  Залік 

 

Показники навчальної дисципліни для денної та заочної форм навчання 

 

 денна форма навчання заочна форма навчання 

Рік підготовки (курс) 1 1 

Семестр 1 1 

Лекційні заняття 20     год. 20     год. 

Практичні, семінарські заняття - - 

Лабораторні заняття 30     год. 30     год. 

Самостійна робота 70     год. 50     год. 

Індивідуальні завдання - - 

Кількість тижневих аудиторних   

годин для денної форми навчання 

5     год. 

 

- 

 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою вивчення даної дисципліни є отримання знань з питань організації, 

підготовки, планування та проведення наукових досліджень, обробки 

результатів досліджень та підготовки дисертаційної роботи. Зокрема 

використання новітніх технічних засобів та програмних продуктів для 

підвищення якості досліджень.  

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у аспірантів    

компетентностей (та їх складових): 

загальних: 

ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК02. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

ЗК03. Здатність працювати в міжнародному контексті. 
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фахових: 

ФК01. Здатність виконувати оригінальні дослідження, досягати наукових 

результатів, які створюють нові знання в електричній інженерії та дотичних до неї 

міждисциплінарних напрямах і можуть бути опубліковані у провідних наукових 

виданнях з електричної інженерії та суміжних галузей. 

ФК02. Здатність усно і письмово презентувати та обговорювати результати 

наукових досліджень та/або інноваційних розробок українською та англійською 

мовами, глибоке розуміння англомовних наукових текстів за напрямом 

досліджень. 

ФК04. Здатність застосовувати сучасні інформаційні технології, бази даних 

та інші електронні ресурси, спеціалізоване програмне забезпечення у науковій та 

навчальній діяльності. 

ФК06. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми дослідницького 

характеру в галузі електричної інженерії, оцінювати та забезпечувати якість 

виконуваних досліджень. 

 ФК09. Системний науковий світогляд та загальнокультурний кругозір. 

У результаті вивчення дисципліни аспірант повинен досягнути 

наступних програмних результатів навчання: 

РН01. Мати передові концептуальні та методологічні знання з електричної 

інженерії і на межі предметних галузей, а також дослідницькі навички, достатні 

для проведення наукових і прикладних досліджень на рівні останніх світових 

досягнень з відповідного напряму, отримання нових знань та/або здійснення 

інновацій. 

РН02. Вільно презентувати та обговорювати з фахівцями і нефахівцями 

результати досліджень, наукові та прикладні проблеми електричної інженерії 

державною та іноземною мовами, кваліфіковано відображати результати 

досліджень у наукових публікаціях у провідних міжнародних наукових виданнях. 

РН03. Формулювати і перевіряти гіпотези; використовувати для 

обґрунтування висновків належні докази, зокрема результати теоретичного 

аналізу, експериментальних досліджень і математичного та/або комп’ютерного 

моделювання, наявні літературні дані. 

РН04. Розробляти та досліджувати концептуальні, математичні і 

комп'ютерні моделі процесів і систем, ефективно використовувати їх для 

отримання нових знань та/або створення інноваційних продуктів у електричній 

інженерії та дотичних міждисциплінарних напрямах. 

РН05. Планувати і виконувати експериментальні та/або теоретичні 

дослідження з електричної інженерії та дотичних міждисциплінарних напрямів з 

використанням сучасних інструментів, критично аналізувати результати власних 

досліджень і результати інших дослідників у контексті усього комплексу 
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сучасних знань щодо досліджуваної проблеми. 

РН06. Застосовувати сучасні інструменти і технології пошуку, оброблення 

та аналізу інформації, зокрема, статистичні методи аналізу даних великого обсягу 

та/або складної структури, спеціалізовані бази даних та інформаційні системи.  

 

3. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів 

і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усьо-

го  

у тому числі Усьо-

го  

у тому числі 

л пр лаб інд с.р. л пр лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Розділ 1.  Загальні та структурні складові наукових досліджень. Методика та організація  

проведення теоретичних досліджень  
Тема 1. Загальні 

відомості про науку та 

наукові дослідження. – 1 год. 

Предмет і завдання курсу 

"Основи наукових 

досліджень”. Наука. Основні 

поняття і визначення. 

Класифікація наук. Участь 

студентів у науково-дослідній 

роботі та винахідництві. 

Організація науково-дослідної 

роботи студентів у вузах. 

Організація наукових 

досліджень у сільському 

господарстві. Українська 

академія аграрних наук та її 

діяльність по організації с.г. 

науки. Вчені ступені та 

звання. Форми підготовки 

наукових кадрів. 

Кандидатська та докторська 

дисертації. Порядок захисту 

дисертацій. Вибір теми 

наукових досліджень  

13 4 4   4       

Тема 2. Тема та об’єкт  

дослідження. Вибір та 

обгрунтування теми. Мета, 

предмет та задачі 

дослідження. Етапи науково-

дослідної роботи. 

Використання літературних 

джерел в наукових 

дослідженнях Джерела 

науково-технічної інформації 

і робота з ними. Науково-

технічна література і видання. 

Науково-технічна патентна 

інформація. Класифікація 

науково-технічної літератури 

і винаходів (УДК та МКВ). 

Найважливіші інформаційні 

центри, бібліотеки та патентні 

фонди. Інформаційна  система 

Інтернет. Організація роботи з 

літературою. Літературно-

16 2 2   8       
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патентний огляд. Пошук 

інформації. Складання 

картотеки. Реферат, анотація, 

план, конспект. 

Тема 3. Методи теоретичних 

досліджень Мета і завдання 

теоретичних досліджень.  

Моделі теоретичного 

дослідження. Аналітичні 

методи дослідження 

математичних моделей. 

Імовірно-статистичні методи. 

Системний підхід  та 

системний аналіз. Методи 

системного аналізу. 

Моделювання об’єктів 

дослідження. 

14 2 4   8       

Разом за змістовим модулем 1 
38 8 10   20       

Розділ 2.  Методика організації і проведення експериментальних досліджень 

Тема 4. Мета і завдання 

експериментальних 

досліджень. Программа та 

методика проведення 

експерименту. Організація 

робочого місця 

експериментатора. Методика 

побудови програми 

експерименту . Планування 

експерименту 

10 2 4   15       

Тема 5. Методи обробки 

експериментальних даних 

Статистична обробка 

експериментальних даних. 

Довірчий інтервал. 

Мінімальна кількість дослідів. 

Методи виключення грубих 

похибок. Визначення 

відтворюваності дослідів. 

Методи  графічної обробки 

результатів вимірювань. 

Методи підбору емпіричних 

формул. Оцінка і перевірка 

адекватності теоретичних 

рішень. Обробка результатів 

багатофакторного 

експерименту. 

  

10 2 4   15       

Разом за змістовим модулем 2 
42 4 8   30       

Розділ 3.  Методика та організація підготовки дисертаційної роботи  

Тема 6  Методика та 

організація оформлення  

результатів наукових 

досліджень. Підготовка 

наукових матеріалів до друку.  

Монографія, стаття, 

підручник, навчальний 

посібник.  

8 2 2   5 

      

Тема 7. Оформлення 

результатів наукових 
8 2 4   5       
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досліджень та заяв на 

винаходи. Складання звітів 

про НДР.  

Тема 8.  Поняття 

винаходу. Технічна реалізація 

завдання, новизна, істотні 

відмінності, позитивний 

ефект. Об’єкти винаходу 

Заявка на винахід. Склад 

документації: заява, опис із 

формулою, креслення, 

реферат. Формула винаходу. 

Аналоги, прототип. 

 

12 2 4   5 

      

Тема 9. Впровадження  

наукових  досліджень  у 

виробництво. Форми 

впровадження. Порядок 

впровадження. Дослідні 

зразки та їх опробування. 

Розробка технічних завдань 

на ДКР. Критерії 

ефективності наукових 

досліджень. 

 

12 2 2   5 

      

Разом за змістовим модулем 3 
40 8 12   20       

Усього годин  
120 20 30   70       

 

4. ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ І ПРАКТИЧНИХ  ЗАНЯТЬ 

№ 

п/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1.  Організація робочого місця експериментатора  2 

2.   Методика і організація  проведення теоретичних 

досліджень 
4 

3.   Методики  та побудова моделей наукового 

дослідження   
4 

4.  Планування та обробка даних багатофакторного 

експерименту  
4 

5.   Організація та проведення експериментального 

дослідження 
4 

6.   Методики обробки результатів експериментальних 

досліджень  
4 

7.  Організація і оформлення заявки на патент 4 

8.    Організація підготовки дисертаційної роботи 4 

Разом 30 
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5. Контрольні питання, комплекти тестів для визначення рівня 

засвоєння знань здобувачами 

 

Модуль 1. 

1. Дайте визначення понять «наукове дослідження», «науково-дослідний 

процес». 

2. Що виступає об’єктом і предметом наукового дослідження; як 

співвідносяться між собою ці поняття? 

3. Дайте визначення поняття «фактор» та його вплив на досліджуваний 

об’єкт. 

4. Висвітліть класифікацію об’єктів наукового дослідження. 

5. Дайте визначення понять «метод», «методика», «методологія». 

6. Розкрийте класифікацію методів наукового дослідження. 

7. Охарактеризуйте загально філософські методи пізнання. 

8. Розкрийте склад загальних методів досліджень. 

9. Дайте характеристику частковим методам. 

10. Наведіть приклади застосування методів дослідження, які з них 

використовує найчастіше при проведенні ваших власних досліджень. 

11. Назвіть методи, які входять до складу загальнонаукових? 

12. Дайте характеристику варіантів установлення наслідкового зв’язку 

методами наукової індукції. 

13. У чому полягає суть загальнонаукового методу аналогія? 

14.Основні групи спеціальних методів в економічних дослідженнях. 

15.Спеціальні методи збору інформації в економічних дослідженнях. 

Значення методів фотографування, види фотографій. 

16.Застосування спеціальних методів для обробки зібраної інформації. 

17. Розкрийте зміст конкретно-наукових (емпіричних) методів та 

застосування їх у наукових дослідження. 

18. Назвіть переваги методу формалізації. 

19. Висвітліть класифікацію конкретно-наукових (емпіричних) методів 

дослідження та їх методичні прийоми. 

20. Визначте зміст і застосування органолептичних методичних прийомів у 

наукових дослідженнях з наведених нижче, і дайте їм обґрунтування 

21. Який метод ґрунтується на використанні моделей і на які види вони 

(моделі) поділяються? 

22. Який метод дає змогу дослідити виникнення, формування і розвиток 

процесів і подій у хронологічному порядку? 

23. Назвіть умову при якій гіпотеза перетворюється на наукову теорію. 

24. Скільки стадій розвитку має гіпотеза? Охарактеризуйте їх. 

25. Охарактеризуйте процес наукового дослідження 
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26. Висвітліть основні етапи науково дослідного процесу. 

27. Дайте характеристику організаційного етапу. 

28. Розкрийте сутність дослідного етапу наукового дослідження. 

29. Охарактеризуйте етап узагальнення, апробації і реалізації  результатів 

дослідження. 

30. Розкрийте зміст поняття «методика дослідження теми». 

31. Які основні складові включає в себе структура методики досліджень 

теми? Дайте їх коротку характеристику. 

32. У якій частині методики досліджень теми визначаються об’єкти і методи 

дослідження? 

33. Яким методам необхідно надавати перевагу при виборі методики 

досліджень? 

34. У якій частині методики відображається попереднє узагальнення 

результатів з досліджуваного питання? 

35. Розкрийте зміст розрахунково-аналітичних методичних прийомів і 

процедур та застосування їх у наукових дослідженнях. 

36. Розкрийте інформаційне моделювання (інформаційний образ), його суть 

і застосування у наукових дослідженнях. 

37. Дайте характеристику економіко-математичних методів і застосування 

їх у наукових дослідженнях. 

38. Дайте визначення поняттю “процедура”. 

39. На які за призначенням у застосуванні прийомів дослідження можна 

поділити процедури? 

40. Визначте зміст науково-дослідних процедур та їх застосування 

 

Модуль 2. 

1. Вибірковий метод обстеження та його характеристика. Суть кількісної 

та якісної репрезентативності об'єктів обстеження.  

2. Основні способи відбору одиниць з генеральної сукупності. 

3. Показник та його основні ознаки. Основні види показників та їх 

характеристика. 

4. Особливості збирання показників з різних джерел інформації. Принципи 

збирання матеріалів наукового дослідження. 

5. Організація збору інформації з практичної діяльності підприємства 

(організації). 

6. Форми документального оформлення зібраної інформації. 

7. Стадії обробки інформації та їх характеристика. 

8. Сутність АСУ обробки інформації на ЕОМ. Етапи обробки інформації. 

9. Сутність економічного аналізу у науково-дослідному процесі. 

Раціональна організація аналітичної роботи та її характеристика. 
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10. Організаційні етапи здійснення економічного аналізу. 

11. Господарські резерви в економічному аналізі та їх характеристика. 

12. . Систематизація результатів наукового дослідження. 

13. Структура звіту з науково-дослідної роботи. 

14. Значення цифрового і ілюстративного матеріалу у звіті з науково-

дослідної роботи. 

15. Вимоги до подання формул, таблиць, ілюстрацій. 

16. Нумерація цифрового та ілюстративного матеріалу. 

17. Послідовність розміщення літературних джерел у переліку використаної 

літератури. 

18. Елементи бібліографічного опису літератури в процесі науково-

дослідної роботи. 

19. Оформлення посилань на використані літературні та інформаційні 

джерела в звіті про науково-дослідну роботу. 

20. Застосування комп'ютерної техніки в процесі впровадження результатів 

наукових досліджень. 

21. Ефект і ефективність в наукових дослідженнях. Види ефективності 

наукових досліджень. 

22. Впровадження результатів науково-дослідної роботи в народне 

господарство. Оформлення акту здавання-приймання науково-дослідної роботи. 

 

6. ПЕРЕЛІК ТЕМ РЕФЕРАТІВ З ДИСЦИПЛІНИ 

 

До змістовного модулю І 
1. Поняття про науку, її роль у розвитку суспільства.  Методика 

дослідження 

2. Цілі та задачі наукового дослідження. Організація підготовки 

наукового дослідження 

3. Експериментальні дослідження.  

4. Структура та класифікація науки.  

5. Об’єкт і предмет дослідження. 

6. Експертний метод дослідження. 

7. Наукові дослідження: поняття, види та форми організації. 

8. Підготовка наукових кадрів. 

9. Основні принципи і прийоми організації наукової праці студентів. 

10. Роль і задачі науково-дослідної роботи студентів. 

11. Наукові напрямки досліджень в економіці. 

12. Об’єкти наукових  досліджень та їх класифікація.  

13. Гіпотеза та її доказ. 

14. Загальнонаукові методи дослідження. 

15. Задачі та методи теоретичного дослідження. 
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16. Науковий експеримент: ціль, задачі, методика проведення. 

 

До змістовного модулю ІІ 

1. Джерела інформації для наукових досліджень. 

2. План наукового дослідження. 

3. Основні відділи бібліотеки. 

4. Перспективний план дослідження. 

5. Форми та методи роботи з книгою. 

6. Робочий план дослідження. 

7. Складання плану  та структури дисертаційної роботи . 

8. Архітектоніка наукової роботи (анотація, вступ, теоретична та 

практична частини, розрахунок ефективності, висновки, тощо). 

9. Архітектоніка дисертації. 

10. Оформлення дисертаційної роботи. 

 

6. Методи навчання 

За джерелами знань використовуються такі методи навчання: словесні – 

розповідь, пояснення, лекція, інструктаж; наочні – демонстрація, ілюстрація; 

практичні – практична робота, вправи. 

За характером логіки пізнання використовуються такі методи: аналітичний, 

синтетичний, аналітико-синтетичний, індуктивний, дедуктивний. 

За рівнем самостійної розумової діяльності використовуються методи: 

проблемний, частково-пошуковий, дослідницький. 
 

                                       7. Форми контролю 

 1.Усний і письмовий поточний контроль знань. 

2.Формою самостійної роботи здобувача є вивчення спеціальної літератури 

та виконання індивідуальних завдань. 

3. Залік.  

                                        8. Методичне забезпечення 

Науково-методичне забезпечення навчального процесу передбачає: 

державні стандарти, навчальні плани, підручники і навчальні посібники; 

інструктивно-методичні матеріали лабораторних занять; індивідуальні навчально-

дослідні завдання; контрольні роботи; текстові та електронні варіанти тестів для 

поточного і підсумкового контролю, методичні матеріали для організації 

самостійної роботи здобувачів. 

9. Рекомендована література 

Основна література 
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1. Методика та організація наукових досліджень : Навч. посіб. / С. Е. 

Важинський, Т І. Щербак. – Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – 260 с. 

2.  Організація та методика науково дослідницької діяльності. Шейко В.М., 

Кушнаренко Н.М. Підручник, К., Знання-Прес. - 2002. 295 с  

3. Методология и организация научных исследований: магистерская 

диссертация [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Р. Р. 

Тимиргалеева, М. А. Шостак, В. А. Столяренко, М. В. Матюнина. – Майкоп: 

ЭлИТ, 2016.226 с.  

4. Философия и методология науки. — М.: Аспект-пресс, 1996. 303 с. 

Додаткова література 

5. Червінський Л.С. Оптичні технології в тваринництві.- Київ: Наукова 

думка, 2003.– 230 с. 

6. Іноземцев Г. Б. Електротехнології обробки сільськогосподарської 

продукції / Берека О.М., Окушко О.В. – Київ : ТОВ "Аграр Медіа Груп", 2013. – 

294 с.  

7. Іноземцев Г. Б. Застосування акустичних технологій в аграрному 

виробництві / Яковлев В.Ф., Козирський В. В. – К.: [б. и.], 2013. – 174 с.  

10. Інформаційні ресурси 

1.http://study.com/articles/Associate_of_Electrical_Technology_Degree_Overvie

w.html – Associate of Electrical Technology. 

2.  http://www.mnau.edu.ua/ua/02_02_02_08.html.  

3.  http://energ.nauu.kiev.ua/course/view.php?id=117. 

 

http://study.com/articles/Associate_of_Electrical_Technology_Degree_Overview.html
http://study.com/articles/Associate_of_Electrical_Technology_Degree_Overview.html
http://www.mnau.edu.ua/ua/02_02_02_08.html.%203
http://www.mnau.edu.ua/ua/02_02_02_08.html.%203
http://energ.nauu.kiev.ua/course/view.php?id=117

