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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
“ Методологія, організація та технологія наукових досліджень ”
(за вимогами ECTS)
Мета: сприяння розвитку наукового світогляду і творчого мислення аспірантів,
оволодіння основами методології, організації та техніки науково-дослідної діяльності,
розвиток навичок планування ефективної індивідуальної наукової роботи, отримання знань
про інтелектуальну власність, оволодіння навичками захисту інтелектуальної власності,
формування навичок участі та пошуку грантів і стипендій для молодих вчених.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є види, форми, особливості та
специфіка проведення наукових досліджень.
Курс І

Семестр – 1, 2
Кількість кредитів ECTS – 6
Тижневих годин - 4

Галузь знань

Характеристика навчальної
дисципліни
Тип: нормативна
Загальна кількість годин – 180
Аудиторних – 68 год.
Лекції – 36 год.
Практичні заняття – 32 год.
Самостійна робота – 112 год.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Методологія, організація та технологія
наукових досліджень” є:
– розвиток наукового світогляду і творчого мислення;
– засвоєння основ методики, організації та техніки наукових досліджень;
– підвищення рівня методологічної культури;
– вироблення вмінь критичного аналізу наукової інформації та її оцінювання;
– формування вміння висвітлювання та узагальнювання результатів науково-дослідної
роботи;
– розвиток навичок планування ефективної індивідуальної наукової роботи;
– отримання знань про інтелектуальну власність;
– оволодіння навичками захисту інтелектуальної власності;
– формування навичок участі та пошуку грантів і стипендій для молодих вчених
У результаті вивчення навчальної дисципліни аспірант повинен знати:
• поняття про науку, її ознаки, функції, мету, завдання;
• значення та структуру методології науки;
• характеристики та особливості методів дослідження;
• головні віхи розвитку науки;
• поняття про науково-дослідну роботу, її види і форми;
• комплекс вимог до наукового дослідження, класифікація досліджень, види, форми,
науковий та науково-прикладний результат;

• форми узагальнення наукових результатів;
• поняття наукової творчості, її ознаки, умови ефективної творчої діяльності;
• особливості форм наукових документів, логічні засоби зв’язку, технікоорфографічні правила оформлення та уніфікації елементів;
• структуру наукової публікації, особливості її змісту та форми;
• основи методології теоретичних методів досліджень;
• основи методології експериментальних методів досліджень;
• вимоги до дисертаційної роботи, її структуру та логіку.
вміти:
• проводити аналіз теоретико-експериментальних даних;
• формулювати висновки та узагальнення;
• організовувати власну науково-дослідницьку діяльність;
• реалізувати програму і план власного дослідження;
• застосовувати сучасні ефективні засоби роботи з науковою та навчальнометодичною літературою;
• працювати з текстами наукових статей, монографій;
•
•
•
•
•
•

застосовувати категоріально-поняттєвий апарат;
писати наукові тексти (реферат, тези, стаття, дисертаційна робота);
шукати практичну користь результатів дослідження;
оформляти результати наукового дослідження;
захищати результати наукових досліджень у встановленій формі;
захищати інтелектуальну власність за результатами наукових досліджень;

•
•

планувати наукову кар’єру;
приймати участь в грантових та конкурсних програмах для молодих вчених.

Форми проведення занять: лекції, практичні. Організація роботи слухачів навчальної
дисципліни передбачає формування поняттєво-категоріального масиву інформації з кожної
теми, контрольні питання та самостійні завдання, роботу з науково-технічною літературою,
а також розв’язання проблемних наукових задач та ситуацій.
Поточний контроль: здійснюється на заняттях через індивідуальне і перехресне
усне опитування, бліцопитування; письмові контрольні роботи; практичні, індивідуальні та
самостійні завдання; робота з діаграмами, графіками, схемами; розв’язання творчих задач;
робота аспірантів у парах і групах; самоконтроль, тестова форма оцінювання навчальних
досягнень аспірантів тощо.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
(СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ)
з навчальної дисципліни “Методологія, організація та технологія наукових досліджень"
(І курс – 1 та 2 семестр)
№

Зміст

Лекції,
год.

Практичні,
год.

Самостійна
робота, год.

Разом,
год.

Змістовий модуль 1
Методологія, організація та технологія наукових досліджень
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.

2.1.
2.2.

2.3.

2.4.
2.5.

Тема 1. Загальне поняття про
2
науку, як систему знань
Тема 2. Технологія наукових
2
2
досліджень.
Тема 3. Інформаційне забезпечення
2
4
наукових досліджень
Тема
4.
Власне
наукове
2
2
дослідження.
Тема 5. Написання наукових
публікацій
(тези,
статті,
2
2
монографії)
та
презентація
наукових результатів.
Тема 6. Бібліографічний апарат
2
2
наукових досліджень.
Тема 7. Наукова стаття.
2
2
Тема 8. Етика наукової роботи.
2
Тема 9. Оформлення та захист
2
4
дисертації.
Тема
10.
Впровадження
2
2
результатів наукових досліджень.
20
20
Разом
Змістовий модуль 2
Інтелектуальна власність в науково-дослідній роботі
Тема 11. Поняття інтелектуальної
4
власності.
Тема 12. Об‘єкти
та суб’єкти
права інтелектуальної власності на
2
2
результати
науково-технічної
творчості.
Тема 13. Особисті немайнові та
майнові права
інтелектуальної
2
2
власності автора (винахідника) та
їх захист.
Тема 14. Види об‘єктів винаходу та
2
2
їх характеристика.
Тема 15. Патентні дослідження,
основні положення та порядок
2
2
проведення.
12
8
Разом

4

6

10

14

10

16

10

14

10

14

2

6

10

14
2

10

16

6

10

72

112

4

8

4

8

4

8

6

10

6

10

24

44

Змістовий модуль 3
Участь у конкурсах, грантових та стипендіальних програмах
3.1.
3.2.

Всього

Тема. 16. Пошук конкурсних та
грантових програм.
Тема. 17. Підготовка документів
для участі у конкурсних та
грантових
програмах
(анкета,
резюме, рекомендація тощо).
Разом

2

2

8

12

2

2

8

12

4

4

16

24

36

32

112

180

Методичне забезпечення навчальної дисципліни забезпечують:
опорні конспекти лекцій, бібліотечні посібники зі списку рекомендованої літератури,
електронні посібники, мультимедійні презентації, діючі нормативно-правові законодавчі
акти України, довідково-інформаційні інтернет-джерела тощо.

ЗМІСТ НОРМАТИВНО-НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.
МЕТОДОЛОГІЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ТЕХНОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Тема 1. Загальне поняття про науку, як систему знань
Виникнення та еволюція науки. Теоретичні та методологічні принципи науки. Види та
ознаки наукового дослідження. Методологія і методи наукових досліджень. Організація
наукової діяльності в Україні. Наука в епоху інформаційних технологій.
Тема 2. Технологія наукових досліджень.
Загальна характеристика процесів наукового дослідження. Формулювання теми наукового
дослідження та визначення робочої гіпотези. Визначення мети, завдань, об’єкта й предмета
дослідження. Характер задач, що стоять перед дисертантом та послідовність їх вирішення.
Ефективна програма роботи. Характер навчання. Значення вивчення іноземної мови. Роль
накопичення фактичних наукових даних. Виконання теоретичних і прикладних наукових
досліджень

Тема 3. Інформаційне забезпечення наукових досліджень.
Як читати наукову статтю. Сутність проблем, що виникають перед початківцем. Типи
наукових статей. Вибір автора. Статті колег і керівника. Як читати наукову статтю. Ефект
“нерозуміння “. Рекомендації по підвищенню ефективності. Типи читання: побіжне,
оглядове, глибоке. Читання під власну проблему – шлях до ефективного поглиблення знань.
Як знайти потрібну статтю. Використання сучасних інформаційних баз даних. Використання
електронної пошти, професійних соціальних мереж та контакти з автором. Бібліотеки
наукових інститутів НАНУ. Аналіз статті. Обов’язкові помітки. Виділення важливого.

Тема 4. Власне наукове дослідження.
Програма та план наукового дослідження. Методологічна і методична частини програми
дослідження. Види заголовків у робочих планах. Рубрикація, її внутрішня логіка. Науководослідна частина роботи. Теоретичні та експериментальні дослідження. Роль експерименту.
Характеристика емпіричних методів досліджень. Поняття про генеральну та вибіркову
сукупність, способи її формування. Формування вибіркової сукупності, її
репрезентативність. Характеристика типів вибірки. Вимоги повноти, надійності і
технологічності. Комп’ютерне моделювання. Етап узагальнення та апробації результатів
дослідження. Аналіз та інтерпретація даних. Формулювання наукових висновків. Етап
реалізації результатів дослідження. Оформлення звіту про виконану науково-дослідну
роботу.

Тема 5. Написання наукових публікацій (тези, статті, монографії) та презентація
наукових результатів.
Види наукових публікацій. Реферат як форма навчальної й науково-дослідної роботи.
Наукова монографія. Тези наукової доповіді (повідомлення). Наукова доповідь
(повідомлення). Правила оформлення публікацій. Використання програми Microsoft Word
для оформлення наукових робіт значного обсягу (монографій, дисертацій, авторефератів,
підручників тощо). Використання програми Microsoft PowerPoint для ефективної презентації
результатів наукової роботи.
Тема 6. Бібліографічний апарат наукових досліджень.
Правила складання бібліографічного опису для списків літератури і джерел. Правила
бібліографічного опису окремих видів документів. Приклади бібліографічного опису
окремих видів документів. Розташування бібліографічних описів у списках літератури.
Правила наведення цитат і бібліографічних посилань у текстах наукових та навчальних
робіт. Пошук бібліографічної інформації у процесі наукової роботи.
Тема 7. Наукова стаття.
Проблеми написання власної наукової статті. Чітке визначення предмету і головної ідеї
майбутньої статті. Вибір журналу. Ознайомлення з вимогами редколегії. Формування плану
статті. Визначення авторів, що зверталися до близької теми. Повторне читання статей цих
авторів з урахуванням власного результату. Чітке визначення питання, в якому досягнуто
прогресу. Короткий систематичний огляд існуючих робіт. Основні вимоги до статті високої
якості. Розподіл матеріалу по розділам. Вибір і підготовка матеріалів в вигляді таблиць,
графіків, діаграм. Короткі змістовні підписи. Обов’язковий детальний аналіз результатів.
Висловлювання подяк. Робота з видавництвом і рецензентами. Повага до зауважень.
Тема 8. Етика наукової роботи.
Крадіжки та обман в науці. Плагіат та автоплагіат. Приклади етичних кодексів наукових
товариств і об’єднань. Причини, що стимулюють обман. Фактори, що стримують неетичну
поведінку. Вчений як вчитель, консультант, керівник та громадянин. Наукова репутація та її
значення.
Тема 9. Оформлення та захист дисертацій
Дисертаційні роботи та їх види. Загальна методика виконання дисертаційного дослідження..
Вибір і затвердження теми дисертації. Пошук, накопичення та обробка наукової інформації з
теми дисертаційного дослідження. Написання огляду літератури до дисертації. Виклад змісту
та структура дисертації. Структура дисертації. Вступ до дисертації. Основна частина
дисертації. Висновки до дисертації. Список використаної літератури і джерел. Додатки до
дисертації. Оформлення дисертаційної роботи. Автореферат дисертації. Попередня
експертиза (передзахист) дисертації на кафедрі. Подання дисертації до спеціалізованої вченої
ради. Прилюдний захист дисертації. Оформлення документів для подання атестаційної
справи до ДАК України.

Тема 10. Впровадження результатів наукових досліджень.
Вимоги до результатів. Етапи впровадження результатів наукових досліджень. Фінансування
впровадження результатів досліджень. Лабораторний зразок, макет, дрібносерійна партія,
серійне виробництво.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ В НАУКОВО-ДОСЛІДНІЙ РОБОТІ
Тема 11. Поняття інтелектуальної власності
Історія становлення та розвитку правової охорони результатів інтелектуальної власності в
Україні та світі. Загальна характеристика основних теорій у сфері інтелектуальної власності.
Офіційні підходи до визначення поняття інтелектуальної влас- ності. Основні теоретичні
конструкції права інтелектуальної власності. Теорія привілеїв. Генезис і концепція
пропрієтарної теорії інтелектуальної власності. Загальна характеристика аналогістичної,
договірної, промислової власності, особового права, деліктної, рентної, персональної теорій
інтелектуальної власності та теорії права нематеріальних благ. Теорія виключних майнових
прав. Поняття та зміст інтелектуальної власності. Поняття творчої діяльності.
Тема 12. Об‘єкти та суб’єкти права інтелектуальної власності на результати науковотехнічної творчості.
Об’єкти інтелектуальної власності. Автор як суб’єкт інтелектуальної власності. Визначення
авторства. Поняття співавторства та його види. Особисті немайнові та майнові права автора:
поняття, ознаки та види. Охорона прав автора. Набуття прав володіння та їх охорона.
Правове становище роботодавців як суб’єктів інтелектуальної власності. Правонаступництво
та спадкоємство прав інтелектуальної власності. Держава як власник прав інтелектуальної
власності. Правове положення патентознавців. Вільні користувачі прав інтелектуальної
власності.
Тема 13. Особисті немайнові та майнові права інтелектуальної власності автора
(винахідника) та їх захист.
Особисті немайнові та майнові права інтелектуальної власності. Поняття правового захисту
інтелектуальної власності. Форми захисту прав інтелектуальної власності: судові та
позасудові. Суб’єкти звернення за захистом інтелектуальної власності. Процесуальні гарантії
захисту прав інтелектуальної власності. Судова практика захисту прав інтелектуальної
власності. Виконання рішень у справах про порушення прав інтелектуальної власності.
Реєстрація прав на об’єкти інтелектуальної власності. Державний контроль у сфері
інтелектуальної власності. Повноваження державних органів у сфері інтелектуальної
власності.
Тема 14. Види об’єктів винаходу та їх характеристика.
Поняття, ознаки та сутність винаходу (корисної моделі), як об’єкту інтелектуальної
власності. Критерії охороноспроможності винаходу. Види об’єктів винаходу та їх загальна

характеристика. Правове регулювання винаходів, корисних моделей, промислових зразків та
раціоналізаторських пропозицій. Способи використання об’єкта інтелектуальної власності.
Тема. 15. Патентні дослідження, основні положення та порядок проведення.
Мета патентних досліджень. Основні завдання патентних досліджень. визначення
патентоспроможності ОГД, визначення ситуації щодо використання прав на об’єкти
промислової власності. виявлення порушення прав власників чинних охоронних документів
та заявників на об’єкти промислової власності. Порядок проведення патентних досліджень.
Звіт про патентні дослідження.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3.
УЧАСТЬ У КОНКУРСАХ, ГРАНТОВИХ ТА СТИПЕНДІАЛЬНИХ ПРОГРАМАХ
Тема. 16. Пошук конкурсних та грантових програм.
Конкурси та грантові і стипендіальні програми як шлях підвищення якості та ефективності
наукових досліджень. Огляд фондів та грантових програм – Еразмус+. Горизонт 2020. Фонд
фундаментальних досліджень. Переваги та можливості для науковця.
Тема. 17. Підготовка документів для участі у конкурсних та грантових програмах
(анкета, резюме, рекомендація тощо).
Пакет документів (анкета, резюме, рекомендації). Кінцева дата. Акцент на програмі, яка
прямо стосується наукової спеціалізації в Україні. Рейтинг науковця. Роль знання іноземної
мови. Роль наукових досліджень на актуальну нині тематику. Можливості застосувати
отриманий досвід для імплементації в Україні.
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