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Обсяг дисципліни: _3_ кредити ECTS _90_ годин. 

Лекцій: _32_ години. 

Лабораторних занять: _– _ годин. 

Практичних занять: _16_ години. 

Форма контролю: іспит. 

Термін викладання для освітньо-кваліфікаційного рівня «ма-

гістр»: 2 семестр. 

Мова викладання: українська.  

Мета вивчення дисципліни полягає у набутті студентом компетентнос-

ті, знань, умінь і навичок для здійснення професійної діяльності за спеціаль-

ністю щодо методики, технології організації та проведення наукових дослі-

джень у галузі безпеки праці, формування наукової культури студентів. 

Компетентності дисципліни  

Інтегральна компетентність (ІК): 

–  здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та проблеми під 

час практичної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосуван-

ня теорій та методів проведення моніторингу, запобігання виникненню ава-

рій, надзвичайних ситуацій, нещасним випадкам (на виробництві) і профе-

сійним захворюванням,  оцінювання їх можливих наслідків та їх ліквідування 

і характеризується комплексністю та невизначеністю умов. 

Загальні компетентності (ЗК): 

– здатність до системного творчого мислення, наполегливість у досяг-

ненні мети професійної та науково-дослідницької діяльності (ЗК-3), 

– здатність приймати оперативні, обґрунтовані рішення відповідно до 

обстановки, що склалася. 

– здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

Професійні компетентності (ПК): 

–  знання на рівні новітніх досягнень, необхідні для дослідницької та/або 

інноваційної діяльності у сфері цивільного захисту або безпеки праці (ПК-2),  
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–  здатність до використання принципів, методів та організаційних про-

цедур дослідницької та/або інноваційної діяльності (ПК-4),  

–  здатність аналізувати, оптимізувати й застосовувати сучасні інформа-

ційні технології під час рішення професійних або наукових завдань (ПКс-  

Результати навчання: 

– знати основні концепції цивільного захисту, охорони праці, сталого ро-

звитку і методології наукового пізнання (РН-3),  

–  уміння самостійно планувати виконання дослідницького та/або інно-

ваційного завдання та формулювати висновки за його результатами, розроб-

ляти та представляти наукові статті, тези доповідей, реферати, звіти (РН-6),  

– володіти достатніми знаннями, методами і технологіями в галузі циві-

льної безпеки, використання яких дасть їм можливість розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та практичні проблеми (РНс-17); 

– володіти основами проектування, експертно-аналітичної оцінки та ви-

конання досліджень (РНс-21). 

Теми, що розглядаються  

Змістовний модуль № 1. Методологічні основи наукових дослі-

джень 

Тема 1. Наука як вища форма пізнання  

Поняття науки. Предмет і сутність науки, її функції та значення. Нау-

кознавство. Класифікація наук. Терміни та поняття.  

Історія розвитку науки. Становлення наукових досліджень у сфері охо-

рони праці. 

Наука як продуктивна сила суспільства. Процес наукових досліджень.  

Тема 2. Організація наукових досліджень. 

Форми організації та управління наукою в Україні. 

Структура та організація наукових організацій. Законодавчі основи 

управління і планування наукових досліджень. Підготовка наукових та нау-

ково-педагогічних кадрів. Наукові ступені та звання.  

Організація наукових досліджень за кордоном. 
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Тема 3. Принципи наукового пізнання. 

Гносеологічні основи наукових досліджень. Загальні закони розвитку 

науки. Критерії наукових знань. Структура наукових знань. Класифікація і 

форми організації наукових знань. Засоби пізнання. Методи наукового пі-

знання. 

Тема 4. Інформаційне забезпечення наукового дослідження. 

Поняття про наукову інформацію. Наукові документи та видання. Пер-

винна та вторинна інформація. Бібліографічна класифікація документальних 

фондів. Науково- технічна патентна інформація. Національний класифікатор 

«Рубрикатор науково-технічної інформації». Робота з науковою інформаці-

єю. Робота з науковою літературою. Електронні форми інформаційних ре-

сурсів.  

Тема 5. Організація колективних наукових досліджень. 

Формування наукового колективу і організація роботи. Завдання та фу-

нкції керівника наукового колективу. Наукові дискусії та співавторство. Ро-

боче місце і робочий день науковця. Етичні норми. 

Тема 6. Методи і методологія наукового дослідження. 

Теоретичні та методологічні принципи науки. Поняття методу та мето-

дології.  

Основні методи наукових досліджень.  

Оцінка ефективності наукових досліджень 

 

Змістовний модуль № 2. Технологія та методика наукових дослі-

джень 

Тема 7. Технологія наукового дослідження. 

Загальна характеристика процесів наукового дослідження.  Вибір на-

прямку наукового дослідження. Формулювання теми наукового дослідження 

та визначення робочої гіпотези. Визначення мети, завдань, об’єкта й предме-

та дослідження.  Виконання наукових досліджень. Впровадження наукових 

досліджень. Ефективність наукових досліджень. 
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Тема 8. Теоретичні дослідження. 

Мета і завдання теоретичних досліджень. Загальнонаукові методи тео-

ретичних досліджень. Проведення теоретичних досліджень. Математичні ме-

тоди дослідження. Математичні моделі. Аналітичні методи дослідження. 

Імовірно-статистичні методи дослідження. 

Тема 9. Емпіричні методи дослідження.  

Поняття та загальна характеристика емпіричних методів наукового до-

слідження. Опитувальні методи. Анкетування. Інтерв’юірування. Тестування. 

Спостереження. Документальні дослідження. 

Тема 10. Експериментальні дослідження. 

Методи експериментальних досліджень. Класифікація, типи і завдання 

експерименту. Планування експерименту. Похибки та точність вимірювань. 

Метрологічне забезпечення експерименту. Обробка результатів експеримен-

ту. 

Вплив різних факторів на хід та якість експерименту. 

Методика проведення експерименту. Обробка експериментальних да-

них. 

Тема 11. Оформлення результатів наукової роботи та інформуван-

ня наукової спільноти. 

Оформлення результатів наукової роботи. Наукова публікація, її понят-

тя, функції. Основні види. Наукові монографії. Наукові статті. Доповіді та те-

зи доповідей. Методика підготовки та оформлення публікацій. Звіти про нау-

кову роботу. Способи інформування наукової спільноти про результати нау-

кової роботи.  

Тема 12. Захист пріоритету наукових досліджень. 

Види об’єктів інтелектуальної власності. Об’єкти авторського права і 

суміжних прав. Суб’єкти права інтелектуальної власності. Право інтелектуа-

льної власності в Україні. Міжнародне співробітництво у сфері інтелектуаль-

ної власності. 
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Тема 13. Патентно-інформаційні дослідження об'єктів промислової 

власності. 

Методологічні основи створення об'єктів промислової власності. Пате-

нтна інформація та документація.  

Тема 14. Охорона і захист об'єктів промислової власності.  

Охорона прав на винаходи і корисні моделі. Оформлення заявки на ви-

нахід (корисну модель). Охорона і захист авторського права та суміжних 

прав. 

 

Форма та методи навчання  

Згідно навчального плану з дисципліни «Основи наукових досліджень» 

студенти мають відвідувати лекції та практичні роботи, виконувати індивіду-

альні завдання, самостійно опрацьовувати визначені теми. Протягом семест-

ру проводиться  контрольна робота та опрацювання практичних робіт. Заве-

ршальним етапом вивчення дисципліни є екзамен. 

Для досягнення запланованих результатів навчання та формування 

компетентностей під час вивчення дисципліни використовується поєднання 

навчальної роботи з методами та формами активізації пізнавальної діяльності 

студентів. Основні з яких представлені у табл. 1. У лекціях використовуються 

проблемний підхід та ілюстративний метод.  

Для досягнення поставленої мети викладання дисципліни реалізуються 

такі способи та організаційні заходи:  

• самостійне вивчення теоретичного матеріалу дисципліни з вико-

ристанням Internet-ресурсів, методичних розробок, спеціальної 

навчальної та наукової літератури; 

• закріплення теоретичного матеріалу під час проведення практич-

них робіт, виконання творчих завдань. 
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Таблиця 1 – Методи та форми організації навчання 

 
Методи та форми організації навчання Методи 

лекції лабораторні 
заняття 

практичні за-
няття 

самостійна ро-

бота 
Дискусія + + +  

ІТ-методи  + + + 

Робота в команді  + +  

Навчання на основі досвіду  + +  

Випереджувальна самостій-

на робота 
 + + + 

Індивідуальне навчання    + 

Проблемне навчання + + + + 

 

Методи контролю  

Контроль складової робочої програми проводиться: 

− з лекційного матеріалу – шляхом перевірки конспектів, тестування за 

змістовними модулями; 

− за перевіркою результатів виконання практичних робіт; 

− за перевіркою виконання індивідуальних завдань; 

− під час захисту виконаного реферату. 

Поточний контроль реалізується у формі опитування на лекціях, вико-

нання індивідуальних завдань, підготовки та захисту рефератів, проведення 

контрольних робіт та ін.  

Результати поточного контролю (поточна успішність) можуть врахову-

ватись як допоміжна інформація для виставлення оцінки з даної дисципліни. 

Семестровий контроль проводиться у формі екзамену відповідно до на-

вчального плану в обсязі навчального матеріалу, визначеного навчальною 

програмою та у терміни, встановлені навчальним планом. 

Студент вважається допущеним до семестрового екзамену з навчальної 

дисципліни за умови відвідування лекцій, виконання практичних робіт, під-

готовки і захисту реферату та виконання індивідуальних завдань СРС, перед-

бачених навчальною програмою з дисципліни. 
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Розподіл балів, які отримують студенти 

Розподіл балів оцінювання успішності студента розраховується індиві-

дуально для кожної дисципліни з урахуванням особливостей та структури 

курсу. Поточна сума балів, що може накопичити студент за семестр може до-

сягати, як максимального балу так і меншого з виділенням балів на іспит. 

У таблиці 2 наведений приклад тих пунктів за якими студент накопи-

чує бали, ці пункти можуть відрізнятися та розглядаються індивідуально для 

конкретної дисципліни. 

 

Таблиця 2. – Розподіл балів для оцінювання успішності студента 

Лекції 
Контрольні 
роботи 

Практичні 
роботи 

Індивідуаль-

ні завдання 

Самостійна 
робота 

Сума 

20 20 20 20 20 100 

 

 

Таблиця 3. – Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЕСТS 

 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ЕСТS 

Оцінка за національною шка-
лою 

90-100 А відмінно 

82-89 В 

75-81 С 
добре 

64-73 D 

60-63 Е 
задовільно 

35-59 FХ 
незадовільно з можливістю по-

вторного складання 

1-34 F 
незадовільно з обов'язковим по-

вторним вивченням дисципліни 

 

 

Основна література:  

1 Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і на-

укових кадрів : Постанова Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р., N 

309  //  Офіційний вісник України. – 1999. – № 9. – С. 71 ;  поточна редакція – 

Редакція від 21.08.2013. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/309-99-п. 
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2 Основи методології та організації наукових досліджень: Навч. посіб. для 

студентів, курсантів, аспірантів і ад’юнтів / за ред. А. Є. Конверського. – К.: 

Центр учбової літератури, 2010. – 352 с. 

3 Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник / 

Цехмістрова Г.С.    Київ: Видавничий Дім «Слово», 2004. – 240 с. 

4 Колесников О. В. Основи наукових досліджень : навч. посіб. – 2-ге вид., 

випр. та доп.; Рек. МОН. / О. В.  Колесников. – Київ : ЦУЛ, 2011. – 144 с. 

5 Крушельницька О. В. Методологія та організація наукових досліджень : 

навч. посіб. / О. В. Крушельницька. – Київ : Кондор, 2006. –  206 с. 

6 Мокін Б. І. Методологія та організація наукових досліджень : навч. посі-

бник / Б. І. Мокін, О. Б. Мокін. – Вінниця : ВНТУ, 2014. – 180 с. 

7 Шишка Р. Б. Організація наукових досліджень та підготовки магістерсь-

ких і дисертаційних робіт : навч. посіб. / Р. Б.  Шишка. – Харків : Еспада, 2007. 

– 368 с. 

Допоміжна література 

8 Стеченко Д. М. Методологія наукових досліджень. – 2-ге вид, перер. і 

доп. / Д. М. Стеченко,  О. С. Чмир. – Київ : Знання, 2007. – 317 с. 

9 Основи наукових досліджень. Організація самостійної та наукової робо-

ти студента: навч. посіб. / Я. Я. Чорненький., Н. В. Чорненька, С. Б. Рибак та ін. 
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Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

 

Таблиця 4. – Перелік дисциплін  

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

Вивчення цієї дисципліни безпосере-
дньо спирається на: 

На результати вивчення цієї дисцип-

ліни безпосередньо спираються: 

Метрологія, стандартизація, сертифі-
кація та акредитація 

Регіональна техногенна та промисло-

ва безпека в умовах сталого розвитку 

Виробнича санітарія Техногенно-економічний аналіз про-

фесійної та промислової безпеки 

Числові методи аналізу з охорони 

праці 
Ризик менеджмент використання об-

ладнання та технологій 

Системи контролю небезпечних та 
шкідливих виробничих факторів 

Безпека праці у професійній діяльно-

сті 
Атестація робочих місць за умовами 

праці 
Устаткування та проектування інже-
нерних систем по забезпеченню про-

фесійної та промислової безпеки 

Розслідування, облік та аналіз нещас-
них випадків, професійних захворю-

вань та аварій 

 

Системний аналіз у вирішенні задач 

професійної та промислової безпеки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Провідний лектор: професор, доц. Людмила ВАСЬКОВЕЦЬ_____________ 
(посада, звання, ПІБ)       (підпис) 


