
 
Анотація 

з  дисципліни «МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ» 
спеціальності 223 « Медсестринство» 

Мета курсу: ознайомлення студентів із необхідними знаннями про 
організацію та проведення наукових досліджень, а також підготовка їх до 
самостійного виконання наукової роботи.. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: розвиток раціонального творчого мислення, оптимальна 
організація наукової творчості в умовах практичної діяльності 
Програмні результати навчання: 
знати:  

теоретико-методологічні основи, питання методики, технології та 
організації науково-дослідницької діяльності, тобто теоретичне і практичне 
підґрунтя для ефективного, кваліфікованого проведення наукових досліджень; 
форми звітів із наукової роботи; методику підготовки повідомлень, доповідей, 
виступів; специфікою написання статей, курсових та кваліфікаційних 
(дипломних, магістерських, дисертаційних) робіт. 
вміти:   

відбирати та аналізувати необхідну інформацію, обирати об’єкт і предмет 
для аналізу, формулювати мету, завдання та гіпотезу, планувати та проводити 
експеримент, порівнювати його результати з теоретичними обґрунтуваннями 
проблеми; робити певні узагальнення та висновки з тематики наукового 
дослідження. 
володіти:  

термінологічним апаратом, методико-методологічними принципами 
виконання та оформлення науково-дослідної роботи та бути готовими до 
подальших творчих і наукових пошуків у практичній роботі спеціаліста 

Зміст навчальної дисципліни: 
1. НАУКА ТА НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ. ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВО-

ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ. Предмет і сутність науки. Етапи 
становлення і розвитку науки. Перша наукова революція Друга наукова 
революція. Третя наукова революція. Основні закономірності розвитку науки. 
Класифікація наук. Загальні поняття про наукову діяльність. Організація 
науково-дослідної діяльності в Україні. Наукові ступені і вчені звання. 
Наукометричні бази. Наукові медалі і премії 

2. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ НАУКИ І НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ. Основні 
наукові поняття. Класифікація принципів науки і наукового пізнання. 
Принципи "здорового глузду. Діалектичні принципи пізнання.  

МЕТОДОЛОГІЯ І МЕТОДИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. Процес 
наукового дослідження: види, характеристики, рівні. Об’єкт і предмет 
наукового пізнання. Методологія наукового пізнання: поняття, класифікаційні 
рівні і основні принципи. Характеристика методів наукового пізнання. 
Емпіричне пізнання: поняття, роль і завдання. Теоретичне пізнання: поняття, 
роль і завдання. Загальнологічні методи досліджень  



4. ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОЦІНКА ЙОГО 
ЕФЕКТИВНОСТІ. Специфіка наукового і повсякденного пізнання. 
Проблематика наукових досліджень. Науково-дослідна діяльність студентів. 
Вибір теми та реалізація наукового дослідження. Оцінка ефективності 
наукового дослідження.  

ІНФОРМАЦІЙНА БАЗА НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ. Поняття про 
наукову інформацію та її роль у проведенні наукових досліджень. Джерела 
інформації та їх використання в науково-дослідницькій роботі. Особливості 
інформаційного пошуку при проведенні наукового дослідження. Техніка 
роботи зі спеціальною літературою  

6. МЕТОДИКА ТЕОРЕТИЧНИХ І ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ. Загальні відомості про теоретичні дослідження. Експеримент 
як засіб отримання нових знань. Розробка методики експерименту. Обробка 
експериментальних даних. Вибіркові оцінки коректності математичної обробки 
результатів експерименту. Вимоги щодо проведення статистичних 
спостережень 

7. МОДЕЛЮВАННЯ В НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ. Загальні 
відомості про моделювання систем. Класифікація методів математичного 
моделювання. Основні постулати моделювання. Співвідношення між моделлю 
та системою. Класифікація моделей. Вимоги до моделей  

8. НАУКОВІ РОБОТИ: НАПИСАННЯ, ОФОРМЛЕННЯ, ЗАХИСТ. 
Загальні відомості про науково-дослідну роботу студентів. Вимоги до 
написання наукової роботи кваліфікаційне дослідження. Етапи процесу 
наукового дослідження та оформлення роботи. Оформлення ілюстрацій. 
Оформлення таблиць. Оформлення формул. Оформлення додатків. Організація 
підготовки кваліфікаційної роботи  

9. АПРОБАЦІЯ ТА ПУБЛІКАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВОГО 
ДОСЛІДЖЕННЯ. Складання звітів про науково-дослідні роботи і публікація їх 
результатів. Складання і подання заявки на винахід. Апробація наукових 
матеріалів. Наукова стаття. Виступ, доповідь, інформаційне повідомлення на 
семінарах, наукових, науково-практичних конференціях, симпозіумах. 
Підготовка реферату. Визначення обсягу наукових праць. Впровадження 
завершених науково-дослідних робіт 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний 
обсяг 90 годин, у тому числі годин 36 аудиторних навчальних занять і 54 
години самостійної та індивідуальної роботи. 

Форма семестрового контролю: залік. 
 
 

 


