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Навчальна програма навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» розро-
блена на основі «Методичних вказівок до розроблення та оформлення навчальної та робо-
чої навчальної програм дисциплін», введених в дію розпорядженням від 16.06.2015р. 
№37/роз. 

Навчальна дисципліна«Основи наукових досліджень» є завершальною дисциплі-
ною, яка узагальнює і уточнює знання та навички ведення наукової роботи майбутнього 
дизайнера-дослідника. 

Метою викладання дисципліни є отримання студентами необхідних знань щодо 
принципів і методів організації і ведення наукової роботи в Україні і у світі.   
 Основною задачею дисципліни є отримання студентами практичних навичок аналі-
зу літератури та оцінки аналогів, визначення актуальності теми, вибору методів наукового 
дослідження, оцінювання витрат на ведення дослідження, проведення досліджен-
ня,формалізації результатів із визначенням їх наукової та практичної цінності, вибору пе-
рспектив подальших досліджень. 

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні  
Знати:  

- нормативні вимоги до здобуття наукових ступенів та звань, оформлення статті, 
реферату, монографії, звіту, магістерської роботи, кандидатської та докторської 
дисертації; 

- методи аналізу та оцінювання аналогів та літератури; 
- методинаукового пошуку; 
- методи оцінювання вартості роботи та результатів. 

Вміти: 
- застосовувати вимоги до магістерськоїроботи при її написанні; 
- застосовувати вимоги до статей і рефератів при їх підготовці; 
- застосовувати методи пошуку, аналізу, оцінювання літератури  та аналогів; 
- визначати актуальні напрями досліджень для своєї фахової області; 
- використовувати методи наукового пошуку при проведенні досліджень; 
- оцінювати вартість дослідження, якість та вартість отриманих результатів. 

Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і 
складається з одногомодулю, якийєлогічно завершеною, самостійною, цілісною частиною 
навчальної дисципліни, засвоєння якої передбачає проведення модульноїконтрольної ро-
боти та аналіз результатів її виконання. 

Викладання дисципліни базується на знаннях, набутих при вивченні навчальних 
дисциплін «Проектування», «Комп’ютерне проектування», «Дизайн інтер’єру», «Основи 
естетики архітектури та дизайну», «Теорії і концепції дизайну», «Дизайн середовища», 
«Дизайн міського середовища», «Синтез мистецтв», «Авторське право і патентознавство». 

Знання та вміння, отримані під час вивчення цієї навчальної дисципліни, будуть 
використані під час виконання дипломноїроботи. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 



 Система менеджменту якості. 
Навчальна програма  

навчальної дисципліни  
"Основи наукових досліджень" 

Шифр 
документа 

СМЯ НАУ  
НП 14.01.06 – 01-2016 

Стор.4 із 8 

 

 

 
2.1. Модуль №1 «Організація і методика наукових досліджень»  
Тема 2.1.1. Наука як феномен у системі взаємодій людини з оточуючим світом 
Визначення науки. Її роль у розвитку людства. Поняття наукової парадигми за Т. 

Куном. Науково-технічні революції. Технологічні уклади. Короткий нарис історії науки. 
Наука у сучасному суспільстві. Наука і дизайн. Актуальні напрями сучасної науки і актуа-
льні проблеми дизайну.  

Тема 2.1.2. Організація наукових досліджень у світі та в Україні   
Історичні форми організації науки від античності до сучасності у країнах Європи, 

Азії, Північної Америки. Наука фундаментальна і прикладна, академічна і галузева. Орга-
нізація наукових досліджень: замовники, джерела фінансування (програми, фонди , гран-
ти, безпосереднє фінансування, премії за конкурсні дослідження), організаційні форми 
досліджень, академічні, освітні та виробничі установи, наукові ступені і вчені звання, сис-
тема заохочень, міжнародні премії, система комунікації вчених, бази даних, співтоварист-
ва і асоціації. Закон про вищу освіту у частині, що визначає наукові ступені, вчені звання, 
порядок їх здобуття і затвердження. Роль Національно Академії наук України у організації 
наукових досліджень. Наука у вищих навчальних закладах. Галузева наука. Наука на ви-
робництві. Фінансування та заохочення досліджень. Організація семінарів, симпозіумів та 
конференцій. Наукові співтовариства і асоціації. Обмін даними. Міжнародні програми і 
зв’язки. Напрями наукових досліджень у НАУ і на кафедрі. 

Тема 2.1.3.Вимоги до магістерських робіт з дизайну, кандидатських і доктор-
ських дисертацій з технічної естетики та мистецтвознавства 
Структура магістерської роботи. Порядок присудження наукових ступенів та вчених 
звань. Зміни у останній версії Порядку. Вимоги до кандидатської дисертації. Структура 
кандидатської дисертації. Вимоги до докторської дисертації. Структура докторської дисе-
ртації.  

Тема 2.1.4.Вимоги та правила оформлення наукових статей, рефератів, моног-
рафій, конкурсних робіт, звітів 

Вимоги до статті, яка може бути опублікованою. Типова структура статті – актуа-
льність, аналіз останніх досліджень, мета публікації, основна частина, висновки в перспе-
ктиви подальших досліджень, список джерел. Оформлення списку використаних джерел. 
Наукометричні бази і індекс цитування. Мета підготовки і структура реферату. Види мо-
нографій, мета, вимоги, структура. Підготовка заявки на конкурс та конкурсної роботи. 
Вимоги до звітів. Написання звітів. 

Тема 2.1.5.Пошук та аналіз аналогів та літератури 
Методи пошуку: за тематикою, за ключовими словами, за індексом цитування, за 

рекомендацією колег. Місця пошуку: бібліотеки, інтернет, відомчі архіви, виставки, пате-
нти, авторські заявки, акти на твір. Методи роботи із джерелами: перегляд, конспектуван-
ня, каталогізація, архівація. Мета і методи аналізу джерел і аналогів. Аналіз практичного 
досвіду. 

Тема 2.1.6.Визначення актуальної теми дослідження, об’єкту, предмету, мети, 
завдань, методів, зв’язків із науковими планами та темами у світі, державі, галузі, 
установі. Визначення вартості і джерел фінансування дослідження 

Узагальнення та аналіз практичного досвіду із викладених у назві теми питань у 
предметній галузі мистецтвознавства, дизайну, ергономіки, технічної естетики. 

 
 
 
Тема 2.1.7. Методи наукових досліджень 
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Сучаснанауковапарадигми. Загальнонаукові та спеціальніметоди. Емпіричні мето-
ди: спостереження, порівняння, вимірювання, експеримент.Емпірико-теоретичні методи: 
абстрагування (ототожнювання, ізолювання, конструктивізація); аналіз і синтез; індукція і 
дедукція; моделювання (фізичне, графічне, аналогове, економіко-математичне, 
комп´ютерне та інші); історичний підхід; логічний підхід. Теоретичні методи: узагальню-
ючі методи (сходження від абстрактного до конкретного; ідеалізація; формалізація; аксіо-
матичний метод) та часткові методи (визначення, опис, інтерпретація). Формалізація зада-
чі проектування як обмеженої оптимізаційної задачі із неоднорідними і критеріями опти-
мізації. Методи розв’язання оптимізаційних задач. Методи верифікації. Забезпечення дос-
товірності результатів шляхом тестування та проведення експериментів, комп’ютерного 
моделювання, натурного моделювання. Визначення якості результатів. Визначення варто-
сті результатів. 

Тема 2.1.8. Методика розв’язання творчих задач 
 Теорія розв’язання винахідницьких задач Г. Альтшуллера: основні положення, ал-
горитми, таблиці та інші допоміжні матеріали. Приклади застосування. Аналіз практично-
го досвіду. 

Тема 2.1.9. Методики розвитку наукових та творчих здібностей 
Теорія самоорганізації складних систем на основі хвильової моделі С-простору. 

Місце наукових і творчих здібностей у структурі людської психіки згідно цієї теорії само-
організації. Згортка свідомості до рівнів 1-4 для посилення і очищення творчих і наукових 
здібностей. Пояснення існуючих методів розвитку наукових і творчих здібностей із пози-
цій теорії самоорганізації. Аналіз практичного досвіду. 
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діл) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

(Ф 03.02 – 02) 
АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ 

 № 
пор. Прізвище ім'я по-батькові Підпис ознайо-

мленої особи 

Дата 
ознайом-
лення 

Примітки 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

(Ф 03.02 – 04) 
АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ 

 № 
пор Прізвище ім'я по-батькові Дата ревізії Підпис Висновок щодо 

адекватності 
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(Ф 03.02 – 03) 
АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН 

№ 
зміни 

№ листа (сторінки) 
Підпис 
особи, 
яка 
внесла 
зміну 

Дата вне-
сення 
зміни 

Дата 
введення 
зміни Зміненого Заміненого Нового Анульо- 

ваного 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

(Ф 03.02 – 32) 
УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН 

 Підпис Ініціали, прізвище Посада Дата 

Розробник     

Узгоджено     

Узгоджено     

Узгоджено     

 


