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Для опанування навчального матеріалу дисципліни «Основи  наукових 

досліджень»  необхідно використовуючи відповідну літературу, яка 

наводиться нижче, розглянути наступні теоретичні питання: 

1. Наведіть та поясніть критерії вибору теми науково-дослідної роботи. 

Наведіть приклад. 

2. Наведіть та поясніть суть об’єкту та предмету досліджень. Наведіть 

приклад. 

3. Наведіть та поясніть основні етапи науково-дослідних робіт. 

4. Наведіть та поясніть методи наукових досліджень.  

5. Поясніть у чому полягає суть системного методу наукових досліджень. 

6. Охарактеризуйте основні етапи науково – дослідної роботи.  

7. Розкрийте суть методів емпіричного та теоретичного дослідження. 

8. Поясніть у чому полягає суть планування наукових досліджень. 

9. Охарактеризуйте критерії вибору тематик наукових досліджень. 

10. Розкрийте суть поняття про наукову інформацію та її роль у проведенні 

наукових досліджень. 

11. Наведіть та поясніть основні джерела науково-технічної інформації. 

12. Поясніть у чому полягає суть достовірності отриманих результатів 

наукових досліджень та методів доказу достовірності.  

13. Наведіть та поясніть основні інформаційно-пошукові апарати 

бібліотек. 

14. Ефективність наукових досліджень. 

15. Впровадження завершених наукових досліджень у виробництво. 

16. Розкрийте суть поняття методологія наукових досліджень. 

17. Формулювання теми наукового дослідження. 

18. Обґрунтування актуальності обраної теми. 

19.  Визначення об'єкта й предмета дослідження. 

20. Постановка мети та конкретних завдань дослідження 

21. Вибір методу (методики) проведення дослідження 

22. Формулювання висновків та оцінка отриманих  результатів 

23. Пріоритети наукових досліджень 

24. Класифікація наук. 

25. Особливості патентних досліджень. 

26. Викладіть суть методів: аксіоматичного, аналізу і синтезу, індукції і 

27. дедукції, узагальнення, абстрагування, моделювання. 
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28. Викласти сутність наукової методології, методики і методів. 

29. Назвіть категорії та класифікацію наукових методів. 

30. В чому відмінність понять «методика», «методологія», «методи»? 
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