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ВСТУП 
 

1. Мета дисципліни «Основи наукових досліджень»  – ознайомлення студентів із 

сучасною структурою наукового пізнання і дослідницької діяльності, визначення можливостей 

пізнання та аналітичного оцінювання гідрометеорологічних  процесів, а також аналізу місця і ролі 

наук про Землю у сучасному світі.. 

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Успішне опанування курсів соціально-економічних дисциплін на 1-2 курсі 

2. Успішне опанування загальних курсів з гідрології та метеорології.  

 
3. Анотація навчальної дисципліни: навчальна дисципліна «Основи наукових 
досліджень»   є є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» за спеціальністю «Науки про Землю» ОП 
«Гідрологія» та ОП «Метеорологія». Дисципліна «Основи наукових досліджень» повинна 
забезпечити наукову підготовку майбутніх фахівців гідрометеорологів, яка необхідна 
для формування професійних умінь та навичок поглибленого вивчення наукових 
процесів щодо практичного застосування у подальшій фаховій діяльності. Предметом 
цієї дисципліни є методологія наукових досліджень і методика підходів до вирішення 
конкретних проблем науки на основі загальнонаукових та емпіричних наукових 
прийомів. Студенти мають засвоїти основи наукового аналізу явищ та процесів, 
оволодіти навичками роботи з науковими джерелами та опанувати методику 
проведення елементарних наукових досліджень в області гідрології та метеорології. 
4. Завдання вивчення дисципліни  – навчити студента правильно вибирати оптимальні 

шляхи проведення наукових досліджень в області гідрометеорології.  

 

Зокрема необхідно ознайомити студента з:  

       - структурою і сутністю характеристики наукових досліджень; 

       - складовими частинами внутрішньої структури сучасної науки;  

       -  принципами і засадами на яких базується методологічний аналіз науки;  

       -  основними рівнями наукового пізнання;  

       -  плануванням проведення і виконання наукових досліджень; 

  - типовими механізми упровадження результатів наукових досліджень і розробок;  
  - методологією наукових досліджень;     

  - вибором напрямку й планування НДР;  
  - роботою із джерелами інформації;  

  - основними вимогами до написання, оформлення і захисту наукових праць студентів.  

 

Виконання поставлених завдань дозволять випускнику досягти наступних 

компетенцій: 

- Знання та розуміння області наук про Землю (ЗК-2). 

- Прагнення до збереження природного навколишнього середовища та забезпечення сталого 

розвитку суспільства (ЗК-9). 

- Здатність зберігати та примножувати моральні культурні наукові цінності і досягнення 

суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її 

місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, 

техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для 

активного відпочинку та ведення здорового способу життя (ЗК-12). 

- Здатність показувати знання і розуміння основних характеристик, процесів, історії і 

складу гідросфери як окремої оболонки Землі (ФК-1). 



 

- Здатність аналізувати склад і будову гідросфери  та її складових частин на різних 

просторово-часових масштабах (ФК-5). 

5. Результати навчання за дисципліною:  
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 
автономність та відповідальність) 

Форми (та/або 

методи і технології) 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання та 

пороговий 

критерій 

оцінювання (за 

необхідності) 

Відсоток у 

підсумкові

й оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Вступ. Предмет і завдання курсу Наука та 

її роль у розвитку суспільства 

лекція тест, бліц 

опитування 

 

 

40% 

1.2  Сутність науки. Класифікація наук. 

Фундаментальні і прикладні науки. 

лекція 

1.3 Наукове дослідження - форма існування й 

розвитку науки. Етапи наукового 

дослідження 

лекція 

1.4 Ефективність наукових досліджень. 
Впровадження завершених наукових 

досліджень у виробництво 

лекція 

1.5 Методологія наукових досліджень. 
Загальнонаукова й філософська 

методологія: сутність, загальні принципи  

лекція 

1.6 Вибір напрямку й планування НДР. 

Обґрунтування актуальності теми; об'єкт 

й предмет дослідження; мета й конкретні 

завдання, метод (методика) проведення 

дослідження  

лекція 

1.7 Наукова інформація. Робота із джерелами 

інформації 

лекція 

1.8 Науково-дослідна робота студентів. 
Основні вимоги до написання, оформлення і 

захисту наукових праць студентів  

лекція 

2.1 Обговорити базові поняття науки  семінар  

виступи на 

семінарах, залік 

30% 

2.2 Обговорити види класифікації наук семінар 

2.3 Обговорити типові схеми фінансування 

НДР. Послідовність етапів наукового 

дослідження 

семінар 

2.4 Обговорити в чому виражається 

ефективність наукових досліджень 
(колективу, окремого науковця) 

семінар 

2.5 Розібратися з основними принципами 

методології наукових досліджень як 
системи принципів і способів організації й 

побудови теоретичної й практичної 

діяльності 

семінар 

2.6 Робратися з логічною схемою наукового 

дослідження: визначення об'єкта й 

предмета дослідження, мета, завдання, 

методика, виконання та опис дослідження, 

висновки 

семінар 

2.7 Обговорити загальну систему 

інформаційних ресурсів і  можливостей, які 

дає використання інформаційних джерел 

гідрометеорологічної області 

семінар 

2.8 Обговорити особливості проведення 
патентних досліджень 

семінар 

2.9 Розібратися із загальними вимогами до 

проведення наукового дослідження 

студентами та оформлення його 

результатів 

семінар 



 

4.1 При аналізі впливу науки на розвиток 

суспільства 
лекція, семінар 

самостійна робота 

виступи на 

семінарах, залік 

30% 

4.2 При аналізі місця своєї науки в загальних 

наукових класифікаторах 

лекція, семінар 

самостійна робота 

4.3 При формулюванні етапів наукового 

дослідження в реальній діяльності 

лекція, семінар 

самостійна робота 

4.4 При виникненні завдання з оцінки 

ефективності наукових досліджень 

лекція, семінар 

самостійна робота 

4.5 При аналізі методологічних підходів в 

області гідрометеорологічних досліджень 

лекція, семінар 

самостійна робота 

4.6 При необхідності сформулювати тему, 

предмет, об’єкт, основні завдання 

дослідження 

лекція, семінар 

самостійна робота 

4.7 При написанні рефератів, курсових і 

кваліфікаційних робіт 

лекція, семінар 

самостійна робота 

  

4.8 При захисті курсових і кваліфікаційних 
робіт 

лекція, семінар 
самостійна робота 

  

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін які не входять до блоків спеціалізації) 

 

Програмні 

результати 

навчання 

Результати навчання з дисципліни 
 
1.1-

1.2 

1.3- 

1.4 

1.5-

1.6 

1.7 1.8 2.1-

2.2 

2.3- 

2.4 

2.5- 

2.6 

2.7- 

2.9 

4.1- 

4.2 

4.3-

4.4 

4.5-

4.7 

4.8-

4.9 

Застосовувати базові 

знання наук про 

Землю і розуміння 

основних просторово-

часових 

закономірностей 

будови гідросфери та 

масштабності її 

сприйняття для 

орієнтування в 

просторі (ПРН-2) 

+ + + + +         

Виконувати обробку 
просторової 

гідрологічної 

інформації, 

картографування, 

гідрологічного 

моделювання, 

проектування, 

використовуючи ГІС-

технології (ПРН-13) 

     + + + +     

Демонструвати 

здатність вчитися і 

бути сучасно 

навченим (ПРН-19). 

         + + + + 

 

Схема формування оцінки: рівень досягнення всіх запланованих результатів навчання 

визначається за результатами написання письмових контрольних робіт та під час приймання 

звітів з лабораторних робіт. 

Питома вага результатів навчання у підсумковій оцінці за умови її опанування на належному 

рівні така:  

1.  результати навчання – 1.1 – 1.25 (знання РН 1.1-1.14) – до 40%;  

2.  результати навчання – 2 (вміння РН 2.1-2.10) - до 30%;  

3. результати навчання – 3 (автономність та відповідальність РН 4.1-4.10) - до 30%  

7.1. Форми оцінювання студентів:  



 

У курсі передбачено 2 змістовні частини. Заняття проводяться у вигляді лекцій та 

семінарських занять. Завершується дисципліна – заліком.  

Упродовж семестру, після завершення відповідних тем, проводяться тематичні письмові 

контрольні роботи із відкритими питаннями. 

- семестрове оцінювання здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 

У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1 - 2, а у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – теми 3 - 4. 

Обов’язковим для заліку є написання контрольних робіт за ЗМ, мати виступи на семінарах. 

Оцінювання за формами контролю: 

 ЗМ1 ЗМ 2 
Min. – 18 балів Max. –30 балів Min. – 18 бал Max. –30 балів 

Усна відповідь „3”  х  1 = 3 „5”  х 1  = 5 „3”  х  1 = 3 „5”  х 1  = 5 

Семінар „2”  х 2  = 4 „5”  х 2  = 10 „2”  х 2 = 4 „5”  х 2  = 10 

Модульна контрольна 

робота* 1 

„11”  х 1  = 11 „15”  х 1  = 15 
  

Модульна контрольна 
робота 2 

  
„11”  х 1  = 11 „15”  х 1  = 15 

„3” – мінімальна/максимальна оцінку, яку може отримати студент. 
1 – мінімальна/максимальна залікова кількість робіт чи завдань. 
* – усі модульні контрольні роботи (МКР) мають розрахунково-аналітичний характер. 

 

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-розрахунковий мінімум – 36 

балів для одержання  допуску до заліку обов’язковою умовою є  написання рефератів на недостатньо 

засвоєні теми. 

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі МКР здійснюються у 

відповідності до «Положення про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-модульній 

системі організації навчального процесу» від 31 жовтня 2010 року. 

- Підсумкове оцінювання у формі екзамену: максимальна кількість балів на екзамені - 40 

балів, мінімальна кількість балів, які додаються до семестрових – 24 бали (60% максимальної 

кількості балів, відведених на залік).  

Студенти, які набрали впродовж семестру сумарно меншу кількість балів ніж критично-

розрахунковий мінімум – 20 балів до складання заліку не допускаються. Рекомендований 

мінімум для допуску до заліку – 36 балів.  
 

 При простому розрахунку отримаємо: 
 Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Залік Підсумкова оцінка 

Мінімум 18 18 24 60 

Максимум 30 30 40 100 

7.2 Організація оцінювання:  
Оцінювання здійснюється впродовж семестру для усіх видів робіт, включаючи і самостійну 
роботу .  
За змістовим модулем 1 (ЗМ1), до якого входять 1 – 6 теми, оцінювання виконується у терміни 
– до 15 жовтня,  

За змістовим модулем 2 (ЗМ2), до якого входять 7 – 10 теми, оцінювання виконується у 
терміни – до 1 грудня; 
- практичніні роботи здаються до 15 грудня*.  

*- оцінка за практичні роботи, подані не в зазначений термін, знижується на 1 бал за кожен день запізнення до 

мінімальної, передбаченої пунктом 7.1. 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

Зараховано / Passed  60-100  

Не зараховано / Fail  0-59  



 

8. 1. Структура  навчальної  дисципліни «Основи наукових досліджень»    

 

 

Тематичний  план  лекцій  і  практичних  занять 

№ 

п/п 
Назва  лекції 

Кількість годин 

лекції 
семі- 

нари 

самостійна 
робота 

Змістовий модуль 1 – Теоретичні основи наукової діяльності  

1 

Вступ. 

Тема 1. Предмет і сутність науки як сфери 
людської діяльності 

2 6 14 

2 
Тема 2. Наукове дослідження та форми його 
проведення 

5 4 11 

4 Модульна  контрольна  робота 1   

Змістовий модуль 2 – Основні етапи здійснення наукових досліджень 

5 
Тема 3.  Завдання та структура науково-

дослідних робіт 
5 4 15 

6 
Тема 4. Форми подачі результатів наукових 

досліджень 
2 4 15 

8 Модульна  контрольна  робота 1   

 ВСЬОГО 16 18 55 

 

 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі:  

Лекцій – 16 год. 

Семінарські заняття – 18 год. 

Консультації -  1 год. 

Самостійна робота – 55 год. 

 

9. Рекомендовані джерела: 

Основні: 

1. Білуха М. Т. Основи наукових досліджень: Підручник - К.: Вища шк., 1997. - 271 с. 
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