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модулю/дисципліни
(номер семестру)
2

Тип модулю/дисципліни
(обов’язковий /
вибірковий)
обов’язкова

Тривалість
(тижнів/місяців)

Мова викладання
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Українська

Зв'язок з іншими дисциплінами
Супутні (якщо потрібно):

ECTS
Загальна кількість
Аудиторні години Самостійна робота
(Кредити модуля)
годин
3
90
30
60
Мета навчання дисципліни (модуля): компетенції надбані внаслідок вивчення
дисципліни (модуля)
Мета .дисципліни «Методологія наукових досліджень» здобуття студентами
базових знань з методології, методики та організації наукової діяльності для
забезпечення загальних та фахових компетентностей.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен отримати загальні
компетентності: здатність до проведення досліджень на відповідному рівні, здатність
до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; фахові компетентності:
здатність застосовувати наукові факти, концепції, теорії, принципи та методології
наукових досліджень, здатність обґрунтовано обирати та ефективно застосовувати
математичні методи, комп'ютерні технології моделювання, а також методи оптимізації
телекомунікаційних і радіо-технічних телемедичних та біомедичних систем і
пристроїв.
Результати навчання в термінах
компетенцій
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Методи навчання
(теорія,

Контроль якості
(письмовий

лабораторні,
практичні)
Вміти
організовувати
власну
професійну, науково-дослідницьку та
інноваційну
діяльність
на
основі
принципів
системного
підходу
та
методології наукових досліджень.
Знати
методологію
наукових
досліджень, процес і підходи до обробки
теоретичної та практичної інформації;
знати
порядок
апробації
основних
елементів наукової новизни. Вміти
планувати і виконувати наукові та
прикладні
дослідження
у
сфері
телекомунікації
та
радіотехніки,
застосовувати
для
цього
методи
математичного і фізичного моделювання,
обробки
інформації,
інтерпретувати
результати досліджень та обґрунтовувати
висновки.
Знати як здійснювати пошук інформації у
науково-технічній
та
довідковій
літературі, патентах, базах даних, інших
джерелах, аналізувати і оцінювати цю
інформацію. Вміти виявляти актуальні
науково-прикладні задачі, здійснювати їх
теоретичний аналіз, пропонувати та
обґрунтовувати підходи та методи їх
вирішення,
здійснювати
технікоекономічне
обґрунтування
та
формулювати конкретні цілі дослідження.

екзамен, усний
екзамен, звіт)

Теоретичні знання
отриманні під час
лекції та
консультацій
Самостійна та під
керівництвом
викладача
підготовка та
виконання
практичних робіт

Окреме оцінювання
не проводиться,
оцінюється за
звітом з практичної
роботи та рефератів
з самостійної
роботи

Час та завдання на
самостійну роботу
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Самостійна
робота

Практичні
заняття
Лабораторні

роботи
Загалом, годин

4

Семінарів

Лекцій

Тема 1. Організація наукової
роботи в Україні та світі

Консультацій

Аудиторні заняття

Теми курсу

Оцінюються під час
складання заліку

4

5

Завдання

Тема 2. Методологічні
основи наукового
дослідження
Тема 3. Інформаційне
забезпечення наукових
досліджень

Тема 4. Організація
наукового дослідження
Тема 5. .Вступ до
біомеханіці.
Тема 6. Проведення
інженерних досліджень в
галузі опорно-рухового
апарату

4

4

8

9

4

8

1
2

5

3

2

5

5

Усього годин 15

Стратегія оцінювання
поточне оцінювання
захист лабораторних
робіт

складання заліку

Автор
Г. В. Табунщик,
О.А. Петрова
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Вага,
Термін
Критерії оцінювання
%
20
теоретичний звіт за кожною темою
20
впродовж захист лабораторної роботи №1
20
семестру захист лабораторної роботи №2
20
захист лабораторної роботи №3
20
захист лабораторної роботи №4
60-100
зараховано
після
не зараховано з можливістю повторного
35-59
складання
модулю
не зараховано з обов’язковим повторним
1-34
вивченням дисципліни

Рік
вида
ння
2020

20

інформація
Назва
про
видання
Обов’язкова література
Методичні вказівки
до лабораторних
робіт з дисципліни
«Методологія
наукових
досліджень» для
студентів
магістратури

Видавництво /
онлайн доступ
Методологія
наукових
досліджень. Режим
доступу
https://moodle.zp.edu.
ua/course/view.php?id
=342

Katleen Denis

2019

В. Антонюк,
Л. Полонський,
В. Аверченков,
Ю. Малахов
В.М. Кислий

2015

за ред. А.Є.
Конверського

2010

Bartel DL, Davy DT,
Keaveny TM

2006

Experimental
Methods in
Orthopaedic
Biomechanics

2016
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спеціальності 172
«Телекомунікації та
радіотехніка»
освітньої програми
«Медично
інформаційна
інфраструктура» всіх
форм навчання
Lecture notes
KU Leuven

https://onderwijsaanbo
d.kuleuven.be//syllabi/
e/T42DBME.htm#acti
vetab=doelstellingen_i
dp59728

Додаткова література
Методологія
навчальний К:НТТУ «КПІ», 276
наукових досліджень посібник
с.
Організація
навчальний Суми:
наукових досліджень посібник
Університетська
книга, 224 с.
Основи методології
навчальний К.:Центр учбової
та організації
посібник
літератури, 352с.
наукових досліджень
Orthopaedic
Pearson
Biomechanics,
Prentice
Mechanics and Design Hall
in Musculoskeletal
Bioengineer
Systems, Pearson
ing, ISBN
Prentice Hall
0-13008909-5,
Elsevier,
ISBN 9780-12803802-4,
2016.

