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Вступ 

 

 Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни 

«Методологія проведення наукових досліджень» складена на підставі 

освітньо-професійної програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої 

освіти з підготовки докторів філософії зі спеціальності 226 «Фармація, 

промислова фармація» ОНМедУ, затвердженою Вченою Радою ОНМедУ від 

04.06.2020 року (протокол № 4). 

 
 Опис навчальної дисципліни (анотація) 

 Програма вибіркової навчальної дисципліни стосується формування 

уявлення про науково-дослідницький процес; освоєння навиків формування і 

використання методологічних основ наукового дослідження; вдосконалення 

вмінь у пошуку, доборі й опрацюванні наукової інформації, у точному 

формулюванні мети, завдань і висновків дослідження; формування сучасних 

знань і вмінь у галузі наукових досліджень, необхідних для вирішення 

завдань, пов’язаних з плануванням і проведенням наукових досліджень та 

втіленням їх результатів, сприяння розвитку наукового світогляду і творчого 

мислення, підготовки до самостійного виконання наукової роботи, 

ознайомлення з методикою підготовки повідомлень, доповідей, тез 

доповідей, наукових статей, дисертаційних робіт, звітністю і презентацією 

результатів наукових досліджень. 

 Програма вибіркової навчальної дисципліни визначає передумови 

доступу до навчання, орієнтацію та основний фокус програми, обсяг, 

необхідний для здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії, 

перелік загальних та спеціальних (фахових, предметних) компетентностей, 

нормативний і варіативний зміст підготовки фахівця, сформульований у 

термінах результатів навчання, та вимоги до контролю якості вищої освіти. 

 Вибіркова навчальна дисципліна «Методологія проведення наукових 

досліджень» складається з 4 кредитів ЄКТС (120 годин): у кожному кредиті 

по 15 аудиторних годин та 15 годин для самостійної роботи; усього 60 

аудиторних годин та 60 годин для самостійної роботи.  

 Предметом вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Методологія 

проведення наукових досліджень» є методологія та методи наукового 

дослідження, його основні етапи і особливості. 

Міждисциплінарні зв’язки: базуються на вивченні здобувачами таких 

дисциплін, як менеджмент та маркетинг, основи економіки, інтелектуальна 



власність у фармації, організація та економіка фармації, фармакоекономіка, 

вища математика, філософія, етика та деонтологія у фармації, українська 

мова професійного спрямування, іноземна мова професійного спрямування 

та інших дисциплін, що формують компетенції фахівця відповідної 

спеціальності, цілеспрямованої роботи над вивченням спеціальної 

літератури, уміння застосовувати знання в процесі подальшого навчання та у 

професійній діяльності. 

1. Мета та завдання вибіркової навчальної дисципліни 

«Методологія проведення наукових досліджень» 

1.1 Метою вибіркової навчальної дисципліни «Методологія 

проведення наукових досліджень» є формування комплексу знань, вмінь, 

навичок вільно використовувати методи наукових досліджень,  володіти 

методологічними засадами розвитку наукового знання, принципами 

організації науково-дослідної роботи та вміння презентувати результати 

дослідження. 

1.2 Основними завданнями вибіркової навчальної дисципліни є: 

1) надання здобувачам ступеня доктора філософії знань щодо 

методології як складової науки та фундаменту наукового світогляду кожного 

науковця; 

2) надання здобувачам ступеня доктора філософії знань відносно 

розуміння фундаментальних методологічних проблем наукового пізнання, 

основних моделей структури та розвитку наукового знання; 

3) усвідомлення здобувачами ступеня доктора філософії 

методологічних засад творчих процесів у науковій діяльності; 

4) формування у здобувачів ступеня доктора філософії навичок 

апробації та презентації результатів наукових досліджень в усній та 

письмовій формах. 

1.3 Компетентності та результати навчання, формуванню яких сприяє 

дисципліна (взаємозв’язок з нормативним змістом підготовки здобувачів 

вищої освіти). 

Згідно з вимогами освітньо-наукових програм спеціальностей, 

дисципліна забезпечує набуття аспірантами компетентностей: 

- інтегральна: 

Здатність розв’язувати комплексні проблеми, проводити незалежне 

оригінальне наукове дослідження та здійснювати педагогічну, професійну, 

дослідницьку та інноваційну діяльність в галузі медицини та фармації. 

- загальні: 

1. Здатність до вдосконалення та розвитку власного інтелектуального 

та загальнокультурного рівню. 

2. Вміння працювати автономно, з дотриманням дослідницької етики, 

академічної доброчесності та авторського права. 

3. Навички до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 



4. Здатність до спілкування і роботи у професійному середовищі та з 

представниками інших професій у національному та міжнародному 

контексті. 

5. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми, здатність 

генерувати нові ідеї. 

6. Здатність оцінювати та забезпечувати  якість виконуваних робіт. 

7.  Вміння планувати та управляти часом. 

- спеціальні (фахові, предметні): 

1. Глибокі знання і систематичне розуміння предметної області за 

напрямом та тематикою наукових досліджень у галузі фармації, майбутньої 

професійної діяльності у сфері вищої фармацевтичної освіти. 

2. Здатність до визначення потреби у додаткових знаннях за напрямком 

наукових досліджень, формулювати дослідницькі питання, генерувати 

наукові гіпотези у сфері фармації. 

3. Здатність розробляти та управляти науковими проектами у сфері 

фармації.  

4. Здатність обирати методи та критерії оцінки досліджуваних 

феноменів та процесів в галузі фармації відповідно до цілей та завдань 

наукового проекту. 

5. Володіння сучасними методами наукового дослідження. 

6. Здатність проводити коректний аналіз та узагальнення результатів 

наукового дослідження. 

7. Здатність інтерпретувати можливості та обмеження дослідження, 

його роль у суспільстві. 

8. Впровадження нових знань (наукових даних) в освітній процес та 

практику охорони здоров’я.  

9. Оприлюднення результатів наукових досліджень в усній і письмовій 

формах відповідно до національних та міжнародних стандартів. 

Результати навчання 

Інтегративні кінцеві програмні результати навчання, формуванню 

яких сприяє навчальна дисципліна. 

1. Застосовувати науково-професійні знання; формулювати ідеї, 

концепції з метою використання в роботі освітнього та наукового 

спрямування. 

2. Демонструвати знання методології дослідження в цілому і методів 

певної сфери наукових інтересів, зокрема. 

3. Інтерпретувати та аналізувати інформацію, коректно оцінювати нові 

й складні явища та проблеми з науковою точністю критично, самостійно і 

творчо.  

4. Виявляти невирішені проблеми у предметній області фармації та 

визначати шляхи їх вирішення.  

5. Формулювати наукові гіпотези, мету і завдання наукового 

дослідження.  

6. Самостійно і критично проводити аналіз і синтез наукових даних.  



7. Розробляти дизайн та план наукового дослідження, використовуючи 

відповідні методи дослідження в галузі фармації. 

8. Виконувати та вдосконалювати сучасні методики дослідження за 

обраним напрямом наукового проекту та освітньої діяльності. 

9. Використовувати результати наукових досліджень в фармацевтичній 

практиці, освітньому процесі та суспільстві.  

10. Інтерпретувати можливості та обмеження наукового дослідження, 

його роль в розвитку системи наукових знань і суспільства в цілому.  

11. Представляти результати наукових досліджень в усній і письмовій 

формах у науковому співтоваристві і суспільстві в цілому, відповідно до 

національних та міжнародних стандартів.  

12. Управляти роботою колективу студентів, колег, міждисциплінарної 

команди.  

13. Організовувати навчання учасників освітнього процесу при 

виконанні наукової та освітньої діяльності та впливати на їх соціальний 

розвиток. 

14. Оцінювати ефективність освітнього процесу, рекомендувати шляхи 

його удосконалення. 

15. Демонструвати академічну доброчесність та діяти відповідально 

щодо достовірності отриманих наукових результатів. 

Результати навчання для дисципліни. 

Аспірант (здобувач) має знати: 

- основи наукознавства і методику наукових досліджень конкретних 

проблем;  

- основи методології і методи наукового дослідження;  

- основи організації наукових досліджень в фармації;  

- способи обґрунтування актуальності проблеми дослідження; 

- способи визначення мети, завдання, об'єкта та предмета 

дослідження; 

- особливості відбору, аналізу й обробки релевантної наукової 

інформації; 

- особливості підготовки і оформлення наукових робіт 

фармацевтичного профілю. 

Аспірант (здобувач) має вміти: 

- обґрунтовувати поняття методології та методики наукових 

досліджень, поняття наукового методу; 

- вибирати напрями наукового дослідження; 

- розробляти програми наукового дослідження у фармацевтичній 

галузі; 

- працювати з різними інформаційними джерелами;  

- збирати, опрацьовувати та аналізувати зібрану інформацію з 

використанням сучасної методології наукових досліджень;  

- формулювати висновки та пропозиції;  

- активізувати творче мислення;  

- оформляти результати наукових досліджень; 



- раціонально організовувати інтелектуальну працю;  

- розробляти наукові проблеми, писати наукові статті, роботи, 

застосовуючи при цьому нові інформаційні технології та програмне 

забезпечення;  

- аргументовано виступати з доповідями за результатами науково-

дослідницької роботи; 

- впроваджувати результати досліджень в фармацевтичну практику.  

 

2. Структура вибіркової навчальної дисципліни «Методологія 

проведення наукових досліджень» 

 
Назва змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усього У тому числі Усього У тому числі 

Практ. Самост. 

робота 

Практ. Самост. 

робота 

Розділ № 1. Теоретичні основи методології наукових досліджень 

Наука та наукові 

дослідження: становлення і 

розвиток.  

8 4 4 8 4 4 

Організація науково-

дослідної діяльності. 

8 4 4 8 4 4 

Основні принципи науки і 

наукового пізнання 

8 4 4 8 4 4 

Процес наукового 

дослідження і методологія 

наукового пізнання 

8 4 4 8 4 4 

Характеристика методів 

наукових досліджень 

10 4 6 10 4 6 

Розділ №2. Організація наукового дослідження 

Організація наукового 

дослідження та оцінка його 

ефективності 

12 6 6 12 6 6 

Інформаційне забезпечення 

наукової роботи 

12 6 6 12 6 6 

Методика теоретичних і 

експериментальних 

досліджень 

12 6 6 12 6 6 

Моделювання в науково-

дослідній роботі 

8 4 4 8 4 4 

Методика підготовки, 

оформлення, захисту 

наукової роботи 

12 6 6 12 6 6 

 Основні вимоги до 

наукових публікацій 

результатів науково-

дослідної роботи 

12 6 6 12 6 6 

 Впровадження результатів 

наукових досліджень 

8 4 4 8 4 4 



Контроль практичних 

навичок та теоретичних 

знань. Підсумковий 

контроль засвоєння 

дисципліни: диференційний 

залік 

2 2 - 2 2 - 

Разом: 120 60 60 120 60 60 

 

 3. Теми практичних занять вибіркової навчальної дисципліни 

«Методологія проведення наукових досліджень» 
№ 

з/п 

Тема Кількість 

годин 

1. Наука та наукові дослідження: становлення і розвиток.  4 

2. Організація науково-дослідної діяльності. 4 

3. Основні принципи науки і наукового пізнання 4 

4. Процес наукового дослідження і методологія наукового пізнання 4 

5. Характеристика методів наукових досліджень 4 

6. Організація наукового дослідження та оцінка його ефективності 6 

7. Інформаційне забезпечення наукової роботи 6 

8. Методика теоретичних і експериментальних досліджень 6 

9. Моделювання в науково-дослідній роботі 4 

10. Методика підготовки, оформлення, захисту наукової роботи 6 

11. Основні вимоги до наукових публікацій результатів науково-

дослідної роботи 

6 

12. Впровадження результатів наукових досліджень 4 

13. Контроль практичних навичок та теоретичних знань. Підсумковий 

контроль засвоєння дисципліни: диференційний залік 

2 

 Разом  60 

 

4. Теми самостійних  робіт вибіркової навчальної дисципліни 

«Методологія проведення наукових досліджень» 
№ 

з/п 

Тема Кількість 

годин 

1. Наука та наукові дослідження: становлення і розвиток.  4 

2. Організація науково-дослідної діяльності. 4 

3. Основні принципи науки і наукового пізнання 4 

4. Процес наукового дослідження і методологія наукового пізнання 4 

5. Характеристика методів наукових досліджень 6 

6. Організація наукового дослідження та оцінка його ефективності 6 

7. Інформаційне забезпечення наукової роботи 6 

8. Методика теоретичних і експериментальних досліджень 6 

9. Моделювання в науково-дослідній роботі 4 

10. Методика підготовки, оформлення, захисту наукової роботи 6 

11. Основні вимоги до наукових публікацій результатів науково-

дослідної роботи 

6 

12. Впровадження результатів наукових досліджень 4 

 Разом 60 

5. Методи навчання 

Викладання вибіркової навчальної дисципліни «Методологія 

проведення наукових досліджень» на практичних заняттях забезпечується 



методичними розробками для кожного практичного заняття, наочними 

засобами навчання для кожного заняття, інформаційним ресурсом кафедри, 

структурованими алгоритмами контролю вмінь. В якості методів навчання 

застосовуються проблемний виклад, кейс-стаді, дискусії, електронні 

(оглядові, проблемні) лекції, презентації, ділові ігри, заняття із 

застосуванням комп’ютерної техніки (ситуаційні завдання, тестові завдання). 

Самостійна робота при вивченні вибіркової навчальної дисципліни 

забезпечується методичними розробками з самостійної роботи, наочними 

засобами навчання, інформаційним ресурсом кафедри, тематикою 

самостійних робіт, структурованими алгоритмами контролю вмінь. 

Завданням самостійної роботи студентів є отримання додаткової інформації 

для більш поглибленого вивчення дисципліни на практичних заняттях. 

Самостійна робота аспірантів, яка передбачена темою заняття поряд із 

аудиторною роботою, оцінюється під час поточного контролю теми на 

відповідному занятті.  

Підсумковий контроль. Диференційний залік проводиться на 

останньому занятті у вигляді підсумкової співбесіди.  

6. Методи контролю: 

Використовуються наступні методи контролю: усний, письмовий, 

комбінований, дискусійний. 

Форми контролю, які використовуються: 

Поточний контроль: тестовий контроль, перевірка рішення практичних 

завдань, перевірка складання конспектів, захист та оцінювання самостійної 

роботи, оцінка за активність здобувачів на заняттях, тези виступів на 

конференціях, участь у конференціях, публікація статті. 

Підсумковий контроль: диференційний залік. 

 7. Схема нарахування та розподіл балів, які отримують аспіранти 

Поточний контроль. Оцінювання успішності вивчення тем дисципліни 

виконується за традиційною 4-х бальною шкалою. Наприкінці вивчення 

дисципліни поточна успішність розраховується як середній поточний бал, 

тобто середнє арифметичне всіх отриманих аспірантом оцінок за 

традиційною шкалою, округлене до цілого числа. 

Підсумковий контроль. Диференційний залік виставляється на 

останньому занятті з дисципліни за результатами підсумкової співбесіди при 

обов’язковому виконанні аспірантом всіх видів робіт, передбачених робочим 

навчальним планом і оцінених за поточну навчальну діяльність в середньому 

не нижче 3,00. Оцінка, отримана за відповідь на диференційному заліку, та 

бал середньої поточної успішності протягом вивчення дисципліни 

використовуються для розрахунку середнього арифметичного, що складає 

загальну оцінку з дисципліни.  

Оцінки «добре» та «задовільно», отримані студентом при складанні 

підсумкового контролю (диференційний залік), не перескладаються. 

Аспірант, який був допущений до складання диференційного заліку та не 

з’явився на нього без поважних причин, вважається таким, що отримав 

незадовільну оцінку. 
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