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ВСТУП 

 

З 2017 -2018 навчального року у навчальному плані магістрів зі спеціальності 122 

"Комп'ютерні науки", з'явився новий курс "Методологія наукових досліджень". Курс є 

нормативною дисципліною з циклу професійної та практичної підготовки. 

Основне завдання цього курсу полягає у формуванні світоглядних та методологічних 

засад студентів з класичною університетською освітою, а також застосування наукових 

методологій у професійній та науковій діяльності. 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є наука – як одна із головних форм 

суспільної свідомості, її взаємозв'язок з іншими формами суспільної свідомості – релігією та 

культурою.  

 

Міждисциплінарні зв’язки: Для вивчення дисципліни необхідні знання з дисциплін 

природничого циклу: математика, фізика, ймовірнісні процеси, теорія алгоритмів,теорія 

інформації, а також філософії, соціології та інших суспільно-економічних дисциплін. Знання 

отримані під час вивчення дисципліни, сприятимуть формуванню сучасного наукового 

світогляду магістрів  комп'ютерних наук. 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких модулів: 

 

Модуль 1. 

1. Мислення,  свідомість, інтелект. Штучний інтелект. Релігія, культура і наука –основні 

форми суспільної свідомості.  Співвідношення між релігією, культурою та наукою.  

2. Як наука, культура та релігія пояснюють найважливіші питання, які виникають при 

формуванні інтелекту людини.  

Модуль 2. 

3. Закони розвитку науки. Особливості розвитку на сучасному етапі. Співставлення з 

ростом народонаселення. Класифікація наук. Фундаментальна та прикладна наука. 

4. Наукометрія. 

Модуль 3. 

5. .Історичні аспекти виникнення науки. Принципи побудови науки.  
6. Методологія наукових досліджень.  

 

Модуль 4. 

7 Синергетика – наука про самоорганізацію не рівноважних динамічних систем. Фрактальні, 

коливні та хвильові структури. 

8. Використання принципів синергетики при дослідженні природничих та соціально - 

економічних явищ. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни  
1.1. Мета викладання навчальної дисципліни "Методологія наукових досліджень"  

полягає у у формуванні світоглядних та методологічних засад студентів з класичною 

університетською освітою  

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни "Методологія наукових 

досліджень"полягають у формуванні у магістрів знань щодо взаємозв'язку між наукою, 

релігією та культурою як основних форм суспільної свідомості, а також застосування 

наукових методологій у професійній та науковій діяльності. 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:  

з н а т и: 
 взаємозв’язок різних фори людської свідомості і їх вплив на формування 

самосвідомості та інтелекту людини; 



 історичні аспекти виникнення науки та закони її розвитку; 

 основні науко метричні показники; 

 принципи побудови науки, роль логічного та інтуїтивного мислення у наукових 

дослідженнях; 

 основні методологічні підходи до наукових досліджень; 

 співвідношення між  лабораторним та комп’ютерним експериментом, імітаційним 

моделюванням, їхнє порівняння та співставлення;; 

 методи планування багатофакторного експерименту; 

 підходи до опису лінійних та відкритих нелінійних систем; 

 основні принципи синергетики – науки про самоорганізацію в нерівноважних 

динамічних системах: дисипативні структури, фрактальні структури, коливні та 

хвильові структури. 

 

в м і т и: 
 оцінити час подвоєння знань у галузі дослідження, пов’язаної з магістерською  

роботою; 

 застосувати основні методологічні підходи до розв’язання завдань, пов’язаних з  

магістерською роботою; 

 порахувати індекс Гірша науковців; 

 планувати проведення багатофакторних експериментів у моделі Фішера; 

 створити комп’ютерні програми для реалізації методу молекулярної динаміки, 

Монте-Карло,  імітаційного моделювання; 

 описати лінійну систему через імпульсний відгук та передавальну функцію; 

 оцінити фрактальну розмірність структур методом підрахунку боксів; 

 створити фазовий портрет системи у модулі «хижак-жертва». 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 години 4 кредитів ЄКТС. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 
1. Базові поняття про мислення, свідомість інтелект. Релігія, культура і наука –

основні форми суспільної свідомості. Співвідношення між релігією, культурою та наукою: 

як наука, культура та релігія пояснюють найважливіші питання : як виник світ та людина, 

яке місце людини у цьому світі та др., навіщо людству культура?. Антропний принцип.  

Квантова механіка і свідомість. Проблеми штучного інтелекту  
2. Закони розвитку науки. Особливості розвитку на сучасному етапі. Співставлення 

з ростом народонаселення. Людство втрачає знання?  

3. Класифікація наук. Фундаментальна та прикладна наука. Бар'єри, які виникають 

між освітою та наукою, прикладною та фундаментальною науками, впровадженням. 

4. Наукометрія. 

5. Історичні аспекти виникнення науки. Писемність – як необхідний атрибут 

виникнення логіки. Логіка Арістотеля.  Логіка і математика (Буль, Морган). Зародження 

сучасної науки (Ньютон).  
6. Принципи побудови науки. Логічне та інтуїтивне мислення у наукових 

дослідженнях. Дискурсивне мислення. Структура наукових досліджень (Евклід). 

Застосування до соціально-економічних процесів (Томас Гоббс).  

7. Структура наукових революцій.  Теорема Геделя.  Перехід до нової парадигми -.  

як наукова революція (Р. Кун). Наукова революція на початку ХХ ст. у фізиці. Становлення 

квантової механіки.  
8. Методологія наукових досліджень. Індукція, дедукція, абдукція . Бритва Оккама. 

Кореляційний та спектральний аналізи. Поняття про вельвет перетворення.  



9.Експериментальні дослідження. Ключові експерименти світоглядного рівня.  

Лабораторний та комп'ютерний експерименти, їхнє порівняння та співставлення з 

теоретичними дослідженнями. Метод молекулярної динаміки, метод Монте  – Карло. 

Імітаційне моделювання.  

10. Математична теорія експерименту Фішера. Планування багатофакторних 

експерименту. Повний факторний експеримент. Дробовий факторний експеримент. 

Побудова моделі . Сучасні підходи до оброблення даних експериментальних досліджень. 

11. Лінійні та нелінійні системи – як об'єкти наукових досліджень. Принцип 

суперпозиції для лінійних систем.  Імпульсний відгук та передавальна функція лінійних 

систем.  

12. Синергетика – наука про самоорганізацію не рівноважних не лінійних  

динамічних систем. Дисипативні структури. Нестійкість, біфуркації та катастрофи. 

Стохастичні структури. Динамічний хаос. Стохастичний резонанс. Степеневі закони та 

шуми. 

13. Фрактальні  структури. Фрактальний характер пропорцій Золотого  Перетину. 

Фрактали у природі та соціумі.  

14. Коливні та хвильові структури. Роль коливань  у процесах самоорганізації. 

Прояв коливних процесів у природі та соціально-економічних явищах. Пульсації в роботі 

творчих колективів. Ефект Медічі. 

15. Використання принципів синергетики при дослідженні природних та 

соціально-економічних явищ. Принцип універсального еволюціонізму.  Принцип зростання 

ентропії в ізольованій системі. Принцип стохастичної стійкості нестійких стохастичних 

станів. Теорема Пригожина. Принцип когнітивної структуризації. Когнітивні карти.  
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання 
 

Підсумкову оцінку якості засвоєння навчальної програми з дисципліни "Методологія 

наукових досліджень" визначають за результатами екзамену, порядок проведення якого 

встановлює робоча навчальна програма. 

Рівень засвоєння навчального матеріалу дисципліни визначають, використовуючи 

рейтингову систему оцінювання. Положення про рейтингову систему оцінювання знань 

розробляють та затверджується на засіданні кафедри з урахуванням особливостей 

професійної підготовки та розподілу навчального часу за видами занять. Це положення 

входить до складу робочої навчальної програми. 
 

5.Засоби діагностики успішності навчання 

 

Оцінка якості засвоєння навчальної програми включає поточний контроль 

успішності, два модульних контролі та складання екзамену. Для поточного контролю 

засвоєння студентами навчального матеріалу передбачається виконання та захист 

лабораторних робіт, перелік яких наводиться в робочій навчальній програмі. 

Для модульних контролів засвоєння студентами навчального матеріалу 

передбачається виконання двох модульних контрольних робіт, порядок проведення та зміст 

яких наводяться в робочій навчальній програмі. 

Для організації індивідуальної роботи студентів передбачається написання рефератів, 

перелік тем яких встановлює робоча навчальна програма. 


