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Робоча програма навчальної дисципліни Основи вакуумної і кріогенної 

техніки складена відповідно до вимог її змісту (Ліцензійні умови провадження 

освітньої діяльності 2015 р.) та відповідає освітньо-професійній  

програмі_“Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 

(Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії)”, 141- Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка, 14 Електрична інженерія, _“Електроніка 

(Електронні прилади та пристрої)”, 171 – Електроніка, 17 Електроніка та 

телекомунікації                   
(назва освітньо-професійної програми, код та назва спеціальності, галузь знань: шифр та назва) 
затвердженої Вченою радою Чернівецького національного університету імені 

Юрія Федьковича  (Протокол № 6 від «6» червня 2017 року). 

 
 

Розробники:_Солован Михайло Миколайович, асистент кафедри електроніки і 

енергетики, кандидат технічних наук______________                                               ___ 
(П.І.Б. авторів, посада, науковий ступінь, вчене звання) 
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1. Мета навчальної дисципліни: ознайомлення студентів с положенням 

науки в суспільстві, з її зв’язками, з виробництвом і економічним розвитком, з 

організацією та методикою науково-дослідної діяльності, з основними вимогами 

Міністерства освіти і науки України до курсових, бакалаврських та магістерських 

робіт, а також системі організації наукових досліджень та оцінки їх якості у світі. 

 

2. Результати навчання 
знати: сучасну методологію наукових досліджень; організацію науково-дослідної роботи 

в світі і на Україні; основні форми інформаційного забезпечення наукової роботи; пріоритетні 

напрямки розвитку науки; основи організації роботи наукового колективу. 
розуміти: роботу систем організації науки в Україні та світі; можливі шляхи організації і 

проведення наукового дослідження; механізм вибору оптимальних журналів для публікації 

отриманих наукових результатів; як кількісно оцінюється ефективність окремих вчених, 

наукових установі і цілих країн а також престиж наукових журналів. 

вміти: самостійно сформулювати тему наукової роботи, методику дослідження; скласти 

план проведення наукового експерименту; грамотно оформити результати наукових пошуків у 

вигляді рефератів, курсових, дипломних робіт, доповідей, статей та дисертацій; кваліфіковано 

скласти анотацію, рецензію та відгук. 

3. Опис навчальної дисципліни  

3.1. Загальна інформація 

Форма 

навчання 

Р
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Денна 5 9 5.0 150 15  30  105  залік 

Заочна    
  

       

 

3.2. Структура змісту навчальної дисципліни 
 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. 
 

л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1. Структура та проведення наукових досліджень 

Тема 1. Організаційна 

структура науки в 

Україні  

20 2 4   14       

Тема 2.  Організація 

наукових досліджень за 

кордоном 

20 2 4   14       

Тема 3. Вибір напряму 

наукового дослідження 

та етапи НДР. 

20 2 4   14       
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Тема 4. Обробка 

отриманих результатів. 

20 2 4   14       

Тема 5. Оформлення 

результатів наукової 

роботи. 

20 2 4   14       

Разом за змістовим 

модулем 1 

100 10 20   70       

Змістовий модуль 2. Наукометричні бази даних та методики оцінки якості 

наукових досліджень 

Тема 6. Наукометрична 

база даних Google 

Scholar. 

15 2 4   9       

Тема 7.  Наукометрична 

база даних Scopus. 

20 2 4   14       

Тема 8. Оцінка якості 

науковців, наукових 

журналів та установ. 

15 1 2   12       

Разом за змістовим 

модулем 2 

50 5 10   35       

Разом за змістовними 

модулями 1 і 2 

150 5 10   35       

Усього годин  150 15 30   105       

 

 

3.3. Теми семінарських занять 

№ 

 

Назва теми 

1. Організаційна структура науки в Україні 

2 Організація наукових досліджень за кордоном 

3 Вибір напряму наукового дослідження та етапи НДР. 

4 Обробка отриманих результатів. 

5 Оформлення результатів наукової роботи. 

6 Наукометрична база даних Google Scholar. 

7 Наукометрична база даних Scopus. 

8 Оцінка якості науковців, наукових журналів та установ. 

 

 

3.4. Самостійна робота 

№ 

 

Назва теми 

1 Організація наукових досліджень у Великій Британії 

2 Організаця наукових досліджень у Швейцарії 

3 Організаця наукових досліджень у Китаю 

4 Академічна наука в Україні 

5 Наукометрична база даних Web of Science 

 

* ІНДЗ – для змістового модуля, або в цілому для навчальної дисципліни за 

рішенням кафедри (викладача). 
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4. Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 
  

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

  

Оцінка за національною шкалою 

Оцінка за шкалою ECTS 

Оцінка (бали) 
Пояснення за  

розширеною шкалою 

Відмінно A (90-100) відмінно 

Добре 
B (80-89) дуже добре 

C (70-79) добре 

Задовільно 
D (60-69) задовільно 

E (50-59) достатньо 

Незадовільно 

FX (35-49) 

(незадовільно)  

з можливістю повторного 

складання 

F (1-34) 

(незадовільно)  

з обов'язковим повторним 

курсом 

 

5. Засоби оцінювання: 

-  контрольні роботи; 

-  стандартизовані тести; 

- проекти (наскрізні проекти; індивідуальні та командні проекти; 

дослідницько-творчі та ін.); 

- аналітичні звіти;  

- реферати;  

- есе; 

- розрахункові, графічні,  розрахунково-графічні роботи; 

- презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

- студентські презентації та виступи на наукових заходах; 

- контрольні роботи; 

- завдання на лабораторному обладнанні; 

- інші види індивідуальних та групових завдань. 

 

6. Форми поточного та підсумкового контролю  

Поточний контроль: 

 усна відповідь студента; 

 письмова відповідь студента (тестування, есе, реферат, лабораторна 

робота). 

Підсумковий контроль: залік. 

 

7. Рекомендована література 

7.1. Базова (основна) 

1. Кузнєцов И.Н. Научное исследование: Методика проведения и оформления / 

М.: Дашков и К, 2004. – 427с.  

2. Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень: Навч. 

Посіб. Для вищих навчальних закладів / К.: Кондор, 2003. – 192 с.  
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3. Пилипчук М.І.,Григор’єв А.С.,Шостак В.В.Основи наукових  

    досліджень:  Підручник.-К.:Знання,2007.-270с. 

4. Білуха М.Т. Методологія наукових досліджень: Підруч. – К.: АБУ, 2002. – 

480 с.  

5. Романчиков В.І. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник. –  

К.: Центр навчальної  літератури, 2007,-254 с. 

 

7.2. Допоміжна 
1. Блюменфельд Л.А. Проблемы биологической физики. М. Наука, 1997. – 

346с.  

2. Фейнман Р. Характер физических законов. М.: Мир, 1968. – 232с.  

3.Развитие субъекта образования: Проблемы, подходы, методы исследования 

(под ред. Божович Е.Д.) – 400с. (Божович Е.Д., Вайзер Г.А., гогота Ж.В. и 

др.)  

 
 

8. Інформаційні ресурси 
1. Статті по тематиці предмету представлені у різних міжнародних 

наукометричних базах даних: Scopus, Web of Science, Google Scholar. 
 

Додатково 

1. Перелік контрольних питань до дисципліни для поточного 

самоконтролю та самоперевірки тем та змістовних модулів 

 

1. Дайте визначення змісту науки залежно від ролей, які вона виконує в 

суспільстві. Назвіть процеси науки як діяльності людей. 

2. Охарактеризуйте існуючі функції науки. 

3. Дайте визначення науковій діяльності та перелічите її форми. 

4. Виникнення та становлення науки. 

5. Класифікація наук, її призначення, мета та способи побудови. 

6. Фундаментальні науки, їх характеристика. 

7. Прикладні науки та їх значення в підвищенні ефективності народного 

господарства. 

8. Наведіть діючу в Україні класифікацію наук, затверджену Вищою 

акредитаційною комісією МОН України. 

9. Опишіть напрямки наукової інтеграції України у світове співтовариство в 

умовах глобалізації науки. 

10. Організація науки в Україні. 

11. Опишіть підготовку наукових кадрів в Україні. 

12. Охарактеризуйте суб’єкти науково-дослідної діяльності у вищому 

навчальному закладі. 
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13. Розкрийте суть поняття науково-дослідної роботи студентів. 

14. Мета залучення студентів до науково-дослідної роботи студента. 

15. Надайте характеристику видам науково-дослідної роботи студентів. 

16. Дипломна робота та виробнича практика як найвищий ступінь участі студента 

в науково-дослідній роботі. 

17. Опишіть організацію наукових досліджень в Німеччині. 

18. Опишіть систему позауніверситетьських досліджень в Німеччині. 

19. Поясніть систему фінансування наукових досліджень в Німеччині. 

20. Опишіть організацію наукових досліджень у Сполучених Штатах Америки. 

21. Охарактеризуйте вплив іміграції вчених на розвиток науки у США. 

22. Охарактеризуйте вклад науковців США у розвиток ядерної та космічної 

галузь. 

23. Опишіть поняття наукової проблеми. 

24. Охарактеризуйте поняття теми дослідження та її формулювання. 

25. Опишіть визначення предмета дослідження та об’єкта дослідження. 

26. Охарактеризуйте мету і завдання дослідження. 

27. Порядок здійснення наукового дослідження. Етапи НДР. 

28. Опишіть методи графічної обробки результатів експерименту.  

29. Опишіть аналітичну обробку результатів експерименту. 

30. Охарактеризуйте елементи теорії планування експерименту. 

31. Охарактеризуйте прийоми викладення матеріалів наукового дослідження. 

32. Поясніть особливості мови та стилю наукової роботи. 

33. Опишіть складання та оформлення звітів з НДР. 

34. Опишіть історію розвитку та особливості наукометричної бази даних Google 

Scholar. 

35. Перерахуйте існуючі обмження і критику наукометричної бази даних Google 

Scholar. 

36. Що таке наукометрична база даних Scopus. 

37. Опишіть тематико-типологічне покриття наукометричної база даних Scopus. 

38. Поясніть політику відбору джерел для індексації у базі даних Scopus. 

39. Перерахуйте та опишіть основний наукометричний апарат бази даних Scopus. 

40. Опишіть використання даних Scopus у проектах оцінки наукової діяльності.  

41. Використання даних Scopus для оцінки наукової діяльності в Україні. 

42. Що таке індекс Гірша? 

43. Поясніть недоліки індекса Гірша. 

44. Що таке імпакт-фактор?  

45. Переваги та недоліки використання імпакт-фактора. 

46. Опишіть академічний рейтинг університетів світу. 

47. Охарактеризуйте науковий журнал Nature. 
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2. Перелік контрольних питань до підсумкового модуль-контролю 

(заліку). 

 

1. Дайте визначення змісту науки залежно від ролей, які вона виконує в 

суспільстві. Назвіть процеси науки як діяльності людей. 

2. Охарактеризуйте існуючі функції науки. 

3. Дайте визначення науковій діяльності та перелічите її форми. 

4. Виникнення та становлення науки. 

5. Класифікація наук, її призначення, мета та способи побудови. 

6. Фундаментальні науки, їх характеристика. 

7. Прикладні науки та їх значення в підвищенні ефективності народного 

господарства. 

8. Наведіть діючу в Україні класифікацію наук, затверджену Вищою 

акредитаційною комісією МОН України. 

9. Опишіть напрямки наукової інтеграції України у світове співтовариство в 

умовах глобалізації науки. 

10. Організація науки в Україні. 

11. Опишіть підготовку наукових кадрів в Україні. 

12. Охарактеризуйте суб’єкти науково-дослідної діяльності у вищому 

навчальному закладі. 

13. Розкрийте суть поняття науково-дослідної роботи студентів. 

14. Мета залучення студентів до науково-дослідної роботи студента. 

15. Надайте характеристику видам науково-дослідної роботи студентів. 

16. Дипломна робота та виробнича практика як найвищий ступінь участі студента 

в науково-дослідній роботі. 

17. Опишіть організацію наукових досліджень в Німеччині. 

18. Опишіть систему позауніверситетьських досліджень в Німеччині. 

19. Поясніть систему фінансування наукових досліджень в Німеччині. 

20. Опишіть організацію наукових досліджень у Сполучених Штатах Америки. 

21. Охарактеризуйте вплив іміграції вчених на розвиток науки у США. 

22. Охарактеризуйте вклад науковців США у розвиток ядерної та космічної 

галузь. 

23. Опишіть поняття наукової проблеми. 

24. Охарактеризуйте поняття теми дослідження та її формулювання. 

25. Опишіть визначення предмета дослідження та об’єкта дослідження. 

26. Охарактеризуйте мету і завдання дослідження. 

27. Порядок здійснення наукового дослідження. Етапи НДР. 

28. Опишіть методи графічної обробки результатів експерименту.  

29. Опишіть аналітичну обробку результатів експерименту. 
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30. Охарактеризуйте елементи теорії планування експерименту. 

31. Охарактеризуйте прийоми викладення матеріалів наукового дослідження. 

32. Поясніть особливості мови та стилю наукової роботи. 

33. Опишіть складання та оформлення звітів з НДР. 

34. Опишіть історію розвитку та особливості наукометричної бази даних Google 

Scholar. 

35. Перерахуйте існуючі обмження і критику наукометричної бази даних Google 

Scholar. 

36. Що таке наукометрична база даних Scopus. 

37. Опишіть тематико-типологічне покриття наукометричної база даних Scopus. 

38. Поясніть політику відбору джерел для індексації у базі даних Scopus. 

39. Перерахуйте та опишіть основний наукометричний апарат бази даних Scopus. 

40. Опишіть використання даних Scopus у проектах оцінки наукової діяльності.  

41. Використання даних Scopus для оцінки наукової діяльності в Україні. 

42. Що таке індекс Гірша? 

43. Поясніть недоліки індекса Гірша. 

44. Що таке імпакт-фактор?  

45. Переваги та недоліки використання імпакт-фактора. 

46. Опишіть академічний рейтинг університетів світу. 

47. Охарактеризуйте науковий журнал Nature. 

 

3. Банк тестових завдань. 

 

1. Найвищий науковий ступінь в Україні є: 

 

 А) магістр 

 Б) кандидат наук  

 В) доктор наук 

 Г) академік 

 

2. Найвище вчене звання в Україні є: 

 

 А) старший науковий співробітник 

 Б) професор 

 В) доктор наук 

 

3. Основна частка наукових досліджень у Німеччині проводиться: 

 

 А) університетах 

 Б) інститутах наукових товариств 

 В) приватних фірмах та корпораціях 
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4. Тільки фундаметнальними дослідженнями у Німеччині займається: 

 

 А) наукове товариство ім. Макса Планка 

 Б) університетська наука 

 В) наукове товариство імені Фраунгофера 

 Г) наукове товариство імені Гельмгольца  

 

 

5. Основна частка наукових досліджено у США проводиться в: 

 

 А) університетах 

 Б) академічних інститутах  

 В) інститутах наукових товариств 

 

6. Наукометрична база даних Google Scholar є: 

 

 А) платною 

Б) з обмеженим доступом 

В) безкоштовною 

  

 

7. Для індексації у наукометричні базі даних Google Scholar журнали повинні: 

 

 А) подати відповідну заявку 

 Б) публікувати свої статті в мережі Інтернет  

 В) пройти оцінку своєї якості 

  

 

8. Наукометрична база даних Scopus є: 

 

 А) платною 

Б) з обмеженим доступом 

В) безкоштовною 

  

9. Наукометрична база даних Scopus охоплює: 

 

 А) лише фізико-технічні науки 

 Б) лише гуманітарні науки  

 В) всі науки та галузі знань 

  

10. Ефективність наукової діяльності вчених та наукових установ не оцінюється: 

 

 А) імпакт-фактором 

 Б) індексом Гірша 

 В) кількістю цитування 
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Відповіді: 

 

1 – В); 2 – Б); 3 – Б); 4 – А); 5 – А); 6 – В); 7 – Б); 8 – Б); 9 – В); 10 – А)   

 

4. Екзаменаційні білети з навчальної дисципліни 

 

Не передбачені програмою 

 

5. Комплексні контрольні завдання з дисципліни 

 

Завдання №1 

1. Дайте визначення змісту науки залежно від ролей, які вона виконує в 

суспільстві. Назвіть процеси науки як діяльності людей. 

2. Опишіть методи графічної обробки результатів експерименту. 

3.   Охарактеризуйте прийоми викладення матеріалів наукового дослідження. 

 

Завдання №2 

1. Охарактеризуйте існуючі функції науки. 

2. Порядок здійснення наукового дослідження. Етапи НДР. 

3. Поясніть особливості мови та стилю наукової роботи. 

 

Завдання №3 

1. Дайте визначення науковій діяльності та перелічите її форми. 

2. Охарактеризуйте мету і завдання дослідження. 

3. Опишіть складання та оформлення звітів з НДР. 

 

Завдання №4 

1. Виникнення та становлення науки. 

2. Опишіть визначення предмета дослідження та об’єкта дослідження. 

3. Опишіть історію розвитку та особливості наукометричної бази даних Google 

Scholar. 

 

Завдання №5 

1. Класифікація наук, її призначення, мета та способи побудови. 

2. Охарактеризуйте поняття теми дослідження та її формулювання. 

3. Перерахуйте існуючі обмження і критику наукометричної бази даних Google 

Scholar. 

 

Завдання №6 

1. Фундаментальні науки, їх характеристика. 

2. Опишіть поняття наукової проблеми. 

3. Що таке наукометрична база даних Scopus. 

 



12 

 

  

Завдання №7 

1. Прикладні науки та їх значення в підвищенні ефективності народного 

господарства. 

2. Охарактеризуйте вклад науковців США у розвиток ядерної та космічної галузь. 

3. Опишіть тематико-типологічне покриття наукометричної база даних Scopus. 

Завдання №8 

1. Наведіть діючу в Україні класифікацію наук, затверджену Вищою 

акредитаційною комісією МОН України. 

2. Охарактеризуйте вплив іміграції вчених на розвиток науки у США. 

3. Поясніть політику відбору джерел для індексації у базі даних Scopus. 

 

Завдання №9 

1. Опишіть напрямки наукової інтеграції України у світове співтовариство в 

умовах глобалізації науки. 

2. Опишіть організацію наукових досліджень у Сполучених Штатах Америки. 

3. Перерахуйте та опишіть основний наукометричний апарат бази даних Scopus. 

 

Завдання №10 

1. Організація науки в Україні. 

2. Поясніть систему фінансування наукових досліджень в Німеччині. 

3. Опишіть використання даних Scopus у проектах оцінки наукової діяльності. 

 

Завдання №11 

1. Опишіть підготовку наукових кадрів в Україні. 

2. Опишіть систему позауніверситетьських досліджень в Німеччині. 

3. Використання даних Scopus для оцінки наукової діяльності в Україні. 

 

Завдання №12 

1. Охарактеризуйте суб’єкти науково-дослідної діяльності у вищому навчальному 

закладі. 

2. Переваги та недоліки використання імпакт-фактора. 

3. Що таке індекс Гірша? 

 

Завдання №13 

1. Розкрийте суть поняття науково-дослідної роботи студентів. 

2. Опишіть академічний рейтинг університетів світу. 

3. Поясніть недоліки індекса Гірша. 

 

Завдання №14 

1. Мета залучення студентів до науково-дослідної роботи студента. 

2. Охарактеризуйте науковий журнал Nature. 

3. Що таке імпакт-фактор? 
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Завдання №15 

1. Дайте визначення змісту науки залежно від ролей, які вона виконує в 

суспільстві. Назвіть процеси науки як діяльності людей. 

2. Організація науки в Україні. 

3. Охарактеризуйте прийоми викладення матеріалів наукового дослідження. 

 

 

Завдання №16 

1. Охарактеризуйте існуючі функції науки. 

2. Опишіть підготовку наукових кадрів в Україні. 

3. Поясніть особливості мови та стилю наукової роботи. 

 

Завдання №17 

1. Дайте визначення науковій діяльності та перелічите її форми. 

2. Охарактеризуйте суб’єкти науково-дослідної діяльності у вищому навчальному 

закладі. 

3. Опишіть складання та оформлення звітів з НДР. 

 

Завдання №18 

1. Виникнення та становлення науки. 

2. Розкрийте суть поняття науково-дослідної роботи студентів. 

3. Опишіть історію розвитку та особливості наукометричної бази даних Google 

Scholar. 

 

Завдання №19 

1. Класифікація наук, її призначення, мета та способи побудови. 

2. Мета залучення студентів до науково-дослідної роботи студента. 

3. Перерахуйте існуючі обмження і критику наукометричної бази даних Google 

Scholar. 

 

Завдання №20 

1. Фундаментальні науки, їх характеристика. 

2. Надайте характеристику видам науково-дослідної роботи студентів. 

3. Що таке наукометрична база даних Scopus. 

 

Завдання №21 

1. Прикладні науки та їх значення в підвищенні ефективності народного 

господарства. 

2. Мета залучення студентів до науково-дослідної роботи студента. 

3. Опишіть тематико-типологічне покриття наукометричної база даних Scopus. 

 

Завдання №22 

1. Наведіть діючу в Україні класифікацію наук, затверджену Вищою 

акредитаційною комісією МОН України. 

2. Охарактеризуйте вклад науковців США у розвиток ядерної та космічної галузь. 
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3. Поясніть недоліки індекса Гірша. 

 

Завдання №23 

1. Опишіть напрямки наукової інтеграції України у світове співтовариство в 

умовах глобалізації науки. 

2. Опишіть поняття наукової проблеми. 

3. Що таке імпакт-фактор? 

 

Завдання №24 

1. Організація науки в Україні. 

2. Охарактеризуйте поняття теми дослідження та її формулювання. 

3. Дайте визначення змісту науки залежно від ролей, які вона виконує в 

суспільстві.  

 

Завдання №25 

1. Опишіть підготовку наукових кадрів в Україні. 

2. Опишіть визначення предмета дослідження та об’єкта дослідження. 

3. Охарактеризуйте існуючі функції науки. 

 

Завдання №26 

1. Охарактеризуйте суб’єкти науково-дослідної діяльності у вищому навчальному 

закладі. 

2. Охарактеризуйте мету і завдання дослідження. 

3. Дайте визначення науковій діяльності та перелічите її форми. 

 

Завдання №27 

1. Розкрийте суть поняття науково-дослідної роботи студентів. 

2. Порядок здійснення наукового дослідження. Етапи НДР. 

3. Виникнення та становлення науки. 

 

Завдання №28 

1. Мета залучення студентів до науково-дослідної роботи студента. 

2. Опишіть методи графічної обробки результатів експерименту. 

3. Класифікація наук, її призначення, мета та способи побудови. 

 

Завдання №29 

1. Надайте характеристику видам науково-дослідної роботи студентів. 

2. Опишіть аналітичну обробку результатів експерименту. 

3. Фундаментальні науки, їх характеристика. 

 

Завдання №30 

1. Дипломна робота та виробнича практика як найвищий ступінь участі студента в 

науково-дослідній роботі. 

2. Охарактеризуйте елементи теорії планування експерименту. 
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3. Прикладні науки та їх значення в підвищенні ефективності народного 

господарства. 

 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Поточне оцінювання (аудиторна та самостійна робота) Кількість 

балів 

(залікова 

робота) 

Сумарна  

к-ть балів 
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 
40 100 

6 6 6 6 6 10 10 10 
 

 


