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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Самостійна робота студентів є важливою складовою навчального процесу, яка 

сприяє активізації засвоєння студентом знань та їх реалізації, а також формує 

вміння навчатися і займатися науковою роботою. Самостійна робота є основним 

засобом опанування навчального процесу студентами у вільний від занять час. 

 Метою самостійної роботи є сприяння якнайглибшому засвоєнню студентами 

знань з дисципліни «Методологія та методи наукових досліджень», ознайомлення 

їх з основними поняттями дисципліни, поглиблене вивчення теоретичних засад та 

практичних механізмів застосування методології та основних методів наукових 

досліджень. Також методичні матеріали передбачають опанування в повному 

обсязі навчальної програми та формуванню самостійності як особистісної риси та 

важливої професійної якості, сутність якої полягає в умінні систематизувати, 

планувати та контролювати власну діяльність. 

  Завданням самостійної роботи студентів є засвоєння певних знань, умінь, 

навичок, закріплення та систематизація здобутих знань, їх застосування при 

виконанні практичних завдань та наукових робіт, а також виявлення прогалин у 

системі знань із предмета. 

Самостійна робота студентів з дисципліни ««Методологія та методи наукових 

досліджень» становить приблизно 70% часу, необхідного для виконання основної 

освітньої програми з урахуванням рекомендацій Міністерства освіти і науки 

України щодо кількості годин аудиторних занять на тиждень. Зміст самостійної 

роботи студента з дисципліни ««Методологія та методи наукових досліджень» 

визначається навчальною програмою дисципліни, методичними матеріалами, 

завданнями викладача. У пропонованих методичних рекомендаціях 

розглядаються форми самостійної роботи студентів, порядок організації та  

контролю самостійної роботи. Подаються основні питання з курсу дисципліни, 

питання для самоконтролю, теми рефератів, а також тестові завдання.  

   Мета викладання дисципліни “Методологія та методи наукових досліджень” – 

отримання знання методології та методів наукових досліджень. Основними 



завданнями навчання дисципліни є: 

− надати сучасні знання з методології науки та методів наукових досліджень; 

− ознайомити з нормативними вимогами сучасної науки до наукового 

дослідження; 

− продемонструвати можливості методів наукових досліджень, особливості їх 

використання в державно-управлінському дослідженні; 

− сформувати навички побудові основних складових наукового дослідження. 

 Після навчання дисципліни слухачі повинні вміти: 

− використовувати основні положення методології та її категоріальний апарат; 

− коректно сформулювати тему наукового дослідження; 

− визначити основні параметри наукового дослідження; 

− визначити проблему, об’єкт, предмет, мету, завдання наукового дослідження; 

− обґрунтувати використання основних методів в дисертаційному дослідженні; 

− використовувати методи наукових досліджень; 

− підготовити проект програми наукового дослідження; 

− підготувати план-проспект наукового досліджування; 

− спланувати роботу над науковим дослідженням; 

− провести наукове дослідження; 

− проаналізувати результати наукового дослідження відповідно гіпотез цього 

дослідження; 

− писати основні наукові тексти; 

− презентувати результати наукового дослідження. 

     2. Коротка характеристика дисципліни і її фундаментальних основ. 

Дисципліна "Методологія та методи наукових досліджень" поєднує 

теоретико-методологічні засади розуміння природи науки, методології та методів 

наукових досліджень із прикладними аспектами організації та проведення 

наукового дослідження. 

Дисципліна займає своє важливе місце в учбовому процесі і пов'язана з 



іншими дисциплінами учбового плану. Вона є частиною курсу соціологічної 

освіти для магістерських програм ВНЗ. 

"Методологія та методи наукових досліджень" тісно пов’язані з такими 

дисциплінами, як: "Методологія соціологічних досліджень", "Аналітична 

діяльність", "Теорія систем та системний аналіз", а також утворює інтеграційні 

зв'язки з іншими дисциплінами навчального плану. 

Отже, методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи з 

дисципліни «Методологія та методи наукових досліджень» спрямовані на те, щоб 

дати студентам знання теоретичних основ предмету, а також застосування ними 

здобутих знань, вмінь і навичок на практиці. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

дисципліни 

«МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ» 

Назва змістового модуля і теми 

Змістовий модуль 1. Сутність науки та її інституційні характеристики 

1. Структура науки як системи 

2. Специфіка науково-дослідницької діяльності 

3. Наукове знання 

4. Галузева структура сучасної науки 

5. Тенденції розвитку науки 

Змістовий модуль 2. Процес наукового дослідження 

6. Структура основні різновиди та етапи наукового дослідження 

7. Програма наукового дослідження 

8. Науковий факт і його роль у дослідженні. Наукове описання об’єкту. 

9. Наукове доведення і аргументація. Наукові ідеї. Відкриття.  

10. Узагальнення і теоретизування 

Змістовий модуль 3. Методологія науки 

11. Методологія як інтегральна система знань регулятивно-діяльної 

природи 

12. Принципи наукового дослідження 

13. Ідеал об’єктивності науки 

14. Парадигми та їхня роль у пізнанні 

15. Наукові підходи 

Змістовий модуль 4. Методи наукових досліджень 

16. Сутність та класифікація методів дослідження 



17. Методи емпіричних досліджень 

18. Методи теоретичних досліджень 

19. Методи аналізу наукової інформації 

20. Методи презентації результатів досліджень 

Змістовний модуль 5. Особистість вченого та наукова творчість 

21. Характеристика особистості вченого 

22. Навички наукової діяльності та їх розвиток 

23. Цінності, етика та соціальна відповідальність вченого 

24. Технології наукової творчості 

25. Наукові комунікації вченого 

Змістовний модуль 6. Якість наукового дослідження 

26. Поняття якості наукового дослідження. Основні напрямки 

удосконалення наукових досліджень. 

27. Правові та етичні засади регуляції наукових досліджень 

28. Наукова новизна. Плагіат і його ознаки. 

29. Вдосконалення управління науковим знанням 

30. Активізація впровадження результатів наукових досліджень 

Разом годин: 120 
 

Зміст  

самостійної роботи з 

дисципліни  

«МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ» 

   Змістовий модуль 1. Сутність науки та її інституційні характеристики 

        Тема 1. Структура науки як системи 

1. Наука як об'єкт наукової рефлексії. Характеристика філософії, соціології, 

психології науки та наукознавства. 

2. Історичні умови виникнення науки. Характеристика основних етапів 

становлення та розвитку науки.  



3. Сутність науково-технічної революції.  

4. Наука як складна інституціональна система, яка поєднує соціальні групи людей, 

які професійно займаються науковими дослідженнями; соціальні організації, 

орієнтовані на виробництво знання; норми, правила, стандарти діяльності 

наукових робітників; наукові дисципліни; міждисциплінарні поєднання вчених. 

5. Структура науки як системи, яка поєднує соціальну, емпірико-теоретичну, 

методолого-інструментальну та інформаційно-комунікативну підсистеми. 

6. Системні характеристики науки.  

7. Соціальні функції науки. 

8. Гносеологічні функції науки. 

Питання для самоконтролю: 

1. Розкрийте сутність поняття науки. 

2. Висвітліть основні складові науки. 

3. Коли вперше виникли наукові знання? 

4. Проаналізуйте процес розвитку науки в Україні. 

5. Назвіть головні функції науки. 

Теми рефератів: 

1. Сутність науки та її інституційні характеристики. 

2. Структура науки як системи. 

3. Характеристика проблем основних складових науки. 

4. Виникнення наукових знань та еволюція розвитку науки. 

5. Сучасний етап розвитку науки. 

Тестові завдання: 

І. Знайдіть неправильну відповідь. До соціальних функцій науки належать: 

а) евристична та пізнавальна;  

б) пояснювальна та інструментальна;  

в) технологічна та інституціональна;  

г) культурологічна та світоглядна;  

ґ) експертно-оціночна та управлінська;  



д) розповсюдження та отримання знання; 

е) комерційна, соціалізаторська та практична. 

ІІ. До гносеологічних функцій науки належать:  

а) отримання знання;  

б) розповсюдження знання;  

в) вдосконалення наукового знання; 

г) накопичення знань;  

ґ) використання знання; 

д) правильні відповіді “а” і “б”; 

е)правильні відповіді “в” - “ґ”; 

є) усі відповіді правильні; 

ж) правильних відповідей немає. 

  Література [1, 4, 5, 15, 27, 44, 47, 64, 71] 

 Тема 2. Специфіка науково-дослідницької діяльності 

1. Поняття наукової діяльності.  

2. Специфіка науки у порівнянні з предметно-практичною діяльністю, міфологією, 

релігією, мистецтвом, ідеологією, технікою.  

3. Основні види наукових досліджень. 

Питання для самоконтролю: 

1. Що таке науково-дослідна діяльність? 

2. Хто здійснює науково-дослідну діяльність в Україні? 

3. Яким чином здійснюється науково-дослідна діяльність за кодоном? 

4. Назвіть основні види наукових досліджень. 

5. Проаналізуйте стан розвитку науки в сучасній Україні. 

Теми рефератів: 

1. Специфіка науково-дослідної діяльності. 

2. Науково-дослідна діяльність в Україні на сучасному етапі розвитку. 

3. Науково-дослідна діяльність в вітчизняних Вищих навчальних закладах. 

4. Науково-дослідна діяльність в державах ЄС. 



Тестові завдання: 

І. До основних видів наукових досліджень належать:  

а) фундаментальні дослідження;  

б) прикладні дослідження; 

в) розробки; 

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”;  

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

ІІ. Науково-дослідну діяльність в Україні здійснюють: 

а) науково-дослідні установи; 

б)  Вищі навчальні заклади; 

в) приватні фірми; 

г) органи місцевого самоврядування; 

ґ) правильні відповіді “а” і “б”; 

д) усі відповіді правильні. 

     Література [1, 8, 15, 22, 25, 35, 44, 47, 52, 54, 58, 64] 

    Тема 3. Наукове знання 

1. Поняття наукового знання як сукупності ідей людини з теоретичного 

оволодіння предметом.  

2. Класифікація наукового знання.  

3. Характеристика основних видів знання: абсолютного, відносного, апріорного, 

апостеріорного, предметного, інструментального, гіпотетичного, істинного, 

недостовірного, емпіричного, теоретичного, фундаментального, прикладного, 

суттєвого, несуттєвого, системного, несистемного, аналітичного, синтетичного, 

описового, пояснюючого тощо. 

4. Функції знання. 

5. Дисфункціональність науки. 



6. Підходи до моделювання знання.  

Питання для самоконтролю: 

1. Розкрийте сутність поняття наукового знання. 

2. Чим наукове знання відрізняється від звичайного? 

3. Дайте класифікацію науковознання. 

4. Яким чином наукове знання розвивається в Україні? 

5. Назвіть головні функції наукового знання. 

Теми рефератів: 

1. Сутність наукового знання. 

2. Наукове знання в Україні. 

3. Наукове знання в державах ЄС. 

4. Наукове знання в США. 

Тестові завдання: 

І. Знайдіть неправильну відповідь. До основних функцій знання належать:  

а) творча;  

б) пізнавальна; 

в)  інструментальна;  

г) відтворювальна; 

ґ) ресурсна;  

д) комерційна; 

е)  культурологічна.  

ІІ. Підходи до моделювання знання включають:  

а) кумулятивний та верифікаційний; 

б) фальсифікаційний та проблемний;  

в) діяльнісний та тематичний; 

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”;  

е) усі відповіді правильні; 



є) правильних відповідей немає. 

    Література [3, 6, 7, 8, 15, 18-20, 25, 32, 38, 40, 44, 47, 52-54, 59, 64, 66, 71] 

      

Тема 4. Галузева структура сучасної науки 

1.Історична ґенеза класифікації наук: стародавні філософи, Ф.Бекон, Г. Спенсер, 

Ф.Енгельс.  

2.Сучасні класифікації наук: класифікація наук ЮНЕСКО, країнах ЄС, Російській 

Федерації, Україні.  

3.Галузева структура науки та проблеми міжгалузевих досліджень. 

4.Світові тенденції розвитку галузевої структури науки. 

Питання для самоконтролю: 

1. Яких Ви знаєте Стародавніх філософів? 

2. Дайте сучасну класифікацію наук? 

3. Розкрийте галузеву структуру сучасної науки. 

4. Яка класифікація наук існує в Україні? 

5. Яку класифікацію наук визнають в ЮНЕСКО?  

Теми рефератів: 

1. Галузева структура сучасної науки. 

2. Класифікація наук в Україні. 

3. Класифікація наук в Європі. 

4. Класифікація наук в Північній Америці. 

5. Класифікація наук в державах Азії та Африки. 

Тестові завдання: 

І. До Стародавніх філософів належать:  

а) Р. Декарт; 

б) Платон; 

в) Каутілья; 

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 



д) правильні відповіді “а” і “в”;  

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

ІІ. Знайдіть неправильну відповідь. До основних видів науки належать: 

а) природничі науки; 

б) гуманітарні науки; 

в) механічні науки; 

г) точні науки. 

 Література [1, 14, 18, 19, 25, 44, 47, 48, 52, 56, 64, 66, 67]  

   Тема 5. Тенденції розвитку науки 

1. Основні концепції зародження науки.  

2. Історичні етапи становлення та розвитку науки: наука Стародавнього Світу, 

класичний період розвитку науки, посткласична наука, сучасний етап розвитку 

науки.  

3. Науково-технічна революція.  

4. Процес інституціоналізації науки. 

5. Основні тенденції розвитку сучасної науки. 

6. Основні проблеми пострадянської науки в Україні та шляхи їх розв'язання.                                           

Питання для самоконтролю: 

Охарактеризуйте основні концепції зародження науки. 

Яким чином розвивалася наука в Стародавньому світі та Середньовіччі? 

Проаналізуйте основні тенденції розвитку науки в сучасній Україні. 

Що таке посткласична наука? 

Розкрийте сутність поняття “науково-технічна революція”. 

Які існують проблеми пострадянської науки в Україні? 

Теми рефератів: 

1. Теорія наукових революцій  Т.Куна.  

2. Основні тенденції розвитку науки в сучасному світі. 

3. Науково-технічна революція та її роль у впровадженні наукових знань. 



4. Основні тенденції розвитку науки в Україні. 

Тестові завдання: 

І. Знайдіть неправильну відповідь. Розвитком  наукових знань в державах 

Стародавнього світу займалися: 

а) Каутілья; 

б) Аристотель; 

в) Гай Юлій Цезар; 

г) Платон; 

ґ) Геродот;  

д) Пліній Старший; 

е)Таціт; 

є) Сократ. 

ІІ. Основні тенденції розвитку сучасної науки включають:  

а) експоненціальне зростання наукового знання;  

б) посилення динаміки та масштабів науки;  

в) гуманізацію науки;  

г) перетворення науки у безпосередньо виробничу силу; 

ґ) правильні відповіді “а” і “б”; 

д) правильні відповіді “в” і “г”; 

е) усі відповіді правильні. 

 Література [1, 5, 10, 15, 18-20, 27, 32, 44, 47, 48, 56, 64, 66, 67, 68]   

        Змістовий модуль 2. Процес наукового дослідження 

Тема 6. Структура, основні різновиди та етапи наукового дослідження 

1. Загальна структура наукового дослідження.  

2. Суб'єкт, об'єкт та предметне поле дослідження.  

3. Проблема та актуалізація предметності.  

4. Соціальні та гносеологічні умови наукового дослідження.  

5. Роль методології та методів в науковому дослідженні.  

6. Типологія наукових досліджень та елементів структури наукового дослідження. 



7. Характеристика основних етапів наукового дослідження.  

Питання для самоконтролю: 

1. Проаналізуйте процес наукового дослідження. 

2. Розкрийте структуру наукового дослідження. 

3. Вкажіть основні етапи наукового дослідження. 

4. Що таке науково-дослідницька діяльність? 

5. Що є предметним полем дослідження? 

Теми рефератів: 

1. Процес наукового дослідження. 

2. Структура та основні різновиди наукового дослідження. 

3. Структура та основні етапи наукового дослідження. 

4. Науково-дослідницька діяльність та її гносеологічні та соціальні результати. 

Тестові завдання: 

І. Суб'єктом наукового дослідження є:  

а) наука; 

б) техніка; 

в) науковці; 

г) наукові установи та організації; 

ґ) правильні відповіді “а” і “б”; 

д) правильні відповіді “в” і “г”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

ІІ. Об'єктом наукового дослідження є:  

а) наука; 

б) техніка; 

в) науковці; 

г) наукові установи та організації; 

ґ) правильні відповіді “а” і “б”; 

д) правильні відповіді “в” і “г”; 



е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

Література [3, 4, 6, 7, 11, 17-19, 30, 31, 34, 40, 42, 44, 47, 52, 55, 63, 72, 73] 

    Тема 7. Програма наукового дослідження 

1. Поняття та структура програми наукового дослідження.  

2. Актуальність наукового дослідження.  

3. Формулювання проблеми дослідження.  

4. Цілі та завдання дослідження.  

5. Об’єкт і предмет дослідження.  

6. Емпірична база дослідження.  

7. Гіпотези в дослідженні і їх перевірка.  

8. Висновки і рекомендації за наслідками досліджень.  

Питання для самоконтролю: 

1. Що таке програма цільового дослідження? 

2. Що є предметом цільового дослідження? 

3. Яка існує емпірична база дослідження? 

4. Визначте гіпотезу дослідження. 

5. Сформулюйте проблему дослідження. 

Теми рефератів: 

1. Програма цільового дослідження. 

2. Структура програми цільового дослідження. 

3. Зміст програми цільового дослідження. 

4. Обґрунтування методів отримання та аналізу інформації. 

Тестові завдання: 

І. Об'єктом дослідження є:  

а) наука; 

б) техніка; 

в) науковці; 

г) наукові установи та організації; 



ґ) правильні відповіді “а” і “б”; 

д) правильні відповіді “в” і “г”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

ІІ. У висновках  і рекомендаціях за наслідками досліджень вказуються: 

а) результати досліджень; 

б) процес досліджень; 

в) усі відповіді правильні; 

г) правильних відповідей немає. 

Література [6, 7, 18, 19, 30, 34, 40, 42, 44, 47, 52, 55, 63, 72, 73] 

  Тема 8. Науковий факт і його роль у дослідженні. Наукове описання 

об’єкту. 

1. Поняття наукового факту. Факт дійсності та факт науки.  

2. Характеристики наукового факту.  

3. Складові структури факту: матеріально-предметна, перцептивна, лінгвістична, 

гносеологічна. Факти в класичній та посткласичній науці. 

4. Класифікація фактів.  

5. Сутність наукового опису об'єкта.  

6. Основні проблеми опису. 

Питання для самоконтролю: 

1. Що таке науковий факт? 

2. Дайте загальну характеристику науковому факту. 

3. Дайте класифікацію науковому факту. 

4. Проаналізуйте роль фактів в наукових дослідженнях. 

5. Які існують основні проблеми опису? 

Теми рефератів: 

1. Науковий факт і його роль у дослідженні.  

2. Наукове описання об’єкту. 

3. Ролі фактів в науковому дослідженні. 



4. Загальна класифікація фактів наукового дослідження. 

Тестові завдання: 

І. Сутність наукового опису об'єкта полягає у визначенні як:  

а) важливого етапу дослідження,  

б) методу наукового пізнання;  

в) деякої технології;  

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”;  

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

ІІ. Основні проблеми опису враховують: 

а) об'єктивність; 

б)  достатню детальність;  

в) достовірність фактів;  

г) чіткість; 

ґ) правильні відповіді “а” і “б”; 

д) правильні відповіді “в” і “г”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

Література [26, 27, 40, 42, 44, 47, 63, 72, 73] 

 Тема 9. Наукове доведення і аргументація. Наукові ідеї. Відкриття. 

1. Сутність доведення як міркування, яке встановлює істину твердження шляхом 

використання інших істинних тверджень.  

2. Структура наукового доведення.  

3. Поняття "аргумент", "теза", "довід", "демонстрація".  

4. Сутність наукової ідеї та її функції.  

5. Генерування нових ідей.  

6. Фактори що сприяють появі нових ідей або гальмують їх появу. 



7. Поняття наукового відкриття.  

8. Типологія наукових відкриттів.  

9. Особливості процесу пізнання, що веде до відкриття. 

Питання для самоконтролю: 

1. Що таке наукове доведення? 

2. Розкрийте сутність поняття аргумент. 

3. Що таке теза? 

4. Які фактори сприяють появі нових ідей або гальмуюють їх прояв? 

5. Назвіть критерії наукових відкриттів. 

Теми рефератів: 

1. Наукове доведення і аргументація.  

2. Наукові ідеї. 

3. Наукові відкриття. 

4. Критерії наукових відкриттів.  

Тестові завдання: 

І. Аргументами є:  

а) докази, що наводять на підтримку тези;  

б) факти, приклади, твердження, пояснення, словом, усе, що може підтвердити нашу 

тезу; 

в) головна думка (тексту або виступу), виражена словами, це головне твердження 

оратора, що він намагається обґрунтувати або довести; 

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”;  

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

ІІ. Тезою є: 

а) докази, що наводять на підтримку тези;  

б) факти, приклади, твердження, пояснення, словом, усе, що може підтвердити нашу 



тезу; 

в) головна думка (тексту або виступу), виражена словами, це головне твердження 

оратора, що він намагається обґрунтувати або довести; 

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”;  

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

 Література [5, 8-10, 18, 19, 32, 35, 44, 45, 47, 63, 72, 73] 

   Тема 10. Узагальнення і теоретизування 

1. Поняття узагальнення.  

2. Аналітичні та синтетичні узагальнення. 

3. Поняття теорії, її структура: синтезуючий принцип, понятійний апарат, 

закономірності.  

4. Функції теорії. 

5. Класифікація теорій. Поняття концепції.  

6. Теоретизування та її структура. 

Питання для самоконтролю: 

1. Що таке узагальнення? 

2. Розкрийте сутність поняття теоретизування. 

3. Що таке концепція? 

4. Розкрийте сутність теорії. 

5. Назвіть головні функції теорії. 

Теми рефератів: 

1. Узагальнення як явище. 

2. Теоретизування як явище. 

3. Структура узагальнення.  

4. Сутність теорії та основні вимоги до неї. 

Тестові завдання: 



І. Знайдіть неправильну відповідь. До основних функцій теорії належать: 

а) синтезуюча; 

б) інформаційна;  

в) систематизуюча;  

г) пояснювальна;  

ґ) прогностична;  

д) методологічна;  

е) практична.   

ІІ. Узагальнення бувають: 

а) конкретними; 

б) аналітичними; 

в) синтетичними; 

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”;  

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

Література [18, 19, 38, 44, 45, 47, 59, 71] 

 

 Змістовний модуль 3. Методологія науки 

   Тема 11. Методологія як інтегральна система знань регулятивно-діяльної 

природи 

1. Поняття методології.  

2. Основні методологічні підсистеми: інституційна, логічна, лингвистична, 

гносеологічна, комунікативна, діяльністна, рефлексивна тощо.  

3. Структура методології: принципи, норми, поняття, парадигми, методи, 

прийоми, підходи, теорії. 

4. Характеристика основних різновидів методології.  

5. Тенденції методологічного розвитку науки.  



Питання для самоконтролю: 

1. Розкрийте сутність поняття методологія. 

2. Проаналізуйте роль методології в науці. 

3. Які Ви знаєте основні методологічні системи? 

4. Розкрийте структуру методології науки. 

5. Охарактеризуйте основні тенденції розвитку методології науки. 

Теми рефератів: 

1. Методологія науки. 

2. Методологія як інтегральна система знань регулятивно-діяльної природи. 

3. Основні точки зору щодо природи методології.  

4. Основні тенденції методологічного розвитку науки. 

Тестові завдання: 

І. Знайдіть неправильну відповідь. До характеристики основних різновидів 

методології належать:  

а) консервативна;  

б) утопічна;  

в) інституціональна; 

г) еклектична;  

ґ) діалектична; 

д)  раціоналістична;  

е) модерністська;  

є) позитивістська;  

ж) постмодерністська.  

ІІ. Тенденції методологічного розвитку науки включають:   

а) гуманізацію;  

б) зближення природознавства та соціально-гуманітарних наук;  

в) плюралізм; 

г) універсалізацію; 

ґ) мультипарадигмальність; 



д) правильні відповіді “а” і “б”; 

е) правильні відповіді “в” - “ґ”; 

є) усі відповіді правильні; 

ж) правильних відповідей немає. 

Література [3, 4, 8, 11, 14, 17-19, 22, 25, 36, 44, 45, 47, 52-55, 63-65, 71-73] 

 Тема 12. Принципи наукового дослідження 

1. Поняття принципу як основного орієнтиру пізнавального процесу.  

2. Роль принципу в пізнавальному процесі.  

3. Характеристика основних принципів пізнання.  

4. Формально-логічні, математичні, філософсько-світоглядні, загальнонаукові, 

конкретнонаукові.  

5. Принципи об'єктивності, детермінізму, розвитку, системності, синергизму. 

Питання для самоконтролю: 

1. Розкрийте сутність поняття “прицип”. 

2. Що таке принципи наукового дослідження? 

3. Назвіть головні принципи наукового дослідження. 

4. Які існують вимоги до принципів наукового дослідження? 

5. Дайте характеристику основних принципів пізнання. 

Теми рефератів: 

1. Принципи наукового дослідження. 

2. Формально-логічні принципи наукового дослідження. 

3. Вимоги до принципів наукового дослідження. 

4. Загальнонаукові принципи наукового дослідження. 

Тестові завдання: 

І. Вимогами до принципів наукового дослідження є: 

а) загальнодоступність; 

б) об'єктивність; 

в) зрозумілість; 

г) правильні відповіді “а” і “б”; 



ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”;  

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

ІІ. До загальнонаукових принципів дослідження належать: 

а) філософсько-світоглядний; 

б) історичний;  

в) термінологічний;  

г) функціональний;  

ґ) системний;  

д) інформаційний;  

е) культурологічний;  

є) пізнавальний. 

Література [3, 5, 14, 16-19, 27, 29, 37, 40, 43-45, 47, 48, 63, 71-73] 

   Тема 13. Ідеал об’єктивності науки 

1. Поняття об'єктивності та її значення в пізнавальному процесі.  

2. Фактори впливу на об'єктивність. 

3. Шляхи досягнення об'єктивності.  

4. Суб'єктивність та її роль в пізнанні.  

Питання для самоконтролю: 

1. Що таке ідеал об'єктивності? 

2. Проаналізуйте значення об'єктивності в пізнавальному процесі. 

3. Назвіть головні фактори впливу на об'єктивність. 

4. Що таке суб'єктивність? 

5. Вкажіть головні шляхи досягнення об'єктивності. 

Теми рефератів: 

1. Ідеал об’єктивності науки. 

2. Поняття суб'єктивності та її роль в пізнавальному процесі. 

3. Роль суб'єктивності в пізнанні. 



4. Співвідношення об'єктивності та суб'єктивності в пізнанні. 

Тестові завдання: 

І. До основних факторів впливу на об'єктивність належать:  

а) цінності;  

б) інтереси;  

в) та тенденційність вченого; 

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”;  

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

ІІ. До головних факторів впливу на об'єктивніть наукового дослідження належать: 

а) достовірність інформації; 

б)  детальне вивчення об'єкта дослідження; 

в) послідовність дій; 

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”;  

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

Література [3, 5, 14, 16, 18, 19, 27, 29, 37, 40, 43-45, 47, 48, 63, 71-73] 

  Тема 14. Парадигми та їхня роль у пізнанні 

1. Парадигма як дисциплінарна матриця.  

2. Ознаки парадигми. Зміст парадигми.  

3. Характеристика основних наукових парадигм.  

4. Розвиток науки як зміна парадигм.  

5. Види парадигм. 

6. Парадигмальні зміни сучасної науки. 

Питання для самоконтролю: 



1. Що таке парадигма? 

2. Яку роль має парадигма у науковому пізнанні? 

3. Дайте характеристику основних наукових парадигм; 

4. Назвіть головні види парадигм; 

5. Які існують парадигмальні зміни сучасної науки? 

Теми рефератів: 

1. Сутність поняття парадигма. 

2. Роль парадигми у пізнанні. 

3. Ознаки та зміст парадигми. 

4. Види парадигм та особливості їх застосування у пізнанні. 

Тестові завдання: 

І. До основних видів парадигм належать: 

а) метафізична;  

б) діалектична;  

в) системна;  

г) модерністська; 

ґ) постмодерністська; 

д) правильні відповіді “а” - “в”; 

е) правильні відповіді “г” - “ґ”; 

є) усі відповіді правильні. 

ІІ. До парадигмальних змін сучасної науки належать:  

а) мультіпарадигмальність;  

б) домінування системної та синергетичної парадигм;  

в) синергетичні зміни; 

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”;  

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 



Література [20, 44, 45, 47, 65, 66]  

 Тема 15. Наукові підходи 

1. Підхід як методологічний комплекс парадигмальних, синтагматичних та 

прагматичних структур та механізмів.  

2. Характеристика основних наукових підходів. 

Питання для самоконтролю: 

1. Що таке наукові підходи? 

2. Дайте загальну характеристику наукових підходів. 

3. Назвіть основні види наукових підходів. 

4. Проаналізуйте особливості застосування наукових підходів в державному 

управлінні. 

Теми рефератів: 

1. Сутність категорії “наукові підходи”. 

2. Наукові підходи в державному управлінні. 

3. Особливості застосування наукових підходів у місцевому самоврядуванні. 

Тестові завдання: 

І. Підхід як методологічний комплекс парадигмальних, синтагматичних та 

прагматичних структур та механізмів, формується:  

а) шляхом багаторазового розгортання принципу в методи пізнання; 

б) шляхом багаторазового розгортання принципу в інструменти пізнання; 

в) обидві відповіді правильні; 

г) правильних відповідей немає. 

ІІ. До основних наукових підходів належать:  

а) діалектичний підхід; 

б)  системний підхід; 

в)  комплексний підхід; 

г) синергетичний підхід; 

ґ) правильні відповіді “а” і “б”; 

д) правильні відповіді “в” і “г”; 



е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

Література [3, 5, 14, 16, 18, 19, 27, 29, 37, 40, 43-45, 47, 48, 63, 71-73] 

 Змістовний модуль 4. Методи наукових досліджень 

       Тема 16. Сутність та класифікація методів дослідження 

1. Поняття методу наукового дослідження.  

2. Ознаки наукового методу.  

3. Класифікація методів дослідження.  

4. Обґрунтування методів досліджень.  

5. Формування та засвоєння нових методів наукових досліджень. 

Питання для самоконтролю: 

1. Що таке метод наукового дослідження? 

2. Назвіть головні ознаки наукового дослідження. 

3. Які Ви знаєте основні методи наукового дослідження? 

4. Дайте загальну класифікацію методів наукового дослідження. 

5. Які існують нові методи наукового дослідження? 

Теми рефератів: 

1. Методи наукових досліджень. 

2. Сутність та класифікація наукових досліджень. 

3. Сутність методу наукового дослідження. 

4. Загальна класифікація методів наукового дослідження. 

Тестові завдання: 

І. До головних ознак наукового методу належать:  

а) об'єктивність та евристичність;  

б) відтвореність та надійність;  

в) конкретність та технологічність; 

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”;  



е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

ІІ. До загальнонаукових методів дослідження належать: 

а) емпіричні методи; 

б) теоретичні методи; 

в) системний, функціональний та конкретно-соціологічний методи; 

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”;  

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

    Література [ 2-4, 11, 16-18, 21, 22, 29, 37, 40, 42, 44, 45, 47, 48, 53-55, 63, 67, 

72, 73] 

 

 Тема 17. Методи емпіричних досліджень 

1. Специфіка методу емпіричного дослідження.  

2. Спостереження і його можливості.  

3. Вимірювання.  

4. Метод класифікацій.  

5. Вибірковий метод.  

6. Опитувальній метод.  

7. Тестування як метод дослідження.  

8. Метод фокус-груп.  

9. Експертне опитування.  

10. Експериментальній метод.  

11. Метод аналізу документів.  

12. Метод аналізу ситуацій. 

Питання для самоконтролю: 

1. Що таке емпіричні дослідження? 



2. Які основні методи емпіричних досліджень Ви знаєте? 

3. Проаналізуйте можливості методу спостереження. 

4. У яких галузях застосовується експерементальний метод? 

5. Охарактеризуйте особливості використання методу опитування. 

Теми рефератів: 

1. Методи емпіричних досліджень. 

2. Специфіка методів емпіричних досліджень. 

3. Особливості застосування основних методів емпіричних досліджень у 

державному управлінні. 

4. Особливості застосування методу спостереження. 

Тестові завдання: 

І. Які з нижчеперерахованих методів емпіричних досліджень застосовуються в 

державному управлінні? 

а) спостереження; 

б) вимірювання; 

в) метод класифікацій; 

г) вибірковий метод; 

ґ) опитувальний метод; 

д) метод аналізу ситуацій; 

е) усі; 

є) жоден. 

ІІ. Які з нижчеперерахованих методів емпіричних досліджень застосовуються в 

науці? 

а) спостереження; 

б) вимірювання; 

в) метод класифікацій; 

г) вибірковий метод; 

ґ) опитувальний метод; 

д) метод аналізу ситуацій; 



е) усі; 

є) жоден. 

Література [39-42, 44-48, 51, 53, 63, 72, 73] 

 Тема 18. Методи теоретичних досліджень 

1. Аналіз і синтез. Структура методу аналізу.  

2. Єдність аналізу та синтезу в науковому дослідженні.  

3. Діалектична і формальна логіка.  

4. Індукція і дедукція.  

5. Якісний і кількісний аналіз.  

6. Моделювання. 

Питання для самоконтролю: 

1. Розкрийте структуру методу аналізу. 

2. Що таке діалектична та формальна логіка? 

3. Моделювання. Висвітліть особливості його застосування. 

4. Що таке дедукція? 

5. Чим відрізняється дедукція від індукцції? 

Теми рефератів: 

1. Методи теоретичних досліджень. 

2. Аналіз та синтез і особливості їх застосування. 

3. Специфіка аналітики в державному управлінні.  

4. Якісний та кількісний аналіз. 

Тестові завдання: 

І. Моделювання — це: 

а) це метод дослідження явищ і процесів, що ґрунтується на заміні конкретного 

об'єкта досліджень (оригіналу) іншим, подібним до нього (моделлю);  

б) це особливий пізнавальний процес, метод теоретичного та практичного 

опосередкованого пізнання, коли суб'єкт замість безпосереднього об'єкта пізнання 

вибирає чи створює схожий із ним допоміжний об'єкт-замісник (модель), 

досліджує його, а здобуту інформацію переносить на реальний предмет вивчення; 



в) обидві відповіді правильні; 

г) правильних відповідей немає. 

ІІ. Наукове моделювання — це: 

а) це метод дослідження явищ і процесів, що ґрунтується на заміні конкретного 

об'єкта досліджень (оригіналу) іншим, подібним до нього (моделлю);  

б) це особливий пізнавальний процес, метод теоретичного та практичного 

опосередкованого пізнання, коли суб'єкт замість безпосереднього об'єкта пізнання 

вибирає чи створює схожий із ним допоміжний об'єкт-замісник (модель), 

досліджує його, а здобуту інформацію переносить на реальний предмет вивчення; 

в) обидві відповіді правильні; 

г) правильних відповідей немає. 

Література [14, 18, 19, 38, 40, 42-45, 47, 53, 59, 63, 72, 73] 

    Тема 19. Методи аналізу наукової інформації 

1. Наукова інформація та її характеристики.  

2. Робота над літературними джерелами.  

3. Збирання матеріалу для дослідження.  

4. Аналіз і обробка первинної інформації.  

5. Інтерпретація наукових даних.  

Питання для самоконтролю: 

1. Що таке методи аналізу наукової інформації? 

2. Назвіть основні методи аналізу наукової інформації. 

3. Проаналізуйте особливості застосування методів аналізу наукової інформації. 

4. Яким чином здійснюється робота над літературними джерелами? 

5. Що таке первинна інформація? 

Теми рефератів: 

1. Методи аналізу наукової інформації. 

2. Особливості використання наукової інформації. 

3. Специфіка роботи над літературними джерелами. 

4. Математичне забезпечення наукового дослідження. 



Тестові завдання: 

І. Наукова інформація — це: 

а) логічна інформація, яка отримується в процесі пізнання, адекватно відображає 

закономірності об´єктивного світу і використовується в суспільно-історичній 

практиці; 

б) інформація, що отримується з першоджерел; 

в) інформація, що отримується з наукових джерел; 

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”;  

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

ІІ. Головними ознаками наукової інформації є:  

а) вона отримується в процесі пізнання закономірностей об´єктивної дійсності, 

підґрунтям якої є практика, і подається у відповідній формі; 

б)  документовані або публічно оголошувані відомості про вітчизняні та зарубіжні 

досягнення науки, техніки, виробництва, отримані в процесі науково-дослідної, 

дослідно-конструкторської, виробничої та громадської діяльності; 

в) вона одержується з першоджерел; 

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”;  

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

 Література [4, 9, 11, 17, 22, 30, 31, 34, 39, 40, 42, 44-47, 55, 60, 63, 72, 73] 

 

 Тема 20. Методи презентації результатів досліджень 

1. Форми наукової комунікації.  

2. Наукові семінари та конференції.  



3. Технології презентації текстів.  

4. Виступ і доповідь на наукової конференції.  

5. Наукова дискусія та її специфіка.  

6. Публічний захист дисертації.  

Питання для самоконтролю: 

1. Назвіть головні методи презентації наукових досліджень. 

2. Що таке наукові семінари? 

3. Які види конференцій Ви знаєте? 

4. Що таке наукова дискусії? 

5. Що таке виступ? 

Теми рефератів: 

1. Методи презентації наукових досліджень. 

2. Інтернет в наукової комунікації. 

3. Методи презентації результатів досліджень. 

4. Особливості презентації результатів досліджень. 

Тестові завдання: 

І. Знайдіть неправильну відповідь. До основних видів наукових заходів належать: 

а) науково-практичні конференції; 

б) семінари; 

в) круглі столи; 

г) атестації; 

ґ) симпозіуми. 

ІІ. Захист дисертацій здійснюється на: 

а) засіданнях Спеціалізованих вчених рад; 

б) засіданнях вчених рад Вищих навчальних закладів;   

в) на засідання вчених рад наукових установ;  

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”;  



е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

 Література [ 33, 35, 44, 45, 47, 49, 63, 74] 

 Змістовний модуль 5. Особистість вченого та наукова творчість 

       Тема 21. Характеристика особистості вченого 

1. Характеристика особистості вченого.  

2. Внутрішня та зовнішня структура вченого.  

3. Статуси та ролі, що виконують вчені. 

4. Типологія вчених. 

5. Наукові співтовариства як сфера реалізації вченого.  

6. Наукові школи,  їх ознаки, типи та функції. 

Питання для самоконтролю: 

1. Дайте визначення поняттю характеристики вченого. 

2. Що таке внутрішня характеристика особистості вченого. 

3. Як Ви розумієте зовнішню характеристику особистості вченого? 

4. Яким статусом користуються вчені? 

5. Які функції виконують наукові школи в Україні? 

Теми рефератів: 

1. Характеристика особистості вченого. 

2. Особистість вченого та його наукова творчість. 

3. Наукові співтовариства та участь в них вчених. 

4. Наукові школи в Україні в галузі державного управління. 

Тестові завдання: 

І. До основних типологій вчених належать:  

а) теоретики та прикладники;    

б) організатори та виконавці; 

в) експериментатори та методологи; 

г) організатори та генератори ідей; 

ґ) правильні відповіді “а” і “б”; 



д) правильні відповіді “в” і “г”; 

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

ІІ. Вчені мають право на: 

а) додаткову оплачувану відпуску; 

б) привілеї в одержанні пенсій; 

в) поїздку за кордон за рахунок наукового закладу; 

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”;  

е) усі відповіді правильні; 

є) правильних відповідей немає. 

  Література [ 1, 14, 15, 27, 33, 35, 44, 45, 47, 65] 

 Тема 22. Навички наукової діяльності та їх розвиток 

1. Професійні якості вченого.  

2. Напрямки розвитку спроможності до інтелектуальної діяльності.  

3. Володіння науковим інструментарієм.  

4. Спроможність до навчання та самонавчання. 

5. Розвиток аналізаторів дослідника. 

6. Наукова організація дослідницької діяльності.  

7. Планування щоденної роботи.  

Питання для самоконтролю: 

1. Назвіть професійні якості вченого. 

2. У якому обсязі вчений володіє науковим інструментарієм? 

3. Чи має вчений спроможність до самонавчання? 

4. Яким чином він організовує дослідницьку діяльність? 

5. Як вчений планує щоденну роботу? 

Теми рефератів: 

1. Навички наукової діяльності та їх розвиток. 



2. Формування професійної якості вченого. 

3. Особливості організації науково-дослідної діяльності вченого. 

4. Участь вченого в наукових заходах. 

Тестові завдання: 

І. Основними напрямками розвитку спроможності до інтелектуальної діяльності 

вченого є: 

а) спроможність до наукового мислення;  

б) спроможність швидкого входження в наукову тему;  

в) спроможність творчого розв'язання завдань; 

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”;  

е) усі відповіді правильні. 

ІІ. Розвиток аналізаторів дослідника включає: 

а) швидке читання;  

б) запам'ятання інформації;  

в) наукове мислення; 

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”;  

е) усі відповіді правильні. 

Література [1, 14, 15, 27, 33, 35, 44, 45, 47, 57, 62, 65] 

 Тема 23. Цінності, етика та соціальна відповідальність вченого 

1. Поняття цінностей та їх функції.  

2. Класифікація цінностей. 

3. Характеристика наукових цінностей.  

4. Зміни ціннісній системи науки. 

5. Етика науки. Полярні імперативи Р. Мертона.  

6. Принципи етики вченого.  



7. Соціальна відповідальність вченого.  

8. Особливості сучасного етосу вченого. 

Питання для самоконтролю: 

1. Назвіть основні функції цінностей. 

2. Дайте загальну класифікацію цінностей. 

3. Охарактеризуйте принципи етики вченого. 

4. Чи може вчений кардинальним чином змінити власні цінності? 

5. Яку соціальну відповідальність несе вчений? 

Теми рефератів: 

1. Цінності вченого. 

2. Етикчні норми вченого. 

3. Соціальна відповідальність вченого. 

4. Наука як цінність.  

Тестові завдання: 

І. Цінність— це: 

а) будь-яке матеріальне або ідеальне явище, яке має значення для людини чи 

суспільства, заради якого вона діє, витрачає сили, час, гроші, здоров'я тощо, 

заради якого вона живе; 

б) властивість того чи іншого предмета, явища задовольняти потреби, бажання, 

інтереси соціального суб'єкта (індивіда, групи людей суспільства); 

в) обидві відповіді правильні; 

г) правильних відповідей немає. 

ІІ. До основних функцій цінностей вченого иалежать: 

а) сенсоутворююча та критеріальна;  

б) орієнтаційна та соціалізаторська;  

в) оцінювання, контролююча, зразка;   

г) ціліпокладання та комунікативна;  

ґ) інтеграційна, конфліктна, прогностична; 

д) правильні відповіді “а” і “б”; 



е)правильні відповіді “в” - “ґ”; 

є) усі відповіді правильні. 

 Література [1, 3, 5, 27, 33, 35, 44, 45, 47, 49, 52, 60, 70] 

 Тема 24. Технології наукової творчості 

1. Загальна характеристика технологічного підходу до науки.  

2. Технології швидкісного читання.  

3. Технології запам’ятовування інформації.  

4. Наукове мислення та його особливості.  

5. Технології наукової творчості. 

Питання для самоконтролю: 

1. Що таке технології наукової творчості? 

2. Дайте загальну характеристику технологічного підходу до науки. 

3. Як Ви розумієте наукове мислення? 

4. Що таке наукова творчість? 

5. Яким чином можна ефективно запам'ятовувати інформацію? 

Теми рефератів: 

1. Сутність технології наукової творчості. 

2. Технології наукової творчості вченого. 

3. Специфіка наукового мислення вченого. 

Тестові завдання: 

І. Технологія наукової творчості — це: 

а) ефективність наукової творчості, оптимальне використання потенційних 

можливостей науковця залежать від раціональної організації праці; 

б) творчий підхід, мислення, плановість, динамічність, колективність, 

самоорганізацію, економічність, критичність і самокритичність, роботу над 

собою, діловитість, енергійність; 

в) обидві відповіді правильні; 

г) правильних відповідей немає. 

ІІ. Наукове мислення — це: 



а) система знань про закони природи, суспільства, мислення. Наукове знання є 

основою наукової картини світу, оскільки описує закони його розвитку; 

б) процес опосередкованого й узагальненого відображення у мозку людини 

предметів об'єктивної дійсності в їх істотних властивостях, зв'язках і 

відношеннях, в результаті якого формується в інтелектіособистості; 

в) обидві відповіді правильні; 
г) правильних відповідей немає. 

Література [15, 35, 44, 45, 47, 49, 50, 52, 57, 62, 65, 68] 

   Тема 25. Наукові комунікації  вченого 

1. Особливості наукової комунікації, в основі якої лежить розв'язання наукового 

завдання.  

2. Роль наукової комунікації в розвитку науки. 

3. Наукове керівництво як складний різновид науково-педагогічної комунікації. 

4. Вимоги до наукового керівництва.  

5. Типологія наукових керівників. 

6. Характеристика основних форм та методів наукової комунікації.  

7. Наукові конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, круглі столи.  

8. Інтернет комунікації в науці.  

9. Публічний захист результатів наукового (дисертаційного) дослідження. 

Питання для самоконтролю: 

1. Охарактеризуйте особливості організації наукових комунікацій вченого. 

2. Дайте типологію наукових комунікацій. 

3. Які ставляться вимоги перед науковим керівником дисертаційного дослідження? 

4. Дайте характеристику основним формам та методам наукової комунікації. 

5. Проаналізуйте роль комунікації в розвитку науки. 

Теми рефератів: 

1. Наукові комунікації вченого. 

2. Особливості застосування Інтернет-комунікацій вченим. 

3. Наукові керівники: їхня типологія. 



4. Особливості організації захисту дисертаційного дослідження. 

Тестові завдання: 

І. Наукова комунікація — це: 

а) обмін науковою інформацією через спеціально створені структури для 

генерації, оброблення і поширення наукового знання;  

б)  видавництва, редакції газет і журналів, науково-дослідні установи, вищі 

навчальні заклади, радіо, телебачення, бібліотеки, інформаційні центри, музеї, 

архіви; 

в) комунікація, опосередкована науковим документом, побудована на обміні 

документованою інформацією (ідеями, повідомленнями, знаннями);  

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”;  

е) усі відповіді правильні. 

ІІ. Інтернет-комунікація — це: 

а) спілкування за допомогою мережі Інтернет; 

б) здійснення обміну інформацією між різними суб’єктами комунікації за 

допомогою голосу, відео, текстових повідомлень, документів, файлів та інше; 

в) спілкування між комунікантами людьми; 

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”;  

е) усі відповіді правильні. 

Література [1, 8-10, 15, 25, 35, 44, 45, 47, 49, 60, 66] 

 

  Змістовний модуль 6. Якість наукового дослідження 

  Тема 26. Поняття якості наукового дослідження. Основні напрямки 

удосконалення наукових досліджень. 

1. Поняття якості наукового дослідження: розв'язує актуальну та недосліджену 



наукову проблему, використає сучасну методологію, отримає принципове нове 

знання, впливає на подальший розвиток досліджень, має практичне значення, є 

текстуальною цінністю.  

2.  Види якості наукового дослідження.  

3. Основні недоліки наукового дослідження.  

Питання для самоконтролю: 

1. Що таке наукове дослідження? 

2. Яким чином здійснюється наукове дослідження? 

3. Проаналізуйте параметри наукового дослідження. 

4. Назвіть основні види якості дослідження. 

5. Які існують головні недоліки наукового дослідження? 

Теми рефератів: 

1. Якість наукового дослідження. 

2. Особливості організації якості наукового дослідження. 

3. Основні напрямки удосконалення наукових досліджень. 

Тестові завдання: 

І. Знайдіть неправильну відповідь. До основних видів якості наукового 

дослідження належать: 

а) методологічна якість;  

б) юридична якість; 

в) науково-теоретична якість; 

г) практична якість; 

ґ) текстуальна якість. 

ІІ. До головних недоліків наукового дослідження належать: 

а) назва дослідження;  

б) структура тексту; 

в) бібліографія дослідження; 

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 



д) правильні відповіді “а” і “в”;  

е) усі відповіді правильні. 

Література [1, 8-10, 23-25, 33, 35, 44, 45, 47, 49, 65, 69] 

 Тема 27. Правові та етичні засади регуляції наукових досліджень            

1. Необхідність правої регуляції наукових досліджень.  

2. Характеристика системи законів України про науку.  

3. Оновлення законодавства України про науку.  

4. Проблема впровадження європейських цінностей та норм.  

5. Кодекси честі вченого.  

6. Моральна регуляція наукових досліджень.       

Питання для самоконтролю: 

1. Дайте загальну характеристику законодавства про наукову діяльність. 

2. Які зміни необхідно внести в законодавство про наукову діяльність? 

3. Проаналізуйте проблеми впровадження європейських цінностей  та норм у 

вітчизняне законодавство про наукові дослідження. 

4. Що таке Кодекси честі вченого? 

5. Яким чином можна морально регулювати наукові дослідження? 

Теми рефератів: 

1. Правові засади регуляції наукових досліджень.   

2. Етичні засади регуляції наукових досліджень. 

3. Законодавство, що регулює наукові дослідження. 

4. Моральна регуляція наукових досліджень.    

Тестові завдання: 

І. Закон України “Про наукову і науково-технічну діяльність був прийнятий у: 

а) 2010 р.; 

б) 2011 р.; 

в) 2012 р.; 

г) 2013 р.; 

ґ) 2014 р.; 



д) 2015 р.; 

е) 2016 р.; 

є) подібного закону не існує. 

ІІ. Закон України “Про наукову і науково-технічну діяльність був прийнятий у: 

а) 1994 р.; 

б) 1995 р.; 

в) 1996 р.; 

г) 1997 р.; 

ґ) 1998 р.; 

д) 1999 р.; 

е) 2000 р.; 

є) правильних відповідей немає. 

Література [1, 12, 13, 15, 25, 33, 35, 44, 45, 47, 49, 69, 70] 

  Тема 28. Наукова новизна. Плагіат і його ознаки. 

1. Поняття наукової новизни.  

2. Види новизни в науковому дослідженні.  

3. Новизна в дисертаційному дослідженні, рівні наукової новизни. 

4. Проблеми наукової новизни.  

5. Засоби експертизи наукової новизни. 

6. Плагіат як недобросовісне запозичення результатів наукових досліджень.  

7. Шляхи недопущення плагіату.  

8. Правові норми боротьби з плагіатом. 

Питання для самоконтролю: 

1. Що таке наукова новизна дослідження? 

2. Назвіть основні рівні наукової новизни. 

3. Які існують засоби експертизи наукової новизни дослідження? 

4. Що таке плагіат? 

5. Яким чином можна недопустити плагіату в дослідженні? 

Теми рефератів: 



1. Наукова новизна дослідження. 

2. Плагіат та його ознаки. 

3. Проблеми експертизи наукової новизни дослідження. 

4. Новизна в дисертаційному дослідженні. 

Тестові завдання: 

І. До основних видів новизни в науковому дослідженні належать: 

а) індивідуальна новизна;     

б) групова новизна; 

в) національна новизна; 

г) всесвітня новизна; 

ґ) правильні відповіді “а” і “б”; 

д) правильні відповіді “в” і “г”; 

е) усі відповіді правильні. 

ІІ. Головними проблемами наукової новизни дослідження є: 

а) отримання діагностики;  

б) визнання та реалізації в практику; 

в) поширення наукової новизни дослідження; 

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”;  

е) усі відповіді правильні. 

  Література [1, 12, 13, 15, 25, 33, 35, 44, 45, 47, 49, 69, 70] 

 Тема 29. Вдосконалення управління науковим знанням 

1. Поняття суспільство, знання.  

2. Управління науковим знанням.  

3. Основні школи управління знанням.  

4. Проблеми управління знанням. 

Питання для самоконтролю: 

1. Що таке суспільство? 



2. Розкрийте сутність поняття “знання”. 

3. Що таке наукове знання? 

4. Які існують проблеми управління знанням? 

5. Проаналізуйте зарубіжний досвід управління науковим знанням. 

Теми рефератів: 

1. Особливості  управління науковим знанням в Україні. 

2. Регіональні особливості управління науковим знанням в Україні. 

3. Шляхи вдосконалення управління науковим знанням.  

4. Європейський досвід управління науковим знанням. 

Тестові завдання: 

І. Суспільство — це: 

а) організована сукупність людей, об'єднаних характерними для них відносинами 

на певному етапі історичного розвитку; 

б) соціальна самодостатня система, заснована на взаємовідносинах людей в 

процесі реалізації особистих потреб. Відносини людей у межах суспільства 

називають соціальними;  

в) обидві відповіді правильні; 

г) правильних відповідей немає. 

ІІ. Знання — це: 

а) форма інформації, існування систематизованого результату інтелектуальної 

діяльності людини (пізнання);  

б) упевнене розуміння предмету, уміння самостійно поводитися з ним, 

розбиратися в ньому, а також використовувати для досягнення поставленої мети; 

в) сукупність даних (у індивідуума, суспільства або у системи штучного 

інтелекту) про світ, що включають інформацію про властивості об'єктів, 

закономірності процесів і явищ, а також правила використання цієї інформації для 

ухвалення рішень; 

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 



д) правильні відповіді “а” і “в”;  

е) усі відповіді правильні. 

 Література [8-10, 25, 44, 45, 47, 61, 66] 

      Тема 30. Активізація впровадження результатів наукових досліджень 

1. Основні напрямки впровадження результатів наукових досліджень.  

2. Засоби підвищення ефективності впровадження досягнень науки. 

Питання для самоконтролю: 

1. Яким чином можна активувати впровадження результатів наукових досліджень? 

2. Назвіть головні засоби підвищення ефективності впровадження досягнень 

науки. 

3. У яких сферах можна впровадити результати наукових досліджень? 

4. Яким чином можна ефективно впровадити результати наукових дослідень в 

економіку? 

5. Проаналізуйте процес впровадження результатів наукових досліджень в 

соціальну сферу. 

Теми рефератів: 

1. Активація впровадження результатів наукових досліджень. 

2. Процес впровадження результатів наукових досліджень. 

3. Сфери впровадження результатів наукових досліджень. 

Тестові завдання: 

І. Основними напрямками впровадження результатів наукових досліджень є: 

а) наука; 

б) навчання; 

в) техніка; 

г) виробництво; 

ґ) правильні відповіді “а” і “б”; 

д) усі відповіді правильні. 

ІІ. Процес впровадження результатів наукових досліджень включає:  

а) сертифікацію наукових досліджень; 



б) ліцензування наукових досліджень; 

в) поширення наукових досліджень в суспільстві; 

г) правильні відповіді “а” і “б”; 

ґ) правильні відповіді “б” і “в”; 

д) правильні відповіді “а” і “в”;  

е) усі відповіді правильні. 

Література [1, 4, 8-10, 15, 25, 31, 44, 45, 47, 54, 61, 66, 70] 
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