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1. Теми практичних занять 

 
ТЕМА 5. Поняття методологія, метод, прийом у науковому дослідженні. 

Типологія методів дослідження 
Практичне заняття № 1 – 2 год. 

План 

1. Перевірка знань теоретичного матеріалу. 

2. Вивчення та аналіз ситуативної задачі. 

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття (за потреби – перелік документів, складання 

яких передбачається програмою): 

1. Обґрунтувати, чому у назві першого розділу наукового дослідження 

використовується поняття методологічні (теоретичні, методичні) основи 

дослідження. 

2. Обґрунтувати підходи і методи, що застосовані у науковому 

дослідженні. Доведення необхідність їх використання. 

3. Надати у вигляді системи, явища, яке досліджується. 

4. Використовування методу ідеалізації, розробка моделі явища, яке 

досліджується (створення ідеального об’єкту, ідеальних умов та ін.). 

Рекомендована література до Теми 5: 
1. Сиденко В.М., Грушко И.М. Основы научных исследований – Харків, 

Вища школа, 2002. – 200 с 

2. Єріна А.М. Методологія наукових досліджень: Навчальний посібник. – 

К. –2004. – 212 с  

3. Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень: 

Навч. посібник / О.В. Крушельницька. - К.: Кондор, 2003. - 192 с. 

4. Методология научного исследования. Учебное пособие для вузов. / 

Рузавин Г.И. – М., 1999. – 317 с. 

5. Кустовська О. В. Методологія системного підходу та наукових дослі-

джень: Курс лекцій. – Тернопіль: Економічна думка, 2005. – 124 с. 

6. Основи методології та організації наукових досліджень: Навч. посіб. 

Для студентів, курсантів, аспірантів і ад’юнтів / за ред. А. Є. Конверського. — 

К.: Центр учбової літератури, 2010. — 352 с. 

 

 

ТЕМА 6. Початок роботи над науковим дослідженням/дисертацією: вибір 

теми, накопичення та обробка наукової інформації 
Практичне заняття № 2 – 2 год. 

План 

1. Підготовка письмових відповідей. 

2. Обговорення проблемних питань. 

 



Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття (за потреби – перелік документів, складання 

яких передбачається програмою): 

1. Формування поняття наукового/дисертаційного дослідження і його 

змісту. 

2. Опанування структури наукового/дисертаційного дослідження. 

3. Опанування вимог до оформлення наукового дослідження. 

4. Опанування правил оформлення бібліографічних посилань 

Рекомендована література до Теми 6: 
1. Зосимов А.М., Голік В.П. Дисертаційні помилки. – Харків: Інжек, 

2004. – 215 с. 

2. П'ятницька-Позднякова І.С. Основи науковик досліджень у вищій 

школі: Навч. посібник / І.С. П'ятницькаПозднякова. - К., 2003. - 116 с. 

3. Райзберг Б.А. Диссертация и ученая степень – пособие для 

соискателей. – М.: ИНФРА – М, 2002. – 399 с. 

 

 

ТЕМА 7. Виклад змісту та структура наукового дослідження/дисертації. 

Оформлення наукової/дисертаційної роботи 

Практичне заняття № 3 – 2 год. 

План 

1. Перевірка знань теоретичного матеріалу. 

2. Вивчення та аналіз ситуативної задачі. 

3. Підготовка письмових відповідей. 

4. Обговорення проблемних питань. 

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття (за потреби – перелік документів, складання 

яких передбачається програмою): 

1. Опанування структури наукового/дисертаційного дослідження. 

2. Опанування вимог до оформлення наукового дослідження. 

3. Опанування правил оформлення бібліографічних посилань 

Рекомендована література до Теми 7: 

1. Зосимов А.М., Голік В.П. Дисертаційні помилки. – Харків: Інжек, 

2004. – 215 с. 

2. П'ятницька-Позднякова І.С. Основи наукових досліджень у вищій 

школі: Навч. посібник / І.С. П'ятницька-Позднякова. - К., 2003. - 116 с. 

3. Райзберг Б.А. Диссертация и ученая степень – пособие для 

соискателей. – М.: ИНФРА – М, 2002. – 399 с. 

 

 

 



2. Теми семінарських занять 

 

ТЕМА 1. Філософський аналіз методів наукових досліджень. 

Семінарське заняття № 1 – 2 год. 

План 

1. Наука як особлива галузь раціональної людської діяльності по виробництву 

об'єктивно знання про навколишній нас світ. 

2. Виникнення науки як природного продовження буденного, стихійно-

емпіричного процесу пізнання. 

3. Ненаукові способи збагнення дійсності – найважливіший із яких – 

мистецтво, а самий знайомий – буденне пізнання. 

4. З'ясування, в чому полягає, з одного боку схожість і спадкоємність, а із 

іншою – якісна відмінність наукових форм пізнання від форм ненаукових. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

філософія науки, свідомість, суб’єкт, об’єкт, категорії, раціональність. 

Рекомендована література до Теми 1:  
1. Гайденко П. П. Эволюция понятия науки. Становление и развитие 

первых научных программ / П. П. Гайденко. – М.: Наука, 1980. – 575с. 

2. Глой К. Холистски-экологическая или механическая картина мира. 

Исторические типы рациональности / К. Глой. – Т.2. – М.: ИФРАН, 1996. – 

546с. 

3. Даннеман Ф. История естествознания / Ф. Даннеман // Естественные 

науки в их развитии и взаимодействии Соч. в 3-х т. Т.1 – М.-Л.: Изд. Академии 

Наук СССР, 1932. – 412с. 

 

 

ТЕМА 4. Філософський аналіз методів і моделей наукового пізнання 

Семінарське заняття № 2 – 2 год. 

План 

1. Ґенеза осмислення картини світу в античності. Картина світу в античності. 

Методи побудови наукового знання в античності. 

2. Середньовіччя, схоластичні методи побудови знання в культурі 

середньовіччя. 

3. Новий час, теоретичні та емпіричні методи пошуку наукового знання, теорія 

пізнання Нового часу. Методи побудови наукового знання в культурі Нового 

часу. 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

парадигма, раціональність, досвід, спостереження, дослідження, експеримент, 

аналіз, синтез, дедукція, індукція, моделювання, аксіоматизація, аналогія, 

ідеалізація, формалізація, гіпотетико-дедуктивний метод, діалектика, 

метафізика. 

Рекомендована література до Теми 2: 

1. Бандурка А. М., Бочарова С. П., Землянская Е. В. Юридическая 

психология: Учебник. — Х.: Изд-во Нац. ун-та внугр. дел, 2001. — 640 с. 



2. Гайденко П. П. Эволюция понятия науки. Становление и развитие 

первых научных программ / П. П. Гайденко. – М.: Наука, 1980. – 575 с. 

3. Глой К. Холистски-экологическая или механическая картина мира. 

Исторические типы рациональности / К. Глой. – Т.2. – М.: ИФРАН, 1996. – 

546 с. 

4. Даннеман Ф. История естествознания / Ф. Даннеман // Естественные 

науки в их развитии и взаимодействии Соч. в 3-х т. Т.1 – М.-Л.: Изд. Академии 

Наук СССР, 1932. – 412 с. 

 



3. Критерії оцінювання аудиторної роботи 

здобувачів вищої освіти на практичних (семінарських) заняттях 

 
Б

А
Л

И
 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

Теоретичні питання, відносно методології наукового пізнання та наукової діяльності, що 

винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на високому рівні сформовані 

необхідні практичні навички та вміння; всі навчальні завдання, передбачені планом 

заняття, виконані в повному обсязі. Під час заняття продемонстрована стабільна 

активність та ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання практичних 

завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань ґрунтується на 

глибокому знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної практики. 

4 

Теоретичні питання, відносно методології наукового пізнання та наукової діяльності, що 

винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному сформовані необхідні 

практичні навички та вміння; всі передбачені планом заняття навчальні завдання 

виконані в повному обсязі з неістотними неточностями. Під час заняття 

продемонстрована ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання 

практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань 

переважно ґрунтується на знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної 

практики. 

3 

Теоретичні питання відносно методології наукового пізнання та наукової діяльності, що 

винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та вміння мають 

поверхневий характер, потребують подальшого напрацювання та закріплення; 

навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані, деякі види завдань виконані 

з помилками. 

2 

Теоретичні питання відносно методології наукового пізнання та наукової діяльності, що 

винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у знаннях не носять істотного 

характеру; практичні навички та вміння сформовані недостатньо; більшість 

навчальних завдань виконано, деякі з виконаних завдань містять істотні помилки, які 

потребують подальшого усунення. 

1 

Здобувач вищої освіти не готовий до заняття, не знає більшої частини програмного 

матеріалу, з труднощами виконує завдання, невпевнено відтворює терміни і поняття, 

що розглядалися під час заняття, допускає змістовні помилки, не володіє 

відповідними вміннями і навичками, необхідними для розв’язання професійних завдань. 

0 Відсутність на занятті 

 


