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Завдання для самостійної роботи 

 

Тема 1. Поняття наукового дослідження та вимоги до нього  

Теми рефератів: 
1. Основні підходи до розуміння науки. Особливості наукової діяльності 

та наукового знання. Принципи та критерії наукового пізнання. 

2. Проблема розвитку науки, сцієнтизм і ідея наукового прогресу. Науки 

гуманітарні і природничі: методологічні відмінності. 

 

Тема 2. Поняття методології наукових досліджень та її види  

Теми рефератів: 
1. Поняття наукової революції (В.С.Стьопін, Т.Кун). Типи наукової 

раціональності: класичний, некласичний, постнекласичний. 

2. Проблема емпіричного та теоретичного рівнів дослідження. 

Теоретична навантаженість факту. 

 

Тема 3. Емпіричні  методи наукового дослідження 

Теми рефератів: 
1. Пошук, накопичення та обробка наукової інформації. 

2. Обробка результатів досліджень та оформлення результатів НДР. 

 

Тема 4. Теоретичні методи наукового дослідження 

Теми рефератів: 
1. Методологічні та організаційні основи наукових досліджень. 

2. Організація наукових досліджень та науково-дослідних робіт. 

 

Тема 5. Зміст та складові науково-дослідного процесу  

Теми рефератів: 
1. Загальні вимоги до наукової роботи.  

2. Тези доповіді (виступу) на конференції: види, обсяг, особливості подачі 

матеріалу.  

3. Вимоги до написання статті. 

 

Тема 6. Форми відображення результатів наукових досліджень 

Теми рефератів: 

1. Подача наукової роботи у вигляді реферату. Оформлення реферату.  

2. Наукові дисертації: магістерська, кандидатська, докторська як 

кваліфікаційні роботи.   

3. Монографії: колективні та індивідуальні. Збірки наукових праць.  

4. Написання рецензії на наукову працю. 
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Індивідуальні завдання 

 

З кожної теми необхідно скласти структурні схеми до питань, що 

наводяться 

 

Тема 1. Поняття наукового дослідження та вимоги до нього  

1. Анатомія науки. Побудова і функціонування наукової теорії. Основні 

процедури наукової діяльності. 

2. Структура наукового дослідження. 

3. Загальні методологічні та філософські засади науки. 

 

Тема 2. Поняття методології наукових досліджень та її види  

1. Методологія, методика і методи наукового дослідження. 

2. Основні загальнонаукові методологічні концепції ХХ ст. 

3. Історицистська методологія науки. 

 

Тема 3. Емпіричні  методи наукового дослідження 
1. Основні проблеми методологічного дослідження науки. 

2. Методологічні підходи до вивчення права. 

 

Тема 4. Теоретичні методи наукового дослідження 
1. Особливість використання загально логічних методів у юриспруденції. 

2.  Принципи, постулати і норми наукового дослідження. 

3.  Методологічні засади дослідження у юриспруденції. 

 

Тема 5. Зміст та складові науково-дослідного процесу  

1. Участь у науковій дискусії, наукові дебати. Стендова доповідь. 

2. Захист дисертації (магістерської, кандидатської, докторської). 

Опонування дисертації. 

3. Використання статистики для обробки емпіричних даних, підбір засобів 

статистики для опрацювання даних в тексті. Змістовний аналіз даних. 

 

Тема 6. Форми відображення результатів наукових досліджень 

1. Підготовка і проведення виступу на конференції.  

2. Наочність підчас виступу: демонстрація таблиць, прозірок, використання 

мультимедійного проектора. Відео та аудіо записи.  

3. Відповіді на запитання під час виступу.  
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Критерії оцінювання самостійної та індивідуальної роботи здобувачів вищої освіти 
Самостійна робота оцінюється від «1» до «15» балів. 

Максимальна оцінка за видом роботи: 

 Питання для самостійного опрацювання – 5 балів. 

 Визначення основних понять теми та запис їх із поясненням у тематичний словник - 5 

балів. 

 Переведення основної інформації теми на мову таблиць або схем – 10 балів. 

 


