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1. МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ДО ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ ТА 

ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Головна мета самостійних та індивідуальних завдань – допомогти 

здобувачам вищої освіти опанувати основні поняття дисципліни «методологія 

наукової діяльності» в онтологічному, гносеологічному, методологічному 

контексті. 

Самостійні завдання, передбачені планами занять, присвячуються 

складним питанням, які не розглядаються в навчально-методичній літературі і 

потребують опанування наукових джерел, окремих статей або монографій. 

Обсяг реферату, або есе самостійного завдання має відповідати 7 – 8 хвилинам 

доповіді. 

Реферативні повідомлення заслуховуються і обговорюються в ході 

відповідних семінарських занять і лише у виняткових випадках без доповіді 

перевіряються викладачем. Вони обов’язково оцінюються викладачем. 

 

Особливо підкреслимо, що реферати або есе можуть бути основою для 

написання наукової роботи. 

 

Доповідь теми самостійних та індивідуальних завдань, бо окремих їх 

питань на семінарському занятті може відбуватися в різних формах:  

 співбесіди, 

 загально-групової дискусії, 

 заслуховування й обговорення рефератів, есе. 

Встановлений рівень засвоєння матеріалу враховується викладачем при 

вирішенні питання про допуск до підсумкового контролю на основі оцінок та 

поточного контролю. Це стосується й тих тем, які вивчалися здобувачами 

вищої освіти самостійно. 

Зазначимо, що основні питання тем самостійних завдань вносяться до 

реєстру питань, які вводяться в білети підсумкового контролю 

Самостійні завдання у навчальному процесі проводяться для 

поглибленого вивчення дисциплін «методологія наукової діяльності» 

здобувачами вищої освіти та опанування онтологічних, гносеологічних та 

методологічних засад стосовно картини світу, місця людини в картині світу, 

суспільства, побудови державного устрою. 

Самостійні та індивідуальні завдання повинні сприяти набуттю навичок 

самостійної роботи здобувачів вищої освіти, поглибленню їх інтересу до науки 

і наукових досліджень, розвиткові культури мовлення, формуванню навичок та 

вмінь публічного виступу, участі в дискусії. 

Самостійні завдання є важливим засобом не тільки для перевірки знань 

здобувачів вищої освіти, але й для формування високого рівня знань на основі 

логічних суджень та висновків. 

Самостійні завдання полягають у засвоєнні загальнотеоретичних 

положень дисципліни. У процесі обговорення питань, здобувачі вищої освіти 



навчаються формулювати й викладати свої думки і робити правильні висновки, 

застосовувати теоретичні положення. 

Основою ефективного виконання самостійного завдання є використання 

навчальної програми, кожне питання якої має бути засвоєним. 

Самостійну роботу варто починати з вивчення конспекту, або тексту 

лекції, потім прочитати й законспектувати відповідний матеріал підручника, 

лише потім інших джерел – наукових монографій. Читати треба уважно, 

всебічно та критично аналізуючи прочитане. Зустрівши нове, незрозуміле 

поняття, вираз, обов’язково необхідно з’ясувати його зміст. Не зробивши цього, 

здобувач вищої освіти ризикує сприйняти неправильно значення терміну, 

виразу або й всього тексту. Тут варто скористатися словничками чи іншими 

допоміжними джерелами. 

 

Особливо підкреслимо, що перелік рекомендованої літератури 

сформований викладачем не є вичерпаним. Здобувачі вищої освіти мусять 

використовувати інші джерела і особливо періодичні видання. 

Опанування положень дисципліни «методологія наукової діяльності» 

передбачає не тільки міцне засвоєння визначень тих чи інших категорій, 

характерних рис та ознак певного явища, але й розуміння різних точок зору 

щодо нього. 

 

Виконуючи самостійне завдання, таким чином готуючись до 

семінарського заняття здобувачу вищої освіти необхідно звернути увагу на 

ключові поняття, які притаманні вказаним темам, та засвоїти їх. 

 

Під час відповіді на семінарському занятті, де здобувачі вищої освіти 

доповідають результати виконання самостійного завдання треба будувати свій 

виступ так, щоб виділити його головні чинники: 

1. чітке формулювання теоретичного положення;  

2. обґрунтування цього положення і розкриття його характерних ознак і 

властивостей; 

3. аргументацію та ілюстрацію теоретичних положень конкретними фактами 

дійсності, явищами суспільно-політичного, економічного, культурного 

життя; 

4. доведення значимості питань, які розглядаються, для практичної діяльності. 



2. Завдання для самостійної роботи 

 

ТЕМА 1. Філософський аналіз методів наукових досліджень. 

Скласти список літературних джерел до теми 

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. 

 

Рекомендована література до Теми 1: [2.1], [2.2], [2.4], [2.5]. 

 

ТЕМА 2. Філософсько-методологічний аналіз парадигм наукової думки. 

Розкрити сутність основних категорій теми 

1. Генеза 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 кальтурі Нового 

часу. 

 

Рекомендована література до Теми 2: [2.31], [2.32]. 

 

ТЕМА 3. Компаративістський аналіз Раціоналізму Нового часу та 

позитивізму другої половини XIX-XX століть. 

Скласти есе з вказаних питань 

1. Виникнення дедуктивних наук, пошук загального методу, який дозволив би 

звести будь-яке міркування до обчислення. 

2. Поява ємпирических методів наукового пізнання. Ємпирические науки і їх 

зв'язок із теорією. 

3. Усвідомлення безперспективність спроб побудови логіки відкриття. 

4. Заміна реального процесу дослідження його логічною реконструкцією. 

 

Рекомендована література до Теми 3: [2.42], [2.43]. 

 

ТЕМА 4. Філософський аналіз методів і моделей наукового пізнання. 

Скласти есе з вказаних питань 

1. Гипотетико-дедуктивна модель розвитку наукового знання 

2. Альтернативні концепції розвитку наукового знання. 

3. Специфічні особливості висновків, які використовуються в ході розробки 

гіпотез. 



 

Рекомендована література до Теми 4: [2.35], [2.37], [2.38]. 

 

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

Типологія методів дослідження. 

Дайте письмову відповідь на контрольні  питання:  

1. Охарактеризуйте методи аналізу та синтезу. 

2. Охарактеризуйте методи індукції та дедукції. 

3. Охарактеризуйте методи аналогії та моделювання. 

4. Розкрийте взаємодію теоретичного та емпіричного рівнів дослідження із 

загальнонауковою та конкретно науковою методологіями. 

5. Поясніть залежність теоретичного та практичного рівнів дослідження. 

6. Що входить до інструментарію теоретичного рівня дослідження? 

7. Розкрийте відомі Вам методи теоретичного рівня дослідження. 

8. Охарактеризуйте методи емпіричного рівня дослідження. 

9. Чим відрізняються дані спостережень, від емпіричних фактів? 

10. Яким чином відбувається перехід від даних спостережень до емпіричного 

факту? 

11. Які методи відносяться до емпіричних методів дослідження? 

12. Розкрийте сутність методу опитування? 

13. Розкрийте сутність методу спостереження? 

14. Розкрийте сутність праксометричного методу? 

15. Розкрийте сутність методу узагальнення незалежних характеристик? 

16. Розкрийте сутність взаємодії конкретно наукових та загальнонаукових 

методів. 

 

Рекомендована література до Теми 5: [2.24], [2.42], [2.39]. 

 

ТЕМА 6. Початок роботи над дисертацією: вибір теми, накопичення та 

обробка наукової інформації 

Дайте письмову відповідь на контрольні  питання:  

1. Вибір і затвердження теми наукового/дисертаційного дослідження. 

2. Пошук, накопичення та обробка відповідної наукової інформації. 

3. З’ясування ступеню дослідженості проблеми. Написання огляду літератури 

до наукового/дисертаційного дослідження. 

 

Рекомендована література до Теми 6: [2.27], [2.32], [2.39]. 

 

ТЕМА 7. Виклад змісту та структура дисертації. Оформлення 

наукової/дисертаційної роботи 

 

Дайте письмову відповідь на контрольні питання:  

1. Титульний аркуш, зміст і вступна частина наукового/дисертаційного 

дослідження. 

2. Основна частина наукового/дисертаційного дослідження. 



3. Висновки, перелік використаних джерел і літератури, додатки у 

науковому/дисертаційному дослідженні. 

 

Рекомендована література до Теми 7: [2.25], [2.46], [2.49]. 



3. Індивідуальні завдання 

 

ТЕМА 1. Філософський аналіз методів наукових досліджень.. 

Розкрити сутність основних категорій даної теми 

1. Специфічні ознаки філософії науки. 

2. Основні відмінні риси міфологічного, релігійного та наукового світоглядів, 

3. генеза філософсько-наукових досліджень. 

4. Теоретичний характер філософсько-наукового міркування. 

5. Специфіка філософсько-наукового типу знання, його значення та 

особливості. 

 

ТЕМА 2. Філософсько-методологічний аналіз парадигм наукової думки. 

Скласти список літературних джерел відносно наступних питань 

1. Специфіка філософської і конкретнонаукової методології. 

2. Специфіку емпіричного і теоретичного рівнів пізнання, 

3. Евристичне значення методологічної свідомості у пізнавальній та 

практичній діяльності; форми чуттєвого та раціонального пізнання. 

 

ТЕМА 3. Компаративістський аналіз Раціоналізму Нового часу та 

позитивізму другої половини XIX-XX століть. 

Розкрити сутність основних категорій даної теми 

1. Причини актуалізації гносеологічних питань у філософії Нового часу та 

позитивізму другої половини XIX-XX століть. 

2. Значення методів індукції та дедукції у процесі досягненні істини. 

3. Конкретнонаукові, загальнонаукові та власне філософські методи пізнання. 

4. Вчення провідних представників філософії Нового часу та позитивізму 

другої половини XIX-XX століть. 

 

ТЕМА 4. Філософський аналіз методів і моделей наукового пізнання. 

1. Критерії науковості знань; зміст класичної, некласичної і постнекласичної 

парадигм філософії; світоглядне значення філософії у вирішенні 

загальнолюдських цивілізаційних проблем. 

2. Співвідношення наукового і не-наукових видів пізнання; причини 

плюралістичного характеру сучасної філософії; значення інтегративних 

процесів сучасної науки перед викликами сучасності. 

 

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

Типологія методів дослідження. 

Самостійно проведіть лексико-семантичний диктант 

1. Методологія – це вчення ... 

2. Фундаментальна методологія – це вищий рівень ... 

3. Загальнонаукова методологія, на відміну від загальнофілософської, 

4. використовується ... 

5. Конкретнонаукова методологія – це особлива галузь знань, яка є ... 



6. Підхід – це комплекс ... 

7. Порівняльний підхід – в основі цього підходу ... 

8. Кібернетичний підхід. – в основу цього підходу покладено ... 

9. Системний підхід – сутність його полягає у ... 

10. Функціональний підхід – це здатність ... 

11. Комплексний підхід. – сутність його полягає у тому, що ... 

12. Інституціональний підхід – це 

13. Гуманістичний підхід розглядає… 

14. Поведінковий (біхевіористський) підхід акцентує увагу на.. 

15. Історичний підхід  заснований на 

16. Логічний підхід – при ньому 

17. Герменевтичний підхід  ґрунтується на 

 

ТЕМА 6. Початок роботи над дисертацією: вибір теми, накопичення та 

обробка наукової інформації 

Спираючись на «Порядок присудження наукових ступенів і присвоєння 

вченого звання старшого наукового співробітника» та інших нормативно-

правових актів щодо атестації наукових кадрів, підготувати доповіді щодо 

вимог до оформлення: 

1. Вступної частини дисертаційного дослідження. 

2. Основної частини дисертаційного дослідження. 

3. Заключної частини дисертаційного дослідження. 

4. Об’єму дисертаційного дослідження. 

5. Мови та стилю дисертаційного дослідження. 

 

ТЕМА 7. Виклад змісту та структура дисертації. Оформлення 

наукової/дисертаційної роботи 

Підготуйте тези: 

1. Основна частина наукового/дисертаційного дослідження. 

2. Висновки, перелік використаних джерел і літератури, додатки у 

науковому/дисертаційному дослідженні. 



4. Критерії оцінювання самостійної роботи 

 

Самостійна робота оцінюється від «1» до «15». 

 Відповіді на контрольні питання – 15 балів. 

 Складання есе – 15 балів. 

 Написання реферату – 5 балів. 

 Складання списку літературних джерел 5 балів. 

 Складання таблиці – 15 балів. 

 Складання термінологічного словника – 15 балів 

 

5. Критерії оцінювання індивідуальної роботи 

 

Індивідуальна робота оцінюється від «1» до «15» балів. 

 Складання есе – 15 балів 

 Розкриття сутності основних категорій обраної проблеми – 15 балів. 

 Написання реферату – 5 балів. 

 Складання списку літературних джерел 5 балів. 

 Підбір матеріалів до теми – 10 балів 

 


