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1. Теми семінарських занять 

 

ТЕМА 2. Поняття методології наукових досліджень та її види 

 

Семінарське заняття № 1 – 2 год. 

План 

1. Поняття методу та методології. Підходи до обґрунтування та визначення 

методу та методології. 

2. Структурні елементи методології. 

3. Методи і техніка дослідження. 

 

Рекомендована література до Теми 2:  

1. Філіпенко А.С. Основи наукових досліджень: Конспект лекцій/ А.С. 

Філіпенко.  – Київ: Академвидав, 2004. – 208 с. 

2. Цехмістров Г.С. Основи наукових досліджень: [навчальний посібник]/ 

Г.С. Цехмістров.– К.: ВД „Слово”, 2004. – 240 с. 

3. Шейко В.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: 

[підручник]/ В.М.Шейко, Н.М.Кушнаренко. – Київ: Знання-Прес, 2003. – 

295 с. 

 

 

ТЕМА 6. Форми відображення результатів наукових досліджень 

 

Практичне заняття № 2 – 2 год. 

 

Представити у вигляді реферування та структурних схем роботу за 

наступних питань  

 

1. Форми відображення результатів наукових досліджень 

2. Форми викладу матеріалів дослідження. 

3. Наукові видання. 

4. Форми висвітлення підсумків наукової роботи. 

5. Апробація наукових результатів. 

6. Проблема академічної доброчесності та перспективи вирішення. 

7. Робота з наукометричними базами даних.  

 

Рекомендована література до Теми 6:  

1. Білуха  М.Т. Основи  наукових   досліджень/ М.Т.Білуха.– К: Вища  

школа, 1997.− 300 с. 

2. Білуха М.Т. Методологія наукових досліджень/ М.Т.Білуха.− Київ: Наука, 

2002. – 479 с. 



 

3. Єріна А.М. Методологія наукових досліджень/ А.М Єріна, В.Б.Захожай, 

Д.Л.Єрін. – К.: Центр навчальної літератури, 2004.− 376 с. 

4. Ковальчук В.В. Основи наукових досліджень: [навч. посібник]/ 

В.В.Ковальчук, Л.М.Моїсєєв.–  К.: ВД „Професіонал”, 2005.  – 240 с. 

5. П’ятницька-Позднякова І.С. Основи наукових досліджень у вищій школі: 

[навч. посібник]  / І.С. П’ятницька-Позднякова.  – К.: 2003. – 116 с. 

6. Стеченко Д.М. Методологія наукових досліджень: [підручник]/ 

Д.М.Стеченко, О.С.Чмир. – К.: Знання, 2005. – 309 с. 

7. Купцов В.И.Философия и методология науки/ В.И.Купцов. – М.: Знание, 

1996.− 384 с. 

8. Філіпенко А.С. Основи наукових досліджень: Конспект лекцій/ А.С. 

Філіпенко.  – Київ: Академвидав, 2004. – 208 с. 

9. Цехмістров Г.С. Основи наукових досліджень: [навчальний посібник]/ 

Г.С. Цехмістров.– К.: ВД „Слово”, 2004. – 240 с. 

10. Шейко В.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: 

[підручник]/ В.М.Шейко, Н.М.Кушнаренко. – Київ: Знання-Прес, 2003. – 

295 с. 

 

 

 



 

 

2. Критерії оцінювання аудиторної роботи 

студентів на семінарських заняттях 
Б

А
Л

И
 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

Теоретичні питання, 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 як наукових так і правових категорій. 

4 

Теоретичні питання, 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.  

3 

Теоретичні питання, 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, 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 

Студент 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 

 

  

 


