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ВСТУП 

 

Метою вивчення дисципліни «Методологія наукової діяльності» є формування знань з 

методології, теорії методу і процесу, психології, методичного забезпечення науково-дослідної 

діяльності на етапах аспірантських досліджень, розвиток умінь та навичок організації 

дослідницького процесу, формування культури та навичок проведення досліджень, 

впровадження їх результатів у практику діяльності організацій. 

Навчальна програма передбачає також формування у аспірантів здатності та готовності до 

виконання професійних функцій в академічних науково-дослідних організаціях, до аналітичної 

та інноваційної діяльності в професійних областях, відповідних напряму підготовки. 

Завданням вивчення дисципліни «Методологія наукової діяльності» є теоретична 

підготовка аспірантів з питань: 

- формування науково-дослідного мислення; 

- сутності понять і категорій методологій наукових досліджень; 

- організації процесу наукового дослідження; 

- вибору об’єктів наукового дослідження; 

- застосування теоретичних та емпіричних методів дослідження; 

- методик дослідження, їх змісту і принципів розробки; 

- планування науково-дослідних робіт; 

- принципів побудови наукового дослідження, розробки основних етапів та форм процесу 

наукового дослідження; 

- організації науково-дослідної роботи аспірантів; 

- сутності понять гносеології і її місця в системі наукових знань; 

- діалектики як системи принципів, законів і категорій; 

- специфіки наукового пізнання та науково-дослідної діяльності 

- типології методів наукового пізнання; 

- сутності понять синергетики і евристики; 

- змісту та структури процесу наукового дослідження; 

- формування та обґрунтування наукових гіпотез; 

- оволодіння традиційними та сучасними інноваційними методами проведення досліджень;  

- інформаційного забезпечення процесу наукового дослідження 

- оформлення результатів наукових досліджень та впровадження їх у практику; 

- процедури підготовки до захисту, захист і оформлення документації за підсумками 

закінченого дисертаційного дослідження; 

- визначення суспільної ефективності наукових досліджень; 

- формування уявлень про роботу в науково-дослідному колективі. 

Результатом вивчення дисципліни «Методологія наукової діяльності» є оволодіння такими 

практичними навичками та уміннями: 

- формулюванням власної наукової гіпотези та вибором оптимальних методів її наукової 

верифікації; 

- вибором об’єктів та методів наукового дослідження, відповідних напряму підготовки; 

- пошуком і аналізом різноманітних джерел інформації;  

- аналізом, веріфікуванням, оцінюванням повноти інформації під час професійної 

діяльності, за необхідності поповнюванням та синтезуванням інформацію, що бракує; 

- аналізом та науковою критикою джерел, окремих теорій та теоретико-методологічні 

підходів, відповідних напряму підготовки; 

- обґрунтовувати актуальність, наукову новизну, практичну і теоретичну значущість 

дисертаційного дослідження, відповідних напряму підготовки; 

- проведенням наукових досліджень систем і процесів у суспільних науках; 

- застосуванням сучасних методик та методичних прийомів у наукових дослідженнях; 

- плануванням і організацією наукових експериментів; 

- формуванням опитувальних анкет; 

- застосуванням автоматизованих систем обробки інформації у наукових дослідженнях; 



5 

 

- складанням звітів про науково-дослідну роботу; 

- представленням результатів наукових досліджень; 

- розв’язуваннями світоглядних, соціально і особистісно значущі проблем 

 

 

РОЗДІЛ 1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.ЛІТЕРАТУРА 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. 

 

Тема 1. Наука і наукова діяльність: сутність, зміст, поняття. Проблеми наукового 

пізнання в історії філософії 
Поняття про діяльність людини: пізнавальну (гносеологічну), аксіологічну, 

праксіологічну. Наука як результат і особливий вид пізнавальної діяльності людини. Особливості 

наукового знання. 

Роль філософії в обґрунтуванні проблем наукового дослідження. Поняття гносеології і її 

місце в системі філософського знання. Принципи наукового пізнання. Проблеми наукового 

пізнання філософії Гегеля, Маркса, Пірса, Веттера, Гуссерля. Логічний аналіз об’єкта, суб’єкта і 

предмета методології наукового дослідження. Зміст, структура і значення курсу для наукової 

підготовки аспіранта. 

 

Тема 2. Діалектичні та логічні основи наукового пізнання 
Діалектика як система принципів, законів і категорій. Закони та категорії діалектики в 

науковому дослідженні. Поняття принципів діалектики та їх роль у науковому пізнанні. Принцип 

об’єктивності, всебічності та взаємозв’язку, розвитку, історичного та логічного в науковому 

пізнанні. 

Закони єдності та боротьби протилежностей, якості та кількості, заперечення та їх роль у 

процесі пізнання. 

Категорії діалектики, їх роль у пізнанні реального світу. Одиничне, особливе та загальне, 

сутність і явище, причина і наслідок, зміст і форма, необхідність і випадковість, можливість і 

дійсність у процесі пізнання предметів та явищ матеріального і духовного світу. 

Значення діалектики в науковому пізнанні та практичній діяльності людей. 

Формальна логіка у науковому пізнанні. Поняття про логічний закон. 

Види і правила доказу в процесі наукового пізнання. Прямий і непрямий докази. Основні 

правила, що випливають із законів тотожності, несуперечності та достатньої підстави, яких 

необхідно дотримуватися у процесі наукового пізнання. 

Поняття спростування та його логічна структура. Значення аргументації та доказу в 

пізнані, науці. 

 

Тема 3. Методологія наукового пізнання. Концептуальні основи наукового знання  
Специфіка філософсько-методологічного дослідження науки. Позитивізм - неопозитивізм 

- постпозитивізм як світогляд і методологія наукового пізнання. 

Види змістовної методології: філософська, загальнонаукова, конкретно-наукова.  

Типологія методів наукового пізнання: філософські, загально- наукові, загальнологічні, 

емпіричні та теоретичні. 

Рівні наукового дослідження: емпіричний і теоретичний, їх відмінність за предметом, 

методами і формами наукового знання. 

Пізнавальний статус наукових законів моделі розвитку науки. Демаркація від 

індивідуальних психологічних, колективістських умов. Сцієнтизм і антисцієнтизм. 

Поняття синергетики й евристики. Взаємозв’язок епістемології і соціальної філософії. 

 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. 
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Тема 4. Зміст та структура процесу наукового дослідження. Проблема істини 
Основні проблеми гносеології. Логіка пізнавального ставлення людини до світу 

(оптимізм, скептицизм, агностицизм). Суб’єкт і об’єкт наукового дослідження. Дослідження як 

відображення і як творчість. Об’єктивне та суб’єктивне в гносеологічному образі. 

Чуттєве пізнання та його основні форми. Логічне пізнання та його основні форми. Інтуїція 

та її роль у раціональному пізнанні. Діалектика чуттєвого та раціонального в процесі наукового 

дослідження. Сутність сенсуалізму, емпіризму, раціоналізму та ірраціоналізму. 

Проблема істини у філософії та науці. Істина та її роль у науковому дослідженні. 

Об’єктивність і конкретність істини. Діалектика абсолютного та відносного в істині. Істина та 

помилкова думка. Критерії наукового пізнання та знання. Еносеологічні функції практики. 

Специфіка дослідження соціальної дійсності. Суспільство як об’єкт соціального 

дослідження. Людина як об’єкт і суб’єкт наукового пізнання. Соціальні потреби, інтереси та їх 

вплив на процес дослідження суспільних явищ. 

 

Тема 5. Основні етапи та форми процесу наукового дослідження 
Наука як система. Знання: факт, гіпотеза, теорія, концепція. Основні етапи наукового 

дослідження і логіка їх пізнавального циклу. Виявлення, формування і постановка наукової 

проблеми як однієї з форм наукового знання. Практичні та теоретичні причини, що зумовлюють 

постановку проблеми. Сутність, характер і шляхи вирішення наукової проблеми. 

Виявлення і нагромадження фактів дійсності - важливий етап у науковому дослідженні. 

Поняття про факти дійсності, їх види та зміст. Відмінність між фактом-подією та науковим 

фактом. Логіка виявлення фактів дійсності, їх пояснення та узагальнення. 

Формування та обґрунтування наукових гіпотез як процес поглиблення наукового 

дослідження. Види гіпотез та їх роль у дослідженні явищ і процесів реальної дійсності. Значення 

гіпотез у прогнозуванні розвитку матеріального та духовного світу. 

Формування наукової теорії - основний етап у процесі наукового дослідження. Поняття 

наукової теорії, її сутності та структури. Ознаки і функції наукової теорії. Роль теорії у 

формуванні та розвитку знань, науки, наукової картини світу. Наука як особливий вид духовного 

виробництва, пізнавальної діяльності вчених. 

 

Тема 6. Рівні та загальнонаукові методи наукового дослідження 
Поняття про емпіричні та теоретичні рівні наукового дослідження. Методи 

нагромадження емпіричного матеріалу та вираження його в різних формах емпіричного знання. 

Методи спостереження, вимірювання, опису, експерименту та їх роль у дослідженні. 

Методи теоретичного узагальнення емпіричного матеріалу та вираження його в різних 

формах теоретичного знання. Загальнонаукові та загальнологічні методи наукового пізнання. 

Аналіз і синтез. Порівняння, абстрагування та узагальнення. Індукція, дедукція та аналогія. 

Моделювання і формалізація у науковому дослідженні. Системний аналіз. Програмно- цільовий 

підхід. Комплексні дослідження. 

Емпіричні та теоретичні методи дослідження. Аксіоматичний і гіпотетико-дедуктивний 

методи. Порівняльний і структурно-функціональний методи. Логіко-математичний та 

імовірнісний методи. Історичний і логічний методи. Сходження від абстрактного до конкретного. 

Емпіричні методи дослідження у групі суспільних наук. Ситуаційні методи, що 

використовуються у менеджменті та маркетингу. Методи порівнянь, групувань, табличних, 

графічних, балансових, індексних, ланцюгових підстановок. Лінійне програмування. Теорія 

масового обслуговування. Методи ділових ігор. Контент-аналіз. Кластерний аналіз. 

Діагностування. Матричний метод. Дисперсійний, комерційний, регресійний аналіз. 

Прогностичні методи. Методи експертних оцінок. Статичні та динамічні моделі. Методи 

перевірки результатів наукового дослідження. 
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Тема 7. Організація науково-дослідної роботи аспірантів 
Види та форми науково-дослідної роботи аспірантів. Класифікація наукових досліджень. 

Теоретичні, експериментальні дослідження. Фундаментальні і прикладні дослідження. 

Пошукові, описові, причинно-наслідкові та прогностичні дослідження. Кабінетні і польові 

дослідження. Дослідження, які проводяться самостійно суб’єктом. Дослідження, що проводяться 

спеціалізованими дослідницькими фірмами. Дослідження, які проводяться спільно. Науково-

дослідна робота (НДР) аспірантів у навчальний та у позанавчальний час. 

Методи реферування літератури. Виконання дисертаційної роботи. Обґрунтування теми, 

розробка її змісту, проведення наукового дослідження, апробація результатів дослідження у 

практиці діяльності підприємств-об’єктів дослідження. Участь у розробці держбюджетної та 

госпдоговірної тематики кафедри. Участь у конкурсах наукових робіт аспірантів, науково-

практичних конференціях. Складання тез наукової доповіді, наукової статті. 

Планування науково-дослідної роботи аспірантів. Складання індивідуального плану 

роботи аспіранта. Розробка календарного плану виконання дисертаційної роботи. Розробка плану 

впровадження результатів наукових досліджень. 

Вимоги, що висуваються до оформлення дисертаційної роботи. Принципи складання 

автореферату дисертації.  

 

Тема 8. Оформлення результатів наукових досліджень та їх впровадження у 

практику 
Систематизація результатів дослідження. Види систематизації результатів дослідження та 

їх зміст. Докази гіпотези, висновки та рекомендації, науковий експеримент, коригування 

попередніх пропозицій, літературний огляд дослідження. Викладення висновків та рекомендацій 

у формі реферату, наукової статті, тез доповіді, звіту про виконану науково-дослідну роботу. 

Види рефератів: наукові, інформативні. Зміст рефератів, вимоги до рефератів. Наукова стаття. 

Специфіка підготовки статей у рецензованих журналах.   Звіт про НДР. 

Звіт про науково-дослідну роботу, його зміст і методику складання. Сутність звіту з НДР. 

Архітектоніка звіту з НДР: титульний аркуш, зміст, список виконавців, реферат, основна частина 

звіту, висновки, рекомендації, список використаних джерел, додатки. Вимоги до складання звіту 

згідно з ДСТУ 3008-95. 

Впровадження результатів закінчених досліджень та розрахунок їх ефективності. 

Продукція наукових досліджень: теоретичні і науково-методологічні положення, методики, 

рекомендації. Кінцеві результати НДР, місце і форми їх застосування. Порядок впровадження 

результатів НДР у практику діяльності підприємств. Відповідальність за впровадження НДР. 

Здавання замовнику НДР. Акти здавання- приймання готової продукції НДР, їх зміст. 

Впровадження завершених досліджень: дослідне випробування розроблених методик, рекомен-

дацій, інструкцій, положень. Специфіка підготовки  

Ефективність результатів наукових досліджень та її критерії. Економічна, науково-

технічна, соціальна ефективність. Розрахунок суспільної ефективності наукових досліджень. 

Мова наукового дослідження. Принципи етики наукового дослідження. 
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РОЗДІЛ 2 МОДУЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ 

2.1. Опис курсу «Методологія наукової діяльності» 

 

Найменування показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 4 

03 «Гуманітарні науки» денне, 

05 «Соціальні та поведінкові 

науки» денне, 29 «Міжнародні 

відносини» заочне  

Нормативна 

Модулів – 2 Спеціальність (професійне 

спрямування): 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 1-й 1-й 
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Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

Реферативне дослідження, 

контрольна робота 

(назва) 

032 «Історія і археологія» , 

052 «Політологія»,  292 

«Міжнародні економічні 

відносини»  

Семестр 

Загальна кількість годин – 

120 

 

1-й 1-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 2,5 

самостійної роботи 

аспіранта  -5 

Освітньо-науковий рівень: 

Аспірант 

 

28 год. 10 год. 

Практичні, семінарські 

12 год. 6 год. 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

80 год. 104 год. 

Індивідуальні завдання: 

  

Вид контролю: Іспит 

 

Примітка: 

 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної 

роботи становить: 

для денної форми навчання –40 год./80 год. 

для заочної форми навчання –  16 год./ 104 год. 

 

2.2. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього у тому числі усього у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. 

Тема 1. Наука і 

наукова діяльність: 

сутність, зміст, 

поняття. Проблеми 

наукового пізнання в 

історії філософії 

11 2 1   8 14,5 0,5    14 

Тема 2. Діалектичні та 

логічні основи 

наукового пізнання 

18 4 2   12 12,5 0,5    12 

Тема 3. Методологія 

наукового пізнання. 

Концептуальні основи 

наукового знання  

16 4 2   10 14,5 0,5 2   12 

Разом за змістовим 

модулем 1 

45 10 5   30 41,5 1,5 2   38 
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Змістовий модуль 2. 

Тема 4. Зміст та 

структура процесу 

наукового 

дослідження. 

Проблема істини 

14 4 1   9 15 1    14 

Тема 5. Основні етапи 

та форми процесу 

наукового 

дослідження 

17 4 2   11 15,5 1,5    14 

Тема 6. Рівні та 

загальнонаукові 

методи наукового 

дослідження 

17 4 1   12 16 2 2   12 

Тема 7. Організація 

науково-дослідної 

роботи аспірантів 

16 4 2   10 17 3 2   12 

Тема 8. Оформлення 

результатів наукових 

досліджень та їх 

впровадження у 

практику 

11 2 1   8 15 1    14 

Разом за змістовим 

модулем 2 

75 18 7   50 78,5 8,5 4   66 

Усього годин  120 28 12   80 120 10 6   104 

Модуль 2 

ІНДЗ     0      0  

 

2.3. Тематика семінарських занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1.  Наука і наукова діяльність: сутність, зміст, поняття. Проблеми 

наукового пізнання в історії філософії 

1 

2.  Діалектичні та логічні основи наукового пізнання 2 

3.  Методологія наукового пізнання. Концептуальні основи наукового 

знання  

2 

4.  Зміст та структура процесу наукового дослідження. Проблема істини 1 

5.  Основні етапи та форми процесу наукового дослідження 2 

6.  Рівні та загальнонаукові методи наукового дослідження 1 

7.  Організація науково-дослідної роботи аспірантів 2 

8.  Оформлення результатів наукових досліджень та їх впровадження у 

практику 

1 

 Разом  12 

     

Семінарське заняття №1 

Наука і наукова діяльність: сутність, зміст, поняття. Проблеми наукового пізнання в 

історії філософії 

Питання до розгляду: 

1. Наука як результат і с особливий вид пізнавальної діяльності людини. Особливості 

наукового знання. 
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2. Роль філософії в обґрунтуванні проблем наукового дослідження. 

3. Логічний аналіз об’єкта, суб’єкта і предмета методології наукового дослідження 

4. Проблеми наукового пізнання філософії Гегеля, Маркса, Пірса, Веттера, Гуссерля. 

5. Зміст, структура і значення курсу для наукової підготовки аспіранта. 

Семінарське заняття №2 

Діалектичні та логічні основи наукового пізнання 

Питання до розгляду: 

1. Діалектика як система принципів, законів і категорій. 

2. Закони та категорії діалектики в науковому дослідженні. 

3. Поняття принципів діалектики та їх роль у науковому пізнанні. 

4. Закони єдності та боротьби протилежностей, якості та кількості, заперечення та їх роль у 

процесі пізнання. 

5. Категорії діалектики, їх роль у пізнанні реального світу. 

6. Значення діалектики в науковому пізнанні та практичній діяльності людей. 

Семінарське заняття №3. 

Методологія наукового пізнання. Концептуальні основи наукового знання 

Питання до розгляду: 

1. Специфіка філософсько-методологічного дослідження науки. 

2. Позитивізм - неопозитивізм - постпозитивізм як світогляд і методологія наукового 

пізнання. 

3. Типологія методів наукового пізнання: філософські, загально- наукові, загальнологічні, 

емпіричні та теоретичні. 

4. Рівні наукового дослідження: емпіричний і теоретичний, їх відмінність за предметом, 

методами і формами наукового знання. 

5. Поняття синергетики й евристики. 

Семінарське заняття №4 

Зміст та структура процесу наукового дослідження. Проблема істини 

Питання до розгляду: 

1. Основні проблеми гносеології. 

2. Суб’єкт і об’єкт наукового дослідження. 

3. Проблема істини у філософії та науці. 

4. Критерії наукового пізнання та знання. 

5. Суспільство як об’єкт соціального дослідження. 

 

Семінарське заняття №5 

Основні етапи та форми процесу наукового дослідження 

Питання до розгляду: 

1. Виявлення, формування і постановка наукової проблеми як однієї з форм наукового 

знання. 

2. Поняття про факти дійсності, їх види та зміст. 

3. Логіка виявлення фактів дійсності, їх пояснення та узагальнення. 

4. Види гіпотез та їх роль у дослідженні явищ і процесів реальної дійсності. 

5. Формування наукової концепції – один з основних етапів у процесі наукового 

дослідження. 

6. Поняття наукової теорії, її сутності та структури. 
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Семінарське заняття №6 

Рівні та загальнонаукові методи наукового дослідження 
Питання до розгляду: 

1. Поняття про емпіричні та теоретичні рівні наукового дослідження. 

2. Методи спостереження, вимірювання, опису, експерименту та їх роль у дослідженні. 

3. Загальнонаукові та загальнологічні методи наукового пізнання. 

4. Індукція, дедукція та аналогія. 

5. Аналіз і синтез. Порівняння, абстрагування та узагальнення. 

6. Системний аналіз. Програмно- цільовий підхід. 

7. Моделювання і формалізація у науковому дослідженні. 

 

Семінарське заняття №7 

Тема 7. Організація науково-дослідної роботи аспірантів 
Питання до розгляду: 

1. Види та форми науково-дослідної роботи аспірантів. 

2. Класифікація наукових досліджень. Теоретичні, експериментальні дослідження. 

3. Науково-дослідна робота (НДР) аспірантів у навчальний та у позанавчальний час. 

4. Обґрунтування теми дисертаційного дослідження, розробка його змісту. 

5. Планування науково-дослідної роботи аспірантів  

6. Зміст і процес виконання дисертаційної роботи. 

7. Складання тез наукової доповіді, наукової статті. 

 

Семінарське заняття №8 

Тема 8. Оформлення результатів наукових досліджень та їх впровадження у 

практику 
Питання до розгляду: 

1. Систематизація результатів дослідження. 

2. Види систематизації результатів дослідження та їх зміст. 

3. Викладення висновків та рекомендацій у дисертаційної роботи у формі автореферату. 

4. Практичне впровадження результатів закінченого дисертаційного дослідження та 

розрахунок їх ефективності. 

5. Принципи етики наукового дослідження. 

 

                                                                                                    

РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ АСПІРАНТІВ 

 
3.1.Завдання для самостійної роботи 

 

Вивчення матеріалу з курсу «Методологія наукової діяльності» передбачає проведення 

аспірантами самостійної роботи, яка є основним засобом засвоєння аспірантами матеріалу під 

час позааудиторних навчальних занять. Самостійна робота аспірантів передбачає систематичне 

опрацювання лекційного матеріалу; поглиблення знань шляхом роботи з рекомендованою 

літературою, підготовку за нею конспектів навчальних текстів, наукових праць, презентацій. 

За самостійною роботою аспірантів здійснюється регулярний поточний контроль (шляхом 

перевірки обсягу та якості виконання завдань, тестування, усного опитування, захисту 

індивідуального завдання та ін.) та підсумковий контроль (екзамен). 
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3.1.1. Планування самостійної роботи 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1.  Наука і наукова діяльність: сутність, зміст, поняття. Проблеми 

наукового пізнання в історії філософії 

8 

2.  Діалектичні та логічні основи наукового пізнання 12 

3.  Методологія наукового пізнання. Концептуальні основи наукового 

знання  

10 

4.  Зміст та структура процесу наукового дослідження. Проблема істини 9 

5.  Основні етапи та форми процесу наукового дослідження 11 

6.  Рівні та загальнонаукові методи наукового дослідження 12 

7.  Організація науково-дослідної роботи аспірантів 10 

8.  Оформлення результатів наукових досліджень та їх впровадження у 

практику 

8 

 Разом  80 

 

 

3.1.2. Перелік завдань для самостійної роботи 

 

Самостійно виконуючи перелічені види робіт, аспіранти мають опанувати наступні питання: 

1. Поняття про науку, її цілі, функції. 

2. Історичні передумови виникнення  та основні етапи розвитку науки 

3. Класифікація наук 

4. Види та ознаки наукового дослідження  

5. Структурні елементи наукового дослідження, їхня характеристика 

6. Сучасний науково-технічний потенціал України 

7. Організація наукової діяльності в  Україні 

8. Основні форми та напрями міжнародної науково-технічної співпраці України 

9. Сутність і призначення функціонування наукових шкіл 

10. Процеси наукового дослідження, їх характеристика 

11. Особливості організації наукової праці 

12. Постановка проблеми наукового дослідження 

13. Визначення мети, завдань, об’єкта і предмета дослідження 

14. Розробка гіпотези, методики дослідження і робочого плану 

15. Наукові видання як основні джерела наукової інформації. 

16. Первинна та вторинна інформація 

17. Державна система науково-технічної інформації 

18. Способи та прийоми пошуку наукової інформації у традиційних й електронних бібліотечних 

каталогах та у мережі Internet 

19. Бібліографічний опис та правила його складання 

20. Сучасні методи теоретичних досліджень 

21. Методи спостереження та збору даних 

22. Методи групування у наукових дослідженнях 

23. Сучасні методи економічного аналізу 

24. Наукове пізнання і моделювання. Модель як метод описування системи 

25. Табличні та графічні методи наукового дослідження 

26. Прогнозування та методи його реалізації 

27. Методи детермінованого та стохастичного факторного аналізу, особливості їх застосування 

у наукових дослідженнях 

28. Техніка написання наукового тексту 
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29. Наукова стаття: поняття, функції, основні види 

30. Тези наукової доповіді та конференції 

31. Рецензування науково-дослідних робіт 

32. Методика підготовки та оформлення випускного кваліфікаційного дослідження 

33. Сучасні засоби ефективного оформлення та редагування наукових документів у Microsoft 

Word: виноски, стилі, зміст, закладки, посилання на номер формули, малюнка тощо, поля для 

автоматичної нумерації джерел, формул тощо 

34. Поняття і етапи впровадження наукових досліджень 

 

В рамках самостійної роботи з курсу «Методологія наукової діяльності» аспірантами 

також виконується: 

1) складання бібліографії за обраним напрямом дисертаційного дослідження на засадах 

пошуку інформації в електронних каталогах бібліотек (обсягом, як мінімум, із 30 джерел): 

2) підготовка наукового обґрунтування обраної теми дисертаційного дослідження, її актуальності 

та ступеню дослідженності вченими, формулювання її мети та завдань, об’єкту та предмету 

дослідження. Обсяг наукової роботи має складати 2 – 3 сторінки, набраних у редакторі MS Word. 

Шрифт Times New Roman, розмір кегля – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, абзац – 10 мм; поля – 

20 мм з усіх боків.  

3) складання робочого плану дисертаційного дослідження та погодження його із науковим 

керівником. 

 

3.2. Завдання для індивідуальної роботи – реферативне дослідження  

 

РЕФЕРАТИВНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ 
1. Наука як феномен цивілізації. 

2. Економічна наука в системі наукового знання та її еволюція. 

3. Етапи розвитку науки як сфери людської діяльності. 

4. Сучасні проблеми пізнання світу. 

5. Особливості розвитку наукової та науково-технічної діяльності в Україні. 

6. Державне регулювання та управління у науковій та науково-технічної діяльності. 

7. Підготовка наукових кадрів в Україні. 

8. Науково-дослідницька діяльність у системі вищої освіти. 

9. Роль науково-технічної інформації в наукових дослідженнях. 

10. Види інформації. Державна система науково-технічної інформації. 

11. Бібліотека як інтелектуальний центр наукових досліджень 

12. Методологія соціальної науки. 

13. Методологія та її роль у процесі наукового пізнання. 

14. Закони та категорії діалектики в науковому дослідженні. 

15. Закони єдності та боротьби протилежностей, якості та кількості, заперечення заперечення 

та їх роль у процесі пізнання.  

16. Теоретичне творче мислення. 

17. Наукові печатні роботи. 

18. Особливості міждержавного науково-технічного співробітництва в сучасних умовах. 

19. Вплив наукових досліджень на інноваційний тип розвитку національної економіки. 

20. Науково-технічний розвиток країни (на прикладі конкретної держави). 

21. Світовий досвід фінансування наукової та науково-технічної діяльності. 

22. Історичні передумови виникнення університетів в Україні. 

23. Наукові (технологічні) парки в національному господарстві. 

24. Вклад українських вчених у світову наукову скарбницю. 

25. Головні риси наукового потенціалу України в умовах п'ятого технологічного укладу. 

26. Інтелектуальний капітал в сучасному суспільстві. 

27. Сучасний науковий потенціал університету. Науково-дослідні підрозділи, їх зв'язок з 

вітчизняними та зарубіжними науковими центрами. 
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28. Науковий потенціал вищої школи України 

29. Система науково-дослідної роботи у вищій школі 

30. Міжнародні науково-технічні зв'язки України 

 

Методичні вказівки до написання рефератів 
Важливим елементом самопідготовки аспірантів, а також його підготовки до семінарських занять 

є написання реферату, реферат являє собою письмову роботу аспіранта по одному з вибраних 

тем курсу «Методологія наукової діяльності» і повинен бути результатом самостійної творчої 

роботи, тому в рефераті аспірант повинен відобразити своє знання і розуміння проблеми, що 

досліджуються. 

 

Метою написання реферату є розширення знань і підвищення загального культурного рівня 

аспірантів з курсу «Методологія наукової діяльності». 

Задачі реферату, вдосконалення уміння працювати з першоджерелами, матеріалами 

періодичного друку, статистичними збірниками і т.д.; залучення аспірантів до самостійного 

вивчення предмета дослідження; формування логічного мислення, соціальної культури 

аспіранта; розвиток навичок творчого пошуку, аналізу літературних джерел. 

У вступі обґрунтовується вибір теми, її актуальність, науково-практична значущість, мета і 

задачі, які визначає аспірант. Виділяється об’єкт та предмет дослідження, характеризуються 

методи, які використовувались при написанні роботи, а також описується теоретична база 

дослідження. 

У основній частині необхідно розкрити суть проблеми, що досліджується. На кожне питання 

плану необхідно дати чітку, логічно струнку відповідь. 

У висновках узагальнюються отримані внаслідок проведеного дослідження висновки. 

Наприкінці роботи вказується список використаної літератури. Всі літературні джерела повинні 

бути записані в алфавітному порядку відповідно до встановленого порядку. Якщо в роботі 

приводяться статистичні дані, цитати, необхідно вказати в квадратних дужках номер джерела 

згідно з списком використаної літератури з вказівкою сторінки. 

 

Вимоги, що пред'являються до оформлення рефератів. 
 

Реферат друкують за допомогою комп’ютера на одній стороні аркуша білого паперу формату А4 

(210x297 мм). Використовується 1,5 інтервал, шрифт Times New Roman, кегль -14. Шрифт друку 

повинен бути чітким, стрічка чорного кольору середньої жирності. 

Текст необхідно друкувати, залишаючи поля таких розмірів: ліве - 20 мм, праве - не менш 10 мм, 

верхнє - не менш 20 мм, нижнє - не менш 20 мм. 

Реферат включає вступ (1-2 стор.), основну частину, в якій висловлюється зміст проблеми (10-15 

стор.), що досліджується, висновок (1-2 стор.). Обсяг реферату 15-20 друкарських листів формату 

А-4. 

Нумерація сторінок є крізною і подається арабськими цифрами у правому верхньому куті 

сторінки. 

Першою сторінкою вважається титульний лист, який включається до загальної нумерації 

сторінок, але на ньому номер сторінки не ставиться. 

У рефераті обов'язково повинен бути зміст, що розкриває основні питання обраної теми (як 

правило, 3-5 питань). У тексті реферату виділяються як основні питання плану, так і окремі 

розділи. 

Робота по написанню реферату вважається завершеною, якщо вона виконана відповідно до 

плану, правильно оформлена і отримала позитивний відгук наукового керівника. 
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РОЗДІЛ 4 ОРГАНІЗАЦІЯ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО 

КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 

 

 

4.1. Критерії оцінювання знань 

 

Оцінювання рівню здобутих аспірантами знань та якості набутих навичок  здійснюється 

на основі поточного та підсумкового контролю знань.  

Формами поточного контролю знань є: 

 усне опитування, співбесіди – для перевірки засвоєння загальнотеоретичних та 

методологічних засад наукових досліджень; 

 розв’язання задач та проблемних ситуацій – для контролю практичних навичок;  

 перевірка та захист індивідуальних завдань – для розвитку творчих пошуків, навичок 

дослідницької роботи та підсумовування самостійної роботи аспірантів; 

 контрольні роботи – для проміжного контролю повноти, комплексності знань. 

Об'єктом оцінювання знань аспірантів є програмний матеріал, засвоєння якого перевіряється 

шляхом поточного і підсумкового контролю за 100-бальною шкалою (табл..4.1.): 

 

Таблиця 4.1. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно  

 

зараховано 
82-89 В 

добре 
74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

1-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

Розподіл балів під час оцінювання результатів контролю знань наведений у табл. 4.2.  

 

Таблиця 4.2 

 

Шкала балів для оцінювання знань аспірантів  з дисципліни «Методологія наукової 

діяльності» 

 

Поточне тестування та самостійна робота 

ІНДЗ 

Підсумковий 

тест  

Сума 

Змістовий 

модуль №1 

Змістовий модуль № 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 50 100 

4 5 4 5 5 4 5 5 13 

 

Т1, Т2 ... Т8 – теми змістових модулів. 
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4.2. Контрольні питання з дисципліни  

1. Наука як результат і особливий вид пізнавальної діяльності людини. 

2. Роль філософії в обґрунтуванні проблем наукового дослідження. 

3. Поняття гносеології і її місце в системі науково-філософського знання. 

4. Сучасні проблеми пізнання світу. 

5. Філософія і методологія соціальних наук. 

6. Діалектика як система принципів, законів і категорій. 

7.  Закони і категорії діалектики в науковому дослідженні. 

8. Закони єдності та боротьби протилежностей переходу кількісних змін у якісні, 

заперечення заперечень та їх роль у процесі пізнання. 

9. Концептуальні і світоглядні засади наукового знання. 

10. Суспільство як об’єкт соціального дослідження. 

11. Соціальні потреби, інтереси ті їх вплив на процес дослідження суспільних явищ. 

12. Поняття категорій факту, гіпотези концепції, теорії у науковому дослідженні. 

13. Основні етапи наукового дослідження і логіка їх пізнавального циклу. 

14. Типологія методів наукового пізнання: філософські, загальнонаукові, спеціальні, 

емпіричні та теоретичні. 

15. Логіка виявлення фактів дійсності, їх пояснення та узагальнення. 

16. Наукова гіпотеза: види, функції, етапи розвитку. 

17. Методи аналізу і синтезу 

18. Методи порівняння, абстрагування та узагальнення. 

19. Методи індукції, дедукції та аналогії. 

20. Принципи системного аналізу у науковому дослідженні. 

21. Методи формалізації та економіко-математичного моделювання у науковому 

дослідженні. 

22. Планування науково-дослідної роботи аспірантів. 

23. Обґрунтування актуальності теми, мети, завдання, об’єкта, предмета та структури 

дисертаційного дослідження. 

24. Методика складання бібліографії та реферування  літературних джерел. 

25. Практичне впровадження та апробація результатів дисертації. 

26. Вимоги до оформлення дисертації. 

27. Принципи й зміст складання автореферату дисертації. 

28. Складання тез доповідей та наукової статті. 

 

4.3.  Тестові завдання для самоконтролю 

 

1. Наука - це: 

а. це форма суспільної свідомості, сфера людської діяльності, що спрямована на отримання 

та систематизацію знань про закономірності розвитку природи, суспільства та мислення. 

б. одна із форм суспільної свідомості 

в. система понять та принципів, фактів і моделей, законів і теорій 

г. специфічна форма суспільного мислення, основу якої складає система знань  
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2. Наукове припущення, висунуте для пояснення будь-яких явищ або причин, які зумовлюють 

данин наслідок, називається: 

а. гіпотезою; 

б. понятійним апаратом; 

в. теорією. 

г. науковою ідеєю 

3. Якісне перетворення виробничих сил на основі перетворення науки в провідний фактор 

розвитку суспільного виробництва, безпосередньо у виробничу силу це: 

а. науково-технічна революція; 

б. науково-технічний прогрес; 

в. науково-технічна діяльність; 

г. виробництво. 

4. Інтелектуальна творча діяльність, спрямована на одержання і використання нових знань у 

всіх галузях техніки і технологій, називається: 

а. науково-технічною діяльністю 

б. науковим результатом; 

в. науковою діяльністю. 

г. науковою ідеєю; 

5. Повідомлення, що передається за допомогою мови (природної або штучної), дії, зображень 

тощо, називається: 

а. комунікатом; 

б. комунікантом; 

в. реципієнтом; 

г. каналом. 

6. Процес або явище, що породжує проблемну ситуацію і обирається для вивчення, називається: 

а. об’єктом дослідження; 

б. методом дослідження; 

в. предметом дослідження; 

г. методологією дослідження. 

7. Вищим науковим центром країни є: 

а. Національна академія наук України; 

б. Міністерство освіти країни; 

в. У країнська технологічна академія; 

г. Бібліотека ім. Вернадського  

8. Структура вищої освіти входять складається з: 



19 

 

а. освітніх й освітньо-кваліфікаційних рівнів; 

б. бакалаврів та магістрів; 

в. базової та повної вищої освіти; 

г. бакалаврів, спеціалістів та магістрів 

9. Основними формами підготовки наукових і науково-педагогічних працівників вищої 

кваліфікації є: 

а. аспірантура і докторантура; 

б. магістратура і докторантура; 

в. магістратура і аспірантура; 

г. всі відповіді невірні. 

10. Науково-дослідницька діяльність студентів це: 

а. відповіді б) і в) вірні; 

б. навчання студентів елементам дослідницької діяльності, організації та методики творчої 

діяльності; 

в. наукові дослідження, що здійснюють студенти під керівництвом професорів та 

викладачів; 

г. дослідження, характерне своїми особливими цілями і задачами, методами отримання і 

перевірки нових знань 

11. Методологія це: 

а. вчення про способи організації і побудови теоретичної і практичної діяльності людини; 

б. цілісна система знань, комплекс поглядів, уявлень, ідей, спрямованих на тлумачення і 

пояснення будь-якого явища; 

в. спосіб досягнення мети, сукупність прийомів і операцій теоретичного, практичного 

освоєння дійсності 

г. система творчих методологічних і ціннісних установок, взятих усіма членами наукового 

співтовариства за зразок вирішення наукових завдань 

12. Який метод базується на гіпотезі - науковому припущенні: 

а. гіпотетичний; 

б. історичний; 

в. науково-дослідний; 

г. експериментальний. 

13. Процедури, за допомогою яких встановлюється істинність будь-якого твердження, прийнято 

називати: 

а. доказами; 

б. моделюваннями; 
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в. експериментами; 

г. гіпотезами 

14. Метод, який дає змогу переходити від конкретних питань до загальних понять і законів 

розвитку, називають: 

а. абстрагуванням; 

б. конкретизацією; 

в. моделюванням; 

г. індукція 

15. Метод наукового пізнання, що полягає у передбаченні майбутнього стану процесу, явища чи 

предмета на підставі аналізу його минулого і сучасного - це: 

а. прогнозування; 

б. моделювання; 

в. кореляція; 

г. гіпотеза. 

16. Розподіл багатьох одиниць об’єкта спостереження на якісно однорідні групи за певними 

суттєвими для них ознаками називається: 

а. групуванням; 

б. побудовою рядів динаміки; 

в. синтезом; 

г. опитуванням. 

17. Стисла характеристика змісту книги або статті, в якій висловлюються найголовніші 

поняття, і наголошується новизна твору в порівнянні з іншими, подібними з тематики і 

цільовим призначенням це: 

а. анотація; 

б. резюме; 

в. реферат; 

г. рецензія. 

18. Науково-технічний інформаційний центр це: 

а. всі відповіді вірні; 

б. центр створений для збору і розповсюдження інформації про науково-дослідні роботи та 

дисертації у галузі природних наук, техніки і суспільних наук; 

в. центр створений для збору і розповсюдження інформації про дослідно- конструкторські 

роботи; 

г. центр створений для реєстрації НДДКР. 

19. Державна система науково-технічної інформації України це: 
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а. Мережа інформаційного обслуговування яка створена для отримання необхідної 

науково-технічної інформації з великої кількості джерел; 

б. центральне сховище всієї друкарської продукції, яка видається в У країні та веде її облік 

і реєстрацію, публікуючи в «Літописах» відомості про всі вітчизняні видання; 

в. система яка обслуговує підприємства і організації, які здійснюють міжгалузевий обмін 

інформацією щодо науково-технічних досягнень і передового досвіду; 

г. інформаційні фонди Держстандарту України де накопичуються вітчизняні, закордонні і 

міжнародні стандарти. 

20. Початкова інформація, яка є результатом безпосередніх досліджень (соціологічних, 

експериментальних), вивчення практичного досвіду це: 

а. первинна інформація; 

б. вторинна інформація; 

в. наукова інформація; 

г. науково-технічна інформація. 

21. Що не характеризує економічна інформація: 

а. відповіді б) і г) вірні; 

б. відомості про документи і факти отримані в ході наукових діяльності; 

в. відомості про вартість об’єктів, витрати праці на їхнє виробництво; 

г. фізичні процеси в різних об’єктах при створенні продукції. 

22. Тема являє собою: 

а. наукове завдання, що належить до конкретної галузі наукового дослідження; 

б. складне наукове завдання, що охоплює значну сферу дослідження і має перспективне 

значення; 

в. невелике наукове завдання, що стосується конкретної сфери наукового дослідження. 

г. наукові методи, що застосовуються в ході наукового дослідження 

23. Друковане видання невеликого обсягу (від 5 до 48 сторінок), одна з форм публікацій 

науково-популярного характеру, яка містить більш оперативну інформацію це: 

а. брошура; 

б. книжка; 

в. монографія; 

г. стаття. 

24. Основними критеріями вибору теми наукового дослідження є: 

а. її актуальність, новизна і перспективність; 

б. наявність великої кількості літературних джерел з теми дослідження; 

в. професійні знання та ерудиція науковця; 
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г. всі відповіді невірні. 

25. Цифровий матеріал у науковій праці повинен оформлятися у вигляді: 

а. таблиць; 

б. технічних рисунків; 

в. креслень; 

г. формул. 

26. Елемент бібліографічного апарату, котрий містить бібліографічні описи використаних 

джерел і розміщується після висновків наукової роботи - це: 

а. список використаних джерел; 

б. додатки; 

в. висновок; 

г. анотація. 

27. Найбільш важливі наукові та практичні результати, одержані в науковій роботі, 

формулюють: 

а. у висновках; 

б. у вступі; 

в. у додатках; 

г. у рецензії. 

28. В кінці кожної анотації наводять: 

а. ключові слова; 

б. перелік умовних скорочень; 

в. перелік ілюстративного матеріалу, використаного в науковій праці; 

г. список літератури. 

29. У верхньому полі титульної сторінки науково-дослідної роботи вказують: 

а. повну назву навчального закладу або наукової установи; 

б. прізвище, ім’я, по-батькові автора; 

в. прізвище, ім’я, по-батькові наукового керівника; 

г. назву роботи. 

30. За титульною сторінкою науково-дослідної роботи подають: 

а       зміст; 

б. вступ; 

в. перелік умовних скорочень; 

г. анотацію. 

31. Захист випускної роботи студента відбувається на засіданні: 

а. Державної екзаменаційної комісії; 
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б. Вищої атестаційної комісії; 

в. Спеціалізованої вченої ради; 

г. Кафедри 

32. Коротко, точно, послідовно сформульовані ідеї, думки і положення наукової праці - це: 

а тези; 

б. виписки; 

в. цитати; 

г. рецензія. 

33. Завершальний етап наукового дослідження - це: 

а. впровадження наукових досліджень у практику; 

б. визначення місця теми у науковій проблемі; 

в. розробка робочої гіпотези; 

г. написання висновків. 

34. Робота, в якій сформульовано і обгрунтовано наукові положення, що характеризуються як 

новий напрям у відповідній галузі науки або здійснено теоретичне узагальнення і вирішення 

великої наукової проблеми, що має велике народногосподарське та соціально-культурне 

значення це: 

а. докторська дисертація; 

б. кандидатська дисертація; 

в. магістерська робота; 

г. реферативне дослідження. 

35. Вчене звання це: 

а. доцент, професор; 

б. кандидат наук, доктор наук; 

в. кандидат наук, доцент; 

г. доктор наук, професор. 

36. Дипломна робота це: 

а кваліфікаційне навчально-наукове дослідження студента, яке виконується на завершальному 

етапі навчання у вищому навчальному закладі; 

б. доповідь на певну тему, що передбачає огляд відповідних літературних та інших джерел; 

в. короткий письмовий виклад змісту книги, статті, лекції тощо; 

г. наукова кваліфікаційна праця, що пройшла попередню експертизу і подана до захисту на 

здобуття наукового ступеня в спеціалізованій вченій раді. 

37. Підсистема інформації про об’єкт дослідження включає: 

а. первинну та вторинну інформацію; 
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б. робочу гіпотезу дослідження; 

в. робочий інструментарій дослідження; 

г. всі відповіді вірні. 

38. Сукупність прийомів і методів за допомогою яких буде виконане наукове дослідження, 

називається: 

а. методика дослідження; 

б. робочий план; 

в. задачі дослідження; 

г. понятійно-категоріальний апарат. 

39. Що не є цілями державної політики у науковій і науково-технічній діяльності в Україні: 

а. регулювання економіки як єдиної системи; 

б. примноження національного багатства на основі використання наукових і науково-

технічних досягнень; 

в. створення умов для досягнення високого рівня життя кожного громадянина; 

г. зміцнення національної безпеки на основі використання наукових і науково- технічних 

досягнень. 

40. Яка система сформувалась в умовах науково-технічної революції? 

     а) Наука - Техніка - Виробництво; 

     б) Наука - Виробництво — Техніка; 

     в) Техніка - Наука - Виробництво; 

     г) Виробництво - Техніка - Наука. 

41. Яка структура наукової роботи є вірною: 

а) Титульний лист, зміст основний розділ, висновок, додатки; 

б) Титульний лист, зміст, вступ, теоретичний розділ, висновок, список літератури; 

в) Титульний лист, зміст, вступ, основний розділ, висновок, список літератури, додатки; 

г) Титульний лист, зміст, аналітичний розділ, висновок, список літератури 

42. Визначте послідовність структурних елементів плану курсової (дипломної) роботи: 

а) Вступ, теоретичний розділ, практичний розділ, аналітичний розділ, висновок, список 

літератури; 

б) Вступ, теоретичний розділ, аналітичний розділ, практичний розділ, висновок, список 

літератури; 

в) Вступ, теоретичний розділ, практичний розділ, аналітичний розділ, список 

літератури;висновок; 

г) Вступ, практичний розділ, теоретичний розділ, аналітичний розділ, висновок, список 

літератури; 
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43. Що не входить до структури державної системи науково-технічної інформації: 

а) Науково-технічний інформаційний центр, 

б) Державна книжкова палата України, 

в) територіальні міжгалузеві центри; 

г) Український інститут науково-технічної і економічної інформації 

44. Що не підлягає реєстрації у Науково-технічному інформаційному центрі: 

а) науково-дослідні роботи; 

б) дослідно-конструкторської роботи; 

в) дисертації в галузі природничих наук, техніки і суспільних наук; 

г) щорічні зведені довідники по стандартах і технічних умовах 

45. Визначити послідовність процесу накопичення та обробки наукової інформації: 

а) Визначення проблеми - аналіз вторинної інформації - отримання первинної інформації - 

висновки і рекомендації - використання результатів; 

б) Визначення проблеми - аналіз вторинної інформації - отримання первинної інформації - 

використання результатів - висновки і рекомендації; 

в) Вибір методів збору даних - збирання даних - перевірка даних; висновки і рекомендації - 

висновки і рекомендації; 

г) Вибір джерел - вивчення джерел - аналіз джерел - написання огляду джерел — 

підготовка висновків 

46. Універсальна десяткова класифікація (УДК) - це міжнародна універсальна система, яка дає 

змогу докладно представити зміст документальних фондів і забезпечити оперативний пошук; 

а) інформації; 

б) документації; 

в) наукових досліджень; 

г) наукових джерел 

47. Який принцип методології забезпечує цілісний підхід до об'єкта вивчення, розглядає його у 

зникненні та розвитку (формування та розвиток генезис)? 

а) Історичний принцип 

б) Термінологічні принципи 

в) Системні принципи 

г) Функціональні принципи 

48. Абстрагування, аналіз, синтез, індукція, дедукція, аналогія, моделювання - це: 

а) Методи, що використовуються на емпіричному та теоретичному рівнях; 

б) Методи, емпіричного дослідження; 

в) Методи теоретичного дослідження; 
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г) Конкретно наукова методологія 

49.В якому році була створена Національна академія наук України: 

а) 1918 році; 

б) 1960 році; 

в) 1895 році; 

г) 1904 році. 

50. Завершальним етапом освіти випускника університету є  

а) Дипломна робота; 

б) Курсова робота; 

в) Дисертація; 

г) Реферативна робота. 

 

4.4. Зразок типового завдання до іспиту 

 

                                            ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № Х 

1. Дати розгорнуту відповідь: 

- Наука як результат і особливий вид пізнавальної діяльності людини. 

- Логіка виявлення фактів дійсності, їх пояснення та узагальнення. 

2. Дати визначення категоріям: 

- Мислення (буденне, наукове) 

- Гіпотеза 

 

 

ДОДАТОК А 

 

ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ 

 
Книжкові видання 

 

Один автор 
1. Дорошенко В. «Просвіта»: її заснування і праця: короткий історичний нарис / В. Дорошенко. 

- Філадельфія: [б.в.], 1959. - 102 с. 

2. Тимошик М. Видавничий бізнес: погляд журналіста, видавця, вченого / М. Тимошик. К.: 

Наша культура і наука, 2005. - 328 с. 

 

Два автори 
1. Адаменко І.І. Фізика рідин та рідинних систем: підручник / І.І. Адаменкою Л.А. Булавін. - 

К.: [б. в.], 2006. — 660 с. 

2. Аксьонова Л. В. Сучасні тести для дівчат / Л.В. Аксьонова, В.Т. Гридіна; пер. з рос. О.А. 

Росинська. - Донецьк: БАО, 2004. - 416 с.: іл. 

 

Три автори 
1. Панько Т.І. Українське термінознавство: підручник для студ. гуманітар. спец. вищ. навч. 

закл. / Т.І. Панько, І.М. Кочан, Г.П. Мацюк.- Львів: Світ, 1994—216 с 
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2. Тимошик М. Історія журналістського курсу в мемуарах, щоденниках, інтерв’ю, замальовках, 

записках, есеях, документах, світлинах: [навч. посіб.] / Микола Тимошик, Галина Дацюк, Катерина 

Таран.-К.:Наша культура і наука, 2008.- 478 с. 

 

Чотири автори 
1. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / Вітвіцький В.В. 

[таін.]. - К.:НДІ «Украгропром-продуктивність», 2006. - 106 с. 

2. Механізація переробної галузі агропромислового комплексу: [підруч. для учнів проф.-техн. 

навч. закл.] / О.В. Гвоздєв, Ф.Ю. Ялпачик, Ю.П. Рогач, М.М. Сердюк. - К.: Вища освіта, 2006. - 478 с. 

 

П’ять і більше авторів 
1. Психология менеджмента / [Власов П.К. и др.]; под ред. Г.С. Никифорова. - [3-е изд.]. - X.: 

Гуманитар. центр, 2007. -510с. 

2. Формування здорового способу життя молоді: навч.-метод, посіб. для працівників соц. служб 

для сім’ї, дітей та молоді / Т.В. Бондар [та ін.]. - К.: Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. - 115с. - (Серія 

«Формування здорового способу життя молоді»: у 14кн., кн.13). 

 

 

Матеріали конференцій, з ’їздів 
1. Кібернетика в сучасних економічних процесах: зб. текстів виступів на республік, міжвуз. 

наук.-практ. конф. / Держкомстат України, Ін-т статистики, обліку та аудиту. -К.: ІСОА, 2002.-147 с. 

2. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій: зб. наук, праць/наук.ред. 

В.І.Моссаковський.-Дніпропетровськ: Навч. кн., 1999.215с 

 

Законодавчі матеріали 
1. Кримінально-процесуальний кодекс України: за станом на 1 грудня 2005 р. / Верховна Рада 

України. - Офіц.вид. - К: Парлам. вид-во, 2006. - 207 с. 

2. Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами: офіц. текст: за станом на 1 

червня 2006 р.: зб. нормат. актів,- К.: Юрінком Інтер, 2006. - 306 с. 

 

Багатотомні видання 
1. Історія української культури: у 2т./ НАН України,- К.: Наукова думка, 2001.-Т.1: Українська 

культура XIII - першої половини XVII ст. - 848 с.: ІЛ.-Т.2: Українська культура другої половини ХVІІ-

ХVІІІ ст. - 1246 с.: іл. 

2. Антологія української юридичної думки: в 10т. / Інститут держави і права ім. В.М. 

Корецького НАН України. - К.: Юридична книга, 2002. - Т.І: Загальна теорія держави і права, філософія 

та енциклопедія права. - 2002. - 568 с. 

 

Дисертації 
1. Копистинська І.Тенденції сучасного вітчизняного книговидання: організаційний, 

тематичний та рекламно-промоційний аспекти (1991-2003рр.):дис. ... канд. філол. наук: 10.01.08 / 

Копистинська І.М.-К.,2004.-223 с. 

 

Автореферати дисертацій  

1. Новосад І. Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих органів гнучких 

гвинтових конвеєрів : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.02.08 / Іван Якович Новосад. — Тернопіль, 

2007. — 20 с. 

 

Періодичні видання 

Один автор 

1. Козіна Ж.Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування системного аналізу в 

наукових дослідженнях в області спортивних ігор / Ж.Л. Козіна // Теорія та методика фізичного 

виховання. - 2007. - №6. - С. 15-18, 35-38. 
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Два автори 

1. Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних 

перетворень / Тетяна Гранчак, Валерій Горовий // Бібліотечний вісник. - 2006. - №- С .  1 4 -  17. 

 

Чотири і більше авторів 

1. Регіональні особливості смертності населення України / Л.А. Чепелевська [та ін.] // Вісник 

соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2007. - № 1. С.25-29. 

 

Електронні ресурси 

1. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі 

та освіті: (підсумки 10-ї Міжнар. конф. «Крим-2003») [Електронний ресурс] / Л.Й. Костенко, А.О. 

Чекмарьов, А.Г. Бровкін, І.А. Павлуша // Бібліотечний вісник - 2003,- № 4. - С.43. - Режим доступу до 

журн.: http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003  

2. Гетте Н. Типология журналов [Электронний ресурс] // Журнальний зал: культура, искусство, 

литература: [сайт] / Н. Гете, И. Телятникова; Омский государственньїй університет. - Режим доступа: 

http://www.univer.omsk.su 

 

3. Национальный информационно-библиотечный центр «ЛИБНЕТ» [Электронньй ресурс] / М-

во культуры РФ, Рос. гос. б-ка, Рос. нац. б-ка. - М.: Центр «ЛИБНЕТ», 2004. - Режим доступа: 

http://www.nilc.ru/ 

 

4. Нові вимоги до оформлення бібліографічного опису літературних джерел [Електронний 

ресурс] // Український пульмонологічний журнал. - 2008. - №2. -С.72. - Режим доступу до журн.: 

http://www.ifp.kiev.ua/ 
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