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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Навчальна дисципліна «Методологія наукових досліджень» виступає як 
один із найбільш важливих загальних предметів вивчення для студентів-
магістрів, що спеціалізуються з усіх галузей наукових знань. Даний курс займає 
особливе місце у навчальному процесі: з одного боку, він завершує цикл 
вивчення філософських дисциплін у вищому навчальному закладі, а з іншого – 
закладає підвалини для самостійної дослідницької роботи, допомагаючи 
студентам поєднати загальне світоглядне та філософське знання зі знанням 
своєї дисципліни через таку ланку як методологія, методи та методика 
наукового дослідження.  

Потреба приділення особливої уваги саме науковим дослідженням 
пояснюється значним зростанням її ролі в житті суспільства за сучасної доби, 
що має свій прояв у впливах наукового знання на всі сфери суспільного життя. 
Процес оновлення знання про світ відбувається дедалі стрімкішими темпами; 
водночас, поглиблення пізнання світу призводить до виникнення нових 
проблем, які призводять до розчарування у перспективах розвитку науки, до 
критики раціоналізму як такого та протиставлення йому інших, ненаукових 
форм пізнання. Руйнівні наслідки використання науки в егоїстичних інтересах 
певних суспільних груп потребують гуманітарної експертизи наукових 
досліджень, аналізу мети та ідеалів пізнавального процесу. Все це висуває 
нагальну потребу розуміння законів розвитку наукового пізнання, логічного 
осмислення його етапів та наслідків. 

Вивчення дисципліни «Методологія наукових досліджень» дозволяє 
студентам реалізувати свої пізнання зі спеціальності у науково-дослідній 
практиці, осмислити предмет та специфіку науки як способу пізнання людиною 
об’єктивного світу, зрозуміти необхідні етапи науково-дослідної роботи: від 
формулювання проблеми та пошуку необхідної інформації – до організації та 
оформлення результатів проведеного дослідження. Таким чином, методичні 
рекомендації з дисципліни «Методологія наукових досліджень» надають 
необхідну як методичну, так і інформаційну допомогу для самостійної роботи 
студентів із засвоєння проблем курсу.  

 
Мета курсу «Методологія наукових досліджень» – сприяти розвитку 

наукового світогляду студентів шляхом поглиблення розуміння засобів та 
методів логічного мислення стосовно основних етапів проведення та 
організації наукового дослідження та розвитку науки як динамічного цілого. 

 
Завданням курсу «Методологія наукових досліджень» є надати студентові 

всі можливості займатися пізнавальною діяльністю у будь-якій конкретній 
сфері, для чого його потрібно навчити: 

 розуміти загальні закономірності наукового дослідження, 
фундаментальні проблеми пізнання; 

 мати цілісне уявлення про поняття та феномен «наука», її філософські 
та методологічні засади; 
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 вміти відрізняти достовірне наукове знання від недостовірного; 
 розуміти логічну послідовність процесів наукового дослідження; 
 мати уявлення про співвідношення історичного та логічного в 

динаміці розвитку наукового пізнання, знати основні етапи 
становлення та зміни типів наукової раціональності; 

 знати ідеали, норми, методи наукового пізнання, особливості 
наукового етосу, специфіку взаємодії науки з філософією, з іншими 
формами культурної творчості людства; 

 вміти організовувати процес наукового дослідження та оформляти 
його результати згідно з чинними правилами та нормами. 

 
В результаті вивчення дисципліни «Методологія наукових досліджень» 

студент, таким чином, набуває сучасного знання про методологічні та 
філософські засади, методи та організаційні форми наукового дослідження, 
основи наукового пізнання; засвоєння та закріплення даного матеріалу сприяє 
формуванню вмінь і навичок використання тих чи інших наукових методів як у 
широкому світоглядно-філософському контексті, так і в конкретних 
дослідженнях з фахових дисциплін, зокрема при написанні магістерської 
кваліфікаційної роботи. 

Предмет вивчення дисципліни «Методологія наукових досліджень» тісно 
пов’язаний із проблематикою інших дисциплін, знання яких необхідно 
студенту для вивчення курсу. Зокрема, простежується взаємозв’язок 
методології наукових досліджень із такими курсами як-от: «Філософія», 
«Логіка», «Теорія пізнання», а також з дисциплінами, що присвячені вивченню 
спеціальної методології та методів досліджень, які використовуються у 
конкретних наукових дисциплінах. 

 
У курсі вивчення дисципліни «Методологія наукових досліджень» значну 

увагу приділено самостійній роботі студента, від якого вимагається, в першу 
чергу, знання класичних поглядів на проблеми, окреслені в межах курсу, та 
вміння досліджувати зокрема й першоджерела – основні праці відомих 
дослідників філософських і методологічних підвалин наукового знання, таких 
як Георг Вільгельм Фрідріх Гегель, Карл Поппер, Бертран Рассел, Томас Кун, 
Пол Фейєрабенд, Умберто Еко, В’ячеслав Стьопін та ін. 

Метою організації самостійної роботи студентів є формування у 
студентів навичок самостійного здобуття знань із методології науки та 
самостійного проведення наукового дослідження; така мета передбачає 
оволодіння вміннями та навичками формулювати зміст та мету роботи, 
організовувати власну самоосвіту, вміння по-новому підходити до вирішення 
питань, оптимізувати пізнавальну і розумову активність, проявляти здатність 
до творчого мислення. Важливість принципу індивідуального пошуку знань 
пояснюється його сприянням розвитку допитливості, зацікавленості, 
орієнтуванням на дослідницьку роботу теоретичного або дослідно-
експериментального рівнів і зближенням самостійної роботи з науковим 
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пошуком. Спираючись на даний принцип, викладач бере активну участь в 
організації самостійної роботи студентів, співвідносячи її з навчально-
освітньою діяльністю в аудиторії. 

Зміст самостійної роботи студента над темами в межах дисципліни 
«Методологія наукових досліджень» визначається її навчальною програмою, 
методичними матеріалами, тематикою для написання контрольних та 
реферативних робіт. Забезпечується самостійна робота студента працями, 
визначеними як першоджерела для обов’язкового опрацювання, системою 
навчально-методичних засобів (підручниками, навчальними та методичними 
посібниками, конспектами лекцій викладача, практикумом тощо). Методичні 
матеріали передбачають можливість самоконтролю з боку студента, його 
здатність до опрацювання як наукової, так і публіцистичної та художньої 
літератури. 

Самостійна робота студента над засвоєнням навчального матеріалу з 
дисципліни «Методологія наукових досліджень» може проводитися в 
бібліотеці МАУП, у Національній парламентській бібліотеці, в Центральній 
науковій бібліотеці імені В. І. Вернадського, а також у віртуальних бібліотеках 
мережі Інтернет. В останньому випадку опрацювання літератури, як 
переліченої в основному та додатковому списках рекомендованих джерел, що 
додається, так і такої, що знаходиться самостійно, потребує особливої уваги 
відповідно до норм і правил пошуку наукової інформації та методології 
демаркації наукового та ненаукового (псевдонаукового) знання. Засвоєння під 
час здійснення самостійної роботи найважливіших і найскладніших питань зі 
змісту навчальної дисципліни перевіряється у формі загальної дискусії та 
обговорень в аудиторії, зокрема під час проведення семінарських занять. 

 
Самостійна робота студентів над темами в межах дисципліни 

«Методологія наукових досліджень» передбачає: 
1. самостійне вивчення частини курсу шляхом конспектування лекцій, 

написання контрольних робіт, рефератів, повідомлень, виступів на 
семінарських заняттях; 

2. роботу з першоджерелами наукового та публіцистичного характеру, 
підручниками та періодичною літературою; 

3. позааудиторну роботу – участь в обговореннях важливих питань на 
студентських конференціях, олімпіадах, конкурсах тощо. 
 
Самостійна робота студентів контролюється так само, як і навчальний 

матеріал, що опрацьовується під час навчальних занять. 
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ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ 
«МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ» 

 
 

Змістовий модуль 1. Поняття науки та методології науки. Формування 
гносеологічної та методологічної проблематики науки в історії філософії 

 
Тема 1. Сутність науки. Основні принципи наукового пізнання 

 
Наука як форма пізнання світу людиною. Сутність науки, її кумулятивний 

характер. Предмет, завдання і функції науки. Наука серед інших форм 
культури. Буденне, релігійне, художнє пізнання. Наука, паранаука, 
псевдонаука. Специфіка наукового знання порівняно з іншими типами знання. 
Структура і класифікація наук. Основні принципи наукового пізнання. Поняття 
методу. Специфіка наукового методу. Співвідношення методології та методики 
наукового дослідження. 

 
Орієнтовна тематика рефератів 

 
1. Принцип об’єктивності як основний принцип наукового пізнання. 
2. Класифікація наук: історія та сучасність. 
3. Наука та повсякденне знання: спільне та відмінне. 

 
Питання для самоконтролю 

 
1. Знання наукове та знання буденне. 
2. Основні принципи наукового пізнання.  
3. Співвідношення науки з ненауковими (пара-наука, псевдонаука) 

формами пізнання світу.  
4. Об’єктивність як принцип наукового пізнання. 
5. Роль філософії у науковому пізнанні. 

 
Тестові завдання 

 
Результатом діяльності науки є: 
а) теорія; 
б) закони; 
в) факти; 
г) спостереження. 

 
Художнє пізнання, на відміну від наукового, характеризується: 
 а) міфологічним відображенням світу; 
б) раціональним відображенням світу; 
в) особистісно-суб’єктивним відображенням світу на основі художніх 

образів; 
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г) буденним пізнанням світу.  
 
Яка з цих функцій не є функцією науки? 
а) описова; 
б) прогностична; 
в) проективно-конструкторська; 
г) компенсативна. 
 
Чи передбачає визначення «ненауковий» негативну оцінку? 
а) так, тому що наука є найвищим досягненням людського розуму; 
б) ні, тому що кожна форма людської діяльності має специфічне 

призначення; 
в) так, тому що наукове знання передбачає точність, виваженість, 

експериментальну перевірку; 
г) так, тому що наукове обґрунтування розповсюджується на різні сфери 

людського життя. 
 

Література [1, 2, 5, 7, 11, 29, 52, 67, 96, 98] 
 
 

Тема 2. Генезис гносеологічної та методологічної проблематики у 
філософії Античності та Середньовіччя 

 
Історія розвитку наукового знання в Давній Греції. Антична наука і 

проблема методу пізнання. Суперечка номіналізму та реалізму за доби 
Середньовіччя. Вчення Фоми Аквінського про співвідношення віри і розуму, 
Номіналізм В. Оккама та методологія науки. Вчене незнання» Миколая 
Кузанського. Особистість та філософські погляди Дж. Бруно. Природознавчі 
досягнення М. Коперника та Г. Галілея. Рефлексія щодо науки в 
західноєвропейській філософії Нового часу. Проблема методу пізнання. 
Емпіризм, сенсуалізм і раціоналізм. Ф. Бекон, Т. Гоббс, Р. Декарт, Б. Паскаль, 
Дж. Локк, Дж. Берклі, Д. Юм. 

 
Орієнтовна тематика рефератів 

 
1. Антична геометрія: наука чи «переднаука»? 
2. Проблема універсалій та її значення для методології пізнання. 
3. Християнське вчення про істину та раціональність класичної науки. 
4. Джордано Бруно та Галілео Галілей: два підходи до пізнання. 
5. Діалектика пізнання на Миколаєм Кузанським. 
6. Суперечка емпіризму і раціоналізму в філософії Нового часу. 

 
 

Питання для самоконтролю 
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1. Формування елементів перед-науки в античній культурі. 
2. Розробка емпіричного методу пізнання Ф. Беконом. 
3. Раціоналістичний метод Р. Декарта. 

 
Тестові завдання 

 
Чому саме у Стародавній Греції було створено вперше наукову теорію? 
а) греки добре засвоїли мудрість Стародавнього Сходу; 
б) греки вміли запозичувати знання у інших народів; 
в) для греків велику роль грав раціональний аналіз дійсності; 

безкорисливе шукання істини.  
г) греки дбали про вирішення конкретних  проблем практики. 
 
Одна з перших спроб класифікації наук належить давньогрецькому 

філософу, великому систематизатору 
а) Фалесу; 
б)Геракліту 
в) Аристотелю 
г) Платону. 
 
Якою мовою, за твердженням Галілея, написана книга Природи? 
а) математики; 
б) одкровення; 
в) философії; 
г) фізики. 
 
Р.Декарт виробив дедуктивний метод пізнання, спираючись на метод 
а) математики, 
б) астрономії, 
в) астрології, 
г) фізики. 
 
Ф.Бекон вважав «ідолами театру»: 
а) користування хибними філософськими авторитетами; 
б) надмірне захоплення театром; 
в) переважання інтересу до мистецтва над науковими інтересами. 
г) захоплення зовнішніми науковими ефектами.  
 

Література [6, 8, 16, 20, 32, 33, 45, 48, 49, 50, 78, 82, 88] 
 

 
Тема 3. Філософсько-методологічні проблеми науки у ХІХ–ХХ ст. 

 
Методологічні проблеми науки у філософії доби Просвітництва. І. Кант 

про теоретичний і практичний розум. Діяльнісно-творча основа буття, 
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проблеми діалектики у класичній німецькій філософії. Г. В. Ф. Гегель, його 
діалектика, філософська система та метод. Позитивізм ХІХ ст. О. Конт, 
Г. Спенсер, Дж. Ст. Мілль. Проблеми науки у марксизмі. Концепція філософії 
науки у неопозитивізмі (Б. Рассел, М. Шлік, Л. Вітгенштейн), принцип 
верифікації та філософія мови. Сцієнтизм і антисцієнтизм у філософській думці 
ХХ ст. Проблеми теорії та методів пізнання в історії української філософської 
думки (Г. Сковорода, П. Юркевич, М. Драгоманов, І. Франко, 
В. І. Вернадський). 

 
Орієнтовна тематика рефератів 

 
1. Раціоналізм мислителів доби Просвітництва. 
2. Німецька класична філософія та класичний ідеал наукової раціональності. 
3. Гегелівська діалектика як метод пізнання. 
4. Позитивістська філософія науки.  
5. Обмеженість позитивістського підходу до науки.  
6. Антисцієнтизм: причини формування та основні ідеї. 
7. В. І. Вернадський про сутність науки. 

 
 

Питання для самоконтролю 
 

1. Діалектика як вчення про розвиток та метод дослідження. 
2. Верифікація та фальсифікація в методології науки.  

 
Тестові завдання 

 
Антиномії чистого розуму, за І. Кантом: 
а) свідчать про необмежені можливості людського пізнання; 
б) свідчать про певні межі теоретичного пізнання світу; 
в) свідчать про безсилля людського розуму у пізнанні світу; 
г) свідчать про некритичний підхід дослідника до проблем пізнання. 

 
Що із зазначеного нижче не є законом діалектики, сформульованим 
Гегелем: 
а) закон виключеного третього, 
б) закон єдності та боротьби протилежностей, 
г) закон заперечення заперечення, 
д) закон переходу кількісних змін у якісні. 
 
Логічний позитивізм головним для філософії вважав:  
а)аналіз філософських проблем буття; 
б) аналіз мови наукового дослідження; 
в) аналіз етичних проблем науки; 
г) аналіз смислу життя людини. 
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Орієнтація у суспільній свідомості ХХ ст., яка вважає науку культурно-
світоглядним зразком, закликає орієнтуватися на методи природничих і 
технічних наук, це: 
а) сцієнтизм; 
б) антісциєнтизм; 
в) матеріалізм; 
г) ідеалізм. 

 
Література [5, 8, 10, 14, 16, 17, 36, 42, 48, 49, 50, 97] 

 
 
Тема 4. Філософія науки як напрям філософії та методологія наукового 

пізнання 
 

Філософія та методологія науки: становлення та розвиток у ХХ ст. 
К. Поппер і принцип фальсифікації. І. Лакатос про науково-дослідницькі 
програми. Т. Кун: концепція парадигм і наукових революцій. П. Фейєрабенд і 
«анархістська» концепція методології науки. Сцієнтизм і антисцієнтизм. Роль 
філософії у науковому пізнанні. Сутність діалектики, її зміст та різновиди. 
Проблеми діалектики у сучасних філософських доктринах. Синергетика як 
філософський метод постнекласичної науки. 
 

Орієнтовна тематика рефератів 
 

1. Критичний раціоналізм К. Поппера. 
2. Феномен науково-дослідної програми. 
3. Поняття парадигми в концепції науки Т. Куна. 
4. «Методологічний анархізм» П. Фейєрабенда. 
5. Метафізика та діалектика як методи пізнання. 
6. Феномен синергетики. 
7. Історичні долі діалектики. 

 
 

Питання для самоконтролю 
 

1. Концепція фальсифікаціонізму К. Поппера. 
2. Концепція «науково-дослідних програм» І. Лакатоса. 
3. Поняття наукової парадигми та наукової революції у Т. Куна. 
4. Абстрактне та конкретне мислення. 
5. Сходження від абстрактного до конкретного в науковому пізнанні.  
6. Синергетика як сучасна міждисциплінарна дослідницька програма. 

 
Тестові завдання 
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Що, згідно з К. Поппером, є  найважливішим  джерелом зростання  світу 
об’єктивного знання: 
а) підтвердження  досвідом; 
б) верифікація; 
в) критицизм і фальсифікація; 
г) конкуренція. 
 
Як, за Т. Куном, відбувається перехід до нової парадигми в розвитку 
науки? 
а) різко, революційним шляхом; 
б) поступово, шляхом логічних аргументів та посилань на досвід; 
в) вкрай повільно, шляхом поступового порівняння  старої парадигми з 
новою, а також із самою природою; 
г) повільно, шляхом часткових змін старої парадигми.  
 
Філософію господинею над усіма науками вважав: 
а) Арістотель; 
б) К. Маркс; 
в) С. Кіркегор; 
г) О. Конт. 
 
Що з перерахованого нижче не є структурним елементом методу 
діалектики: 
а) принципи; 
б) закони; 
в) категорії; 
г) гіпотези.  

 
Література [11, 16, 26, 27, 31, 46, 52, 70, 84, 90, 94] 

 
 

Тема 5. Основна проблематика гносеології. Проблема істини у пізнанні 
 

Пізнання у контексті людського існування. Суб’єкт і об’єкт пізнання. 
Форми пізнавальної діяльності. Співвідношення чуттєвого і логічного пізнання. 
Інтуїція та її роль у науковому пізнанні. Співвідношення  раціоналізму та 
ірраціоналізму. Співвідношення пізнання і оцінки. Істина, її концепції 
(Арістотель, В. Джеймс, Б. Рассел). Істина як процес. Проблема об’єктивної 
істини та її критеріїв у ціннісно-орієнтованому пізнанні. Співвідношення 
істини і методу пізнання. 
 

Орієнтовна тематика рефератів 
 

1. Істина та її критерії. 
2. Роль інтуїції в науковому пізнанні. 
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3. Історичні підходи до розуміння наукової істини. 
 

 
Питання для самоконтролю 

 
1. Істина як мета та ідеал наукового пізнання. 

 
Тестові завдання 

 
Здатність осягати істини, не звертаючись до розгорнутого логічного 
міркування, це: 
а) інтуїція; 
б) воля; 
в) талант; 
г) уява. 
 
З принципу повної відносності істини виходили: 
 а) Платон; 
б) Арістотель; 
в) Сократ; 
г) софісти. 
 
Головна мета та вища цінність наукового пізнання, це: 
а) відкриття об’єктивної істини; 
б) досягнення правди; 
в) встановлення обґрунтованих фактів; 
г) формування сміливих гіпотез. 

 
 

Література [3, 6, 15, 21, 27, 67, 69, 72] 
 
 
 

Змістовий модуль 2. Методологічні та організаційні засади наукових 
досліджень 

 
Тема 6. Методологічні засади та динаміка розвитку науки. Феномен 

наукових революцій 
 

Ідеали та норми дослідження, наукова картина світу, філософські засади 
науки. Основні етапи розвитку науки. Ідеали та типи наукової раціональності. 
Чотири наукових революції (В. С. Стьопін). Класична, некласична та 
постнекласична наука. Методологічна єдність і багатоманітність сучасної 
науки. Основні проблеми та суперечності постнекласичної методології 
наукового пізнання. 
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Орієнтовна тематика рефератів 

 
1. Формування класичної науки, її основні принципи. 
2. Некласична наука і проблема методу пізнання.  
3. Релятивізм у науковому пізнанні. 
4. Постнекласична наука у сучасну епоху.  
 

 
Питання для самоконтролю 

 
1. Основні етапи розвитку науки. Класична, некласична та постнекласична 

науки. 
2. Особливості класичної науки. Експериментальне природознавство. 

Механіцизм. 
3. Розвиток дисциплінарного знання у межах класичної науки (ХІХ ст.). 

Еволюційний підхід. 
4. Класифікація наук: історія та сучасність. 
5. Некласична наука і проблема методу пізнання. Релятивізм. 
6. Постнекласична наука за доби сьогодення. 

 
Тестові завдання 

 
Некласична наука характеризується: 
а) залежністю наукової картини об’єкта від методів його дослідження, 
б) механістичним редукціонізмом  у розумінні природних процесів, 
в) пануванням механіки у створенні картини світу; 
г) незалежністю наукової картини об’єкта від методів його дослідження. 
 
Постнекласична наука характеризується такою  рисою, як: 
а) формуванням дисциплінарної структури науки, 
б) революцією у методах збереження та передання інформації, 
в) формуванням експериментального природознавства; 
г) дистанційованістю науки від проблем моралі. 
 
Теорія А. Ейнштейна стосується періоду: 
а) класичної науки; 
б) некласичної науки; 
в) постнекласичної науки; 
г) науки Нового часу. 
 

Література [26, 27, 41, 46, 52, 54, 55, 87, 95, 96] 
 
 

Тема 7. Методи наукового дослідження 
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Типологія методів наукового пізнання: спеціальні та загальнонаукові. 

Класифікація та характеристика загальнонаукових методів. Емпіричні методи: 
спостереження, порівняння, вимірювання, експеримент. Теоретичні методи 
пізнання: абстрагування, аналіз і синтез, індукція і дедукція, моделювання та ін. 
Філософські та загальнологічні методи дослідження (аксіоматичний, 
гіпотетико-дедуктивний, метод сходження від абстрактного до конкретного). 
Системний аналіз та синергетика.  

 
Орієнтовна тематика рефератів 

 
1. Типологія методів наукового дослідження: спеціальні та 

загальнонаукові методи. 
2. Роль філософської методології у науковому дослідженні.   
3. Системний аналіз як загальнонауковий метод дослідження. 
4. Екологія як парадигмальна дисципліна сучасної науки. 
5. Синергетика як науково-дослідна програма.  
6. Спостереження у науковому дослідженні.  
7. Роль формалізації та моделювання у науковому дослідженні. 

 
Питання для самоконтролю 

 
1. Поняття методу, методики та методології. 
2. Методологія  наукового дослідження. 
3. Типологія методів наукового дослідження. 
4. Емпіричні методи наукового пізнання. 
5. Спостереження у науковому дослідженні. 
6. Роль експерименту в науці.  
7. Теоретичні методи наукового дослідження. 
8. Аналіз і синтез у науковому пізнанні. 
9. Моделювання та аналогія як методи наукового дослідження. 
10. Індукція та дедукція. 

 
Тестові завдання 

 
Методологія наукового дослідження це : 
а) система певних способів та прийомів, що застосовується у певній сфері 
діяльності, а також вчення про цю систему; 
б) спосіб досягнення мети, сукупність прийомів та операцій теоретичного та 
практичного освоєння дійсності; 
в) методи наукового дослідження в їх сукупності; 
г) порядок застосування методів наукового дослідження. 

 
Загальнонаукова методологія – це така, яка 
а) використовується у всіх або переважній більшості наук; 
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б) використовується лише у деяких науках; 
в) використовується лише на філософському рівні; 
г) використовується у міждисциплінарних дослідженнях. 

 
Метод, в основі якого лежить співставлення окремих параметрів або 

окремих ознак досліджуваних об’єктів, встановлення відмінностей 
і подібностей між ними, це: 

а) аналіз; 
б) синтез; 
в) порівняння; 
г) вимірювання. 
 
Який з наведених нижче методів дослідження використовується як на 

емпіричному, так і на теоретичному рівні: 
а) спостереження; 
б) вимірювання; 
в) аналіз і синтез; 
г) прогнозування. 
 
Найелементарніший метод емпіричного дослідження, це: 
а) спостереження; 
б) вимірювання; 
в) порівняння; 
г) експеримент. 

 
Література [1, 2, 10, 12, 18, 47, 76, 98] 

 
 

Тема 8. Структура наукового дослідження 
 

Наукове дослідження як процес. Наукова проблема, її постановка та 
формулювання. Гіпотеза та експеримент у науковому дослідженні. Наукові 
факти та їх роль у науковому дослідженні. Поняття наукової теорії, вимоги до 
наукових теорій. Поняття, категорії, принципи, постулати, правила як елементи 
науки. Структура наукового доказу та спростування. Правила і умови доказів та 
спростувань. Аргументація. 

 
Орієнтовна тематика рефератів 

 
1. Роль фактів у науковому дослідженні. 
2. Наукова ідея як спосіб нетрадиційного пояснення явищ.  
3. Наукова гіпотеза та її роль у пізнанні.  
4. Поняття наукової теорії, її сутність та структура.   

 
Питання для самоконтролю 
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1. Структура наукового дослідження. 
2. Наукова проблема як вихідний етап дослідження. 
3. Наукова гіпотеза та її роль у пізнанні.  
4. Поняття наукової теорії, її сутність та структура.  
5. Поняття факту науки. 

 
Тестові завдання 

 
Наукове дослідження починається з: 

а) побудови гіпотез; 
б) формулювання проблеми; 
в) створення нових методів дослідження; 
г) впровадження нових методів дослідження. 
 
Найбільш розвиненою формою наукового пізнання є: 
а) ідея; 
б) проблема; 
в) гіпотеза; 
г) теорія. 
 

Література [1, 2, 18, 22, 23, 24, 34, 35, 68, 74, 87] 
 
 
Тема 9. Специфіка методологічних проблем соціально-гуманітарних наук 

 
Генезис проблеми специфіки методів соціально-гуманітарних наук. 

Неокантіанство. Методи дослідження економічного життя. М. Вебер. Методи 
та парадигми соціального дослідження. Становлення герменевтики. В. Дільтей. 
Сучасна філософська герменевтика М. Гайдеггера та Г. Гадамера. М. Бахтін: 
розуміння тексту як діалог. Методологічні ідеї феноменології (Е. Гуссерль), 
структуралізму та постструктуралізму (Р. Барт, К. Леві-Стросс, М. Фуко). 
Специфіка сучасної методології науки. Екологізація та людиномірність науки в 
постнекласичний період розвитку наукової раціональності. 

 
Орієнтовна тематика рефератів 

 
1. Усвідомлення специфіки соціально-гуманітарних наук у філософії науки. 
2. Проблема інформаційної революції в період постнекласичної науки.  
3. Сцієнтизм у сучасному суспільстві як наслідок оптимістичної оцінки 

перспектив науки. 
 

Питання для самоконтролю 
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1. Проблема методу гуманітарних наук у неокантіанстві. «Науки про природу» 
та «науки про культуру». 

2. Екологізація науки у сучасну епоху. 
 

Тестові завдання 
 
Розподіл наук на «науки про природу» та «науки про культуру» було 
здійснено: 
а) неокантіанцями В.Віндельбандом та Г.Ріккертом; 
б) марксистами К.Марксом та Ф.Енгельсом; 
в) атомістами Демокритом та Епікуром; 
г) позитивістами О. Контом та Г. Спенсером.  
 
Специфічно гуманітарним методом наукового дослідження є 
а) герменевтика; 
б) діалектика; 
в) метафізика. 
г) системний метод. 
 
Вчений, який вважав, що головне для соціології вивчати осмисленні дії 
людей у їх співвідношенні з об’єктами зовнішнього й внутрішнього світу 
(«розуміюча соціологія») – це: 
а) К.Маркс; 
б) М.Вебер; 
в) Е.Дюркгейм; 
г) Т.Парсонс  
 

Література [4, 9, 28, 30, 39, 40, 59, 60, 79, 83, 90, 92] 
 
 

Тема 10. Наука в соціокультурному контексті. Етика науки 
 

Наука як соціокультурний феномен. Розвиток форм інституційної 
діяльності науки у історичному контексті. Проблема трансляції наукових знань. 
Наука, економіка, влада. Феномен наукових шкіл як предмет 
міждисциплінарних досліджень. Міждисциплінарний підхід до дослідження 
феномена наукових шкіл. Формування особистості науковця. Проблема 
гармонії та конфлікту цінностей у творчості вченого. Наука та цінності. Етос і 
мораль науки. Проблема об’єктивності наукового пізнання. 

 
Орієнтовна тематика рефератів 

 
1. Наука і мораль. 
2. Наука та цінності. 
3. Проблема кризи у сучасній науці та можливі шляхи її подолання. 
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4. Математизація та комп’ютеризація як провідні тенденції розвитку сучасної 
науки, їх значення та обмеження.  

 
Питання для самоконтролю 

 
1. Наука та цінності техногенної цивілізації. 
2. Проблема об’єктивності наукового пізнання за доби постнекласичної науки.  

 
Тестові завдання 

 
Розглядати науку як соціальний інститут, це означає: 
а) розглядати науку з точки зору законів пізнання, 
б) розглядати науку у її внутрішніх закономірностях,  
в) розглядати форми суспільної організації науки, 
г) розглядати науку як певну сукупність теорій. 
 
Принцип аксіологізації сучасної науки – це: 
а) необхідність врахування екологічних вимірів науки; 
б) необхідність врахування ціннісних компонентів пізнавального процесу; 
в) необхідність врахування об’єктивних характеристик досліджуваних 

об’єктів; 
г) необхідність врахування нових наукових ідей. 
 
Ознакою наукової школи є: 
а) наявність організованої й керованої наукової структури; 
б) спільна дослідницька програма; єдиний стиль мислення; 
в) особистість видатного вченого на чолі; 
г) все, зазначене вище.  
 

Література [17, 43, 47, 53, 57, 58, 91, 94] 
 
 

Тема 11. Організація наукових досліджень та методика оформлення їх 
результатів 

 
Роль інформації в наукових дослідженнях. Зв’язок дослідницької та 

інформаційної діяльності. Наукова комунікація. Види наукових публікацій 
(монографія, стаття, автореферат тощо). Вчені ступені та наукові звання, їх 
роль в організації наукових досліджень. Порядок написання та захисту 
дисертаційної роботи. Створення інформаційної бази наукового пошуку. 
Бібліографія. Основні вимоги до оформлення результатів дисертацій. Мова та 
стиль наукової роботи. 
 

Орієнтовна тематика рефератів 
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1. Формальна та неформальна наукова комунікація: порівняльний аналіз. 
2. Монографія як вид наукової публікації. 
3. Наукова стаття за доби «нормальної науки». 
4. Історія становлення наукових ступенів в Україні. 
5. Основні проблеми накопичення та обробки інформації в процесі 

дослідження. 
6. Методика підготовки дисертаційної роботи. 
7. Автореферат як форма наукового дослідження. 

 
Питання для самоконтролю 

 
1. Поняття наукової комунікації та наукової школи. 
2. Наукова стаття та рецензія як форми наукової роботи. 
3. Апробація результатів наукового дослідження. Наукова дискусія. 
4. Співвідношення курсової, дипломної, магістерської робіт як 

кваліфікаційних досліджень.  
5. Методика підготовки та оформлення наукової публікації. 
6. Послідовність виконання курсової, дипломної, магістерської роботи.  
7. Дисертація: визначення поняття, основні види. 
8. Вчені ступені і звання та їх роль в організації наукових кадрів. 
9. Основні проблеми накопичення та обробки інформації в процесі 

дослідження. 
10. Джерела інформації для наукових досліджень та їх пошук.  
11. Порядок захисту та специфіка курсової, дипломної, магістерської роботи. 
12. Порядок захисту дисертаційної роботи.  
13. Об’єкт і предмет наукового дослідження.  
14. Аналіз наукової літератури з теми дослідження. 
15. Вступ до дисертаційної роботи, його композиція.  
16. Загальні вимоги до оформлення тексту дисертаційної роботи. 
17. Підготовка автореферату як етап наукового дослідження. 
18. Проблема мови та стилю наукової роботи. 

 
Тестові завдання 

 
Що таке наукова комунікація? 
а) будь-яка комунікація, розглянута з наукової точки зору; 
б) обмін науковою інформацією; 
в) обмін науковою інформацією між ученими і спеціалістами; 
г) обладнання для передання інформації. 
 
Комунікація між вченими через їх публікації називається 
а) прямою комунікацією; 
б) опосередкованою комунікацією; 
в) вертикальною комунікацією; 
г) горизонтальною комунікацією. 
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Короткий письмовий виклад змісту книги, статті, лекції, це: 
а) конспект; 
б) рецензія; 
в) автореферат; 
г) тези.  
 
Яка характеристика вченого, за Законом України про наукову та науково- 
технічну діяльність, не є обов’язковою? 
а) фізична особа; 
б) повна вища освіта; 
в) отримання наукових та науково-технічних результатів; 
г) наявність кандидатського ступеню. 
 
Дисертація має бути виконана: 
а) особисто, у вигляді спеціально підготованого рукопису чи монографії; 
б) особисто чи колективно, у вигляді рукопису чи  монографії; 
в) колективно, у вигляді спеціально підготованого рукопису; 
г) у вигляді колективної монографії. 
 
Захист  магістерської роботи відбувається: 
а) на засіданні кафедри, зі спеціальності, з якої захищаються; 
б) на засіданні Державної екзаменаційної комісії; 
в) на засіданні Ради факультету; 
г) на засіданні Ректорату вищого навчального закладу.  
 
Стисле викладення змісту дисертації у процесі підготовки до захисту 
робиться у  
а) авторефераті дисертації; 
б) опублікованих статтях; 
в) доповідях на конференціях; 
г) об’яві про захист у Бюлетені ВАК. 
 

Література [1, 2, 18, 29, 34, 35, 37, 56, 69, 86] 
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