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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за 

формами навчання 

денна заочна 
«Методологія наукових досліджень та академічна доброчесність» 

Курс І І 

Семестр І І 

Обсяг кредитів 3 3 

Обсяг годин, 

в тому числі: 

90 90 

Аудиторні 34 6 

Модульний контроль   

Семестровий контроль   

Самостійна робота 56 84 

Форма семестрового контролю Залік Залік 
 

2. Статус дисципліни: обов’язкова. 

3. Мета курсу «Методологія наукових досліджень та академічна доброчесність» 

– відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту» та положень 

«Програми забезпечення якості освіти у ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія 

управління персоналом», сприяти розвитку наукового світогляду студентів та 

засвоєння ними етичних принципів освітнього та дослідного процесів шляхом 

поглиблення розуміння норм академічної доброчесності, засобів та методів 

логічного мислення стосовно основних етапів проведення й організації 

наукового дослідження, динаміки на напрямів розвитку науки як динамічного 

цілого. 

Завданням курсу «Методологія наукових досліджень та академічна 

доброчесність» 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; 

 вміти відрізняти достовірне наукове знання від недостовірного; 

 розуміти логічну послідовність процесів наукового дослідження; 

 засвоїти норми академічної доброчесності та принципи наукового 

етосу; 

 мати уявлення про співвідношення історичного та логічного в динаміці 

розвитку наукового пізнання, знати основні етапи становлення та зміни 

типів наукової раціональності. 

 

4. Компетентності та програмні результати навчання за дисципліною 

Після вивчення курсу студенти будуть:  

 знати ідеали, норми, методи наукового пізнання, особливості наукового 

етосу та норми академічної доброчесності специфіку взаємодії науки з 

філософією, з іншими формами культурної творчості людства; 

 вміти організовувати процес наукового дослідження та оформлювати 

його результати згідно з чинними правилами та нормами, включаючи 

заборону академічного плагіату. 
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Загальні компетентності: 

1. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях. 

2. Здатність проведення наукових та прикладних досліджень на професійному 

рівні. 

3. Здатність професійно аналізувати інформацію, оцінювати повноту і 

можливості її використання. 

4. Вміння з’ясовувати, ставити і вирішувати проблеми. 

5. Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу. 

6. Здатність проводити наукові дослідження, в тому числі і у сфері психології. 

7. Здатність бути критичним і самокритичним.  

 

 

5. Структура навчальної дисципліни 

Тематичний план для денної форми навчання 

Назва змістових модулів, тем 
У
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г
о

 

Розподіл годин між видами робіт 

Аудиторна: 
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Змістовий модуль 1. Поняття науки. Формування гносеологічної та методологічної 

проблематики науки в історії філософії 
Тема 1. Сутність науки. Основні принципи 
наукового пізнання  

8 2 2    4 

Тема 2. Генезис гносеологічної та 

методологічної проблематики в історії 

філософії 

10 2 2    6 

Тема 3. Філософсько-методологічні проблеми 

науки у ХІХ–ХХ ст.  
10 2 2    6 

Тема 4. Філософія науки як напрям філософії 

та методологія наукового пізнання 
8 2     6 

Тема 5. Основна проблематика гносеології. 

Проблема істини у пізнанні 
6 2     4 

Модульний контроль   

Разом 42 10 6 - -  26 
Змістовий модуль 2. Методологічні, аксіологічні та організаційні засади наукового 

дослідження 
Тема 6. Методологічні засади та динаміка 
розвитку науки. Феномен наукових революцій 

8 2     6 

Тема 7. Методи наукового дослідження. 8 2 2    4 

Тема 8. Структура наукового дослідження 6 2     4 

Тема 9. Наука у соціокультурному контексті 6 2     4 

Тема 10. Академічна доброчесність і 

особливості її дотримання 
10 2 2    6 

Тема 11. Організація наукових досліджень та 

методика оформлення їх результатів 
10 2 2    6 

Модульний контроль   

Разом 48 12 6 - - - 30 

Підготовка та проходження 

контрольних заходів 

  

Усього 90 22 12 - - - 56 
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6. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Поняття науки. Формування гносеологічної та 

методологічної проблематики науки в історії філософії 

 

Тема 1. Сутність науки. Основні принципи наукового пізнання 

 

1. Наука як форма пізнання світу людиною.  

2. Предмет, завдання і функції методології науки. 

3. Знання наукове та знання буденне. 

4. Наука та інші форми людської культурної творчості. 

5. Наука, паранаука, псевдонаука. 

6. Основні принципи наукового пізнання. 

7. Ідеали наукового дослідження. 

 

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

 

 

Тема 2. Генезис гносеологічної та методологічної проблематики в історії 

філософії 

 

1. Антична філософія та наука у контексті генезису методів пізнання. 

2. Суперечки про природу універсалій у філософії Середньовіччя. Номіналізм та 

реалізм.  

3. Миколай Кузанський та передумови розвитку класичної  науки.  

4. Особистість та філософські погляди Дж. Бруно. 

5. Природознавчі досягнення М. Коперника та Г. Галілея.  

6. Проблема методу пізнання в західноєвропейській філософії Нового часу. 

Ф. Бекон.  

7. Становлення та розвиток емпіризму і раціоналізму. Т. Гоббс, Р. Декарт, 

Дж. Локк, Дж. Берклі, Д. Юм. 

 

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

 

 

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

 

1. Методологічні проблеми науки у філософії доби Просвітництва.  

2. Діяльнісно-творча основа буття та проблеми діалектики у класичній 

німецькій філософії (І. Кант, Й.-Г. Фіхте, Ф. В. Й. Шеллінг, Г. В. Ф. Гегель). 

3. Сутність позитивізму. Еволюція позитивізму.  

4. Логічний позитивізм та проблема критерію науковості. Принцип верифікації. 

5. Проблеми теорії та методів пізнання в історії української філософської думки 

(Г. Сковорода, П. Юркевич, М. Драгоманов, І. Франко, В. І. Вернадський). 

 

Література[5, 8, 9, 14, 17, 36, 48, 49, 50, 97] 
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Тема 4. Філософія науки як напрям філософії та методологія наукового 

пізнання 

 

1. К. Поппер та концепція фальсифікаціонізму. 

2. Концепції наукового знання у постпозитивізмі. Т. Кун, І. Лакатос, 

П. Фейєрабенд. 

3. Сцієнтизм і антисцієнтизм у філософській думці ХХ ст.  

4. Роль філософії у науковому пізнанні. 

5. Сутність діалектики, її зміст та різновиди. 

6. Проблеми діалектики у сучасних філософських доктринах. Неомарксизм.  

7. Синергетика як філософський метод постнекласичної науки. 

 

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

 

 

Тема 5. Основна проблематика гносеології. Проблема істини у пізнанні  

 

1. Пізнання у контексті людського існування. Суб’єкт і об’єкт пізнання.  

2. Форми пізнавальної діяльності. Співвідношення чуттєвого і логічного 

пізнання. 

3. Інтуїція та її роль у науковому пізнанні. Співвідношення раціоналізму та 

ірраціоналізму. Співвідношення пізнання і оцінки.  

4. Істина, її концепції (Арістотель, В. Джеймс, Б. Рассел). Істина як процес. 

5. Проблема об’єктивної істини та її критеріїв у ціннісно-орієнтованому 

пізнанні. Співвідношення істини і методу пізнання. 

 

Література[3, 6, 21, 27, 67, 69, 72] 

 

 

 

Змістовий модуль 2. Методологічні, аксіологічні та організаційні засади 

наукових досліджень 

 

Тема 6. Методологічні засади та динаміка розвитку науки. Феномен 

наукових революцій 

 

1. Ідеали та норми наукового дослідження. 

2. Наукова картина світу та філософські засади науки. 

3. Типи наукової раціональності та чотири наукових революції (В. С. Стьопін).  

4. Класична, некласична та постнекласична наука в їх методологічних 

особливостях. 

5. Дисциплінарний характер науки. Класифікація наук : історія та сучасність. 

6. Релятивізм у науці ХХ ст. 

7. Основні проблеми та суперечності постнекласичної методології наукового 

пізнання. 

 

Література[26, 27, 41, 46, 52, 54, 55, 87, 96] 
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Тема 7. Методи наукового дослідження. 

 

1. Типологія методів наукового пізнання : спеціальні, загальнонаукові та 

філософські.  

2. Класифікація та характеристика загальнонаукових методів наукового 

дослідження. 

3. Емпіричні методи : спостереження, опис, вимірювання, порівняння, 

експеримент. 

4. Теоретичні методи : аналіз і синтез, індукція і дедукція, абстрагування, 

моделювання та ін.  

5. Філософські та загальнологічні методи дослідження (аксіоматичний, 

гіпотетико-дедуктивний, метод сходження від абстрактного до конкретного).  

6. Діалектика синергетика.  

7. Специфіка гуманітарних методів наукового пізнання. 

 

Література [1, 2, 9, 12, 18, 47, 76, 98] 

 

Тема 8. Структура наукового дослідження 

 

1. Наукове дослідження : пізнання як процес. Рух від незнання до знання. 

2. Наукова проблема, її постановка та формулювання.  

3. Гіпотеза як наукове знання у формі припущення. Наукова ідея. 

4. Експеримент у науковому дослідженні. 

5. Поняття наукової теорії, вимоги до наукових теорій.  

6. Наукові факти та їх роль у науковому дослідженні.  

 

Література [1, 2, 18, 22, 24, 34, 35, 68, 74, 87] 

Тема 9. Наука в соціокультурному контексті 

 

1. Наука як соціокультурний феномен та соціальний інститут.  

2. Розвиток форм інституційної діяльності науки в історичному контексті.  

3. Наукова комунікація та її роль у наукових дослідженнях. 

4. Феномен наукових шкіл. 

5. Проблема об’єктивності наукового пізнання за сучасної доби розвитку науки. 

 

Література [17, 43, 47, 53, 57, 59, 91, 94] 

 

Тема 10. Академічна доброчесність і особливості її дотримання 

 

1. Наука та цінності : від протистояння до визнання взаємозалежності. 

2. Етос науки та його основні принципи. 

3. Феномен академічної доброчесності та форми його порушення. 

4. Академічний плагіат і його різновиди. 

5. Академічна відповідальність та її дотримання. 

6. Написання наукової публікації за принципами академічної доброчесності. 

 

Література[10, 15, 16, 23,42, 57, 58, 91, 95, 99, 100] 
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Тема 11. Організація наукових досліджень та методика оформлення їх 

результатів 

 

1. Роль інформації в наукових дослідженнях. Зв’язок дослідницької та 

інформаційної діяльності. 

2. Види наукових публікацій (монографія, стаття, автореферат тощо). 

3. Вчені ступені та наукові звання, їх роль у підготовці наукових кадрів. 

4. Порядок написання та захисту дисертаційної роботи. 

5. Створення інформаційної бази наукового пошуку. Бібліографія. 

6. Основні вимоги до оформлення результатів дисертацій. Мова та стиль 

наукової роботи. 

 

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

 

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 
 

Змістовий модуль 1. Поняття науки. Формування гносеологічної та 

методологічної проблематики науки в історії філософії 

 

Тема 1. Сутність науки. Етапи її розвитку 

 

Методичні вказівки 

 

Наука як форма пізнання світу. 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. Етапи розвитку науки. Специфіка класичної, некласичної та 

постнекласичної наукової раціональності. Ідеали та типи наукової 

раціональності. Класифікація наукових дисциплін. Структура на функції засад 

науки та наукової теорії. 

 

Основні питання 

 

1. Специфіка наукового пізнання.  

2. Наука та інші форми пізнання.  

3. Етапи розвитку науки (класична, некласична, постнекласична наука). 

4. Структура та функції наукової теорії.  

5. Класифікація наук. 

 

Питання для обговорення 

 

1. Що відрізняє науку від інших способів пізнання світу? 

2. Яким чином відбувається процес створення нових наукових дисциплін? 

3. Які функції виконує наука у житті суспільства? 
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4. Які риси характеризують класичну науку? 

5. Які зміни у структурі й засадах науки відбувалися протягом її класичного 

періоду? 

6. Які зміни у ставленні до методів дослідження відбулися у період некласичної 

науки? 

7. Як М. Вебер характеризує мету і завдання некласичної науки порівняно з 

класичною? 

8. Як і чому змінилось ставлення до соціогуманітарних наук у постнекласичну 

епоху? 

 

Література [1, 2, 5, 7, 11, 29, 41, 44, 52, 67, 96, 98] 

 

Тема 2. Філософсько-методологічні питання наукового пізнання в історії 

філософської думки 

 

Методичні вказівки 

 

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. Методологічні проблеми науки у філософії доби 

Просвітництва. І. Кант про теоретичний і практичний розум. Діяльнісно-творча 

основа буття, 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. 

 

Основні питання 

 

1. Людина як об’єкт пізнання афінського періоду давньогрецької філософії: 

софісти та Сократ. Вчення Платона по ідеї. 

2. Геоцентризм і проблеми пізнання у Середньовіччі. Суперечки про природу 

універсалій. 

3. Наукова революція XVII ст. та проблема методу пізнання. 

4. Загальна характеристика гносеологічних проблем німецької класичної 

філософії. 

5. Від позитивізму до неопозитивізму філософія XIX – поч. XX ст. 

 

Питання для обговорення 

 

1. В чому полягає особливість розробці проблем пізнання світу в 

представників ранньої грецької філософії? 

2. Чому сократівський підхід називають революційним у філософії? 

3. Якими є відмінності між методологією софістів і Сократа? 
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4. Як на Вашу думку, чому всю західну філософією називають «коментарем до 

Платона»? 

5. В чому полягають основні ідеї таких течій як номіналізм, реалізм і 

концептуалізм? 

6. Якими є історичні передумови створення класичного природознавства? 

7. В чому сутність суперечки між емпіризмом (сенсуалізмом) і раціоналізмом? 

8. Як вирішується проблема зв’язку пізнання та породження предметного світу 

в німецькій класичній філософській традиції? 

9. Якими є особливості методологічних підходів «першого», «другого» та 

«третього» напрямів течії позитивізму? 

 

Література [6, 8, 16, 20, 32, 33, 45, 48, 49, 50, 78, 82, 97] 

 

 

 

 

Тема 3. Концепція розвитку наукового знання у постпозитивізмі 

 

Методичні вказівки 

 

Концепція філософії науки у неопозитивізмі (Б. Рассел, М. Шлік, 

Л. Вітгенштейн), принцип верифікації та філософія мови. 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. 

 

Основні питання 

 

1. Криза позитивістської методології у ХХ ст. 

2. Концепція наукових революцій Т. Куна. 

3. Поняття «фальсифікації» та «історицизму» у К. Поппера. Критика марксизму. 

4. Поняття «науково-дослідної програми» І. Лакатоса. 

 

Питання для обговорення 

 

1. У яких напрямках відбувалася криза позитивістської методології у ХХ ст.? 

2. Охарактеризуйте поняття «парадигма» у Т. Куна. 

3. Які риси характеризують ситуацію наукової революції та «нормальної» 

науки? 

4. У чому новаторство попперівського «фальсифікаціоннізму»? 

5. У чому продуктивність та обмеженість критики К. Поппером «історицизму»? 

6. Які основні риси характеристики К. Поппером марксизму та його 

світоглядних коренів? 

7. З чого складається, за І. Лакатосом, науково-дослідна програма? 

 

Література[11, 16, 26, 27, 31, 70, 84, 90, 94] 
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Змістовий модуль 2. Методологічні, аксіологічні та організаційні засади 

наукового дослідження 

 

Тема 4. Методологічні засади науки 

 

Методичні вказівки 

 

Ідеали та норми дослідження, наукова картина світу, філософські засади 

науки. 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). Традиційна 

метафізична методологія. Сутність діалектики, її зміст та різновиди. Проблеми 

діалектики у сучасних філософських доктринах. Системний аналіз та 

синергетика. Методологічна єдність і багатоманітність сучасної науки. Основні 

проблеми та суперечності постнекласичної методології наукового пізнання.  

 

Основні питання 

 

1. Філософські та методологічні засади науки. 

2. Наукова картина світу. 

3. Класифікація методів наукового дослідження. Емпіричні, теоретичні, 

загальнологічні методи наукового дослідження. 

4. Поняття наукової парадигми. 

5. Категоріальний апарат наукового дослідження.  

6. Роль філософії у науковому дослідженні. 

 

Питання для обговорення 

 

1. Які є рівні методологічних засад науки, в чому полягає їх функція? 

2. Порівняйте ідеали та норми дослідження з науковою картиною світу. 

3. Які риси визначають саме науковий метод дослідження? 

4. Чим відрізняється спостереження від експерименту? 

5. Чим відрізняються гіпотетико-дедуктивний та аксіоматичний методи 

дослідження? 

6. Наведіть приклади ситуацій, коли відбувається зміна наукової парадигми. 

7. Як вплинула синергетика на методологічну культуру науки? 

8. Як змінювалися погляди на роль філософії у науковому дослідженні? 

9. Як співвідносяться об’єкт та предмет наукового дослідження? 

 

Література [1, 2, 9, 11, 12, 18, 47, 55, 76, 78, 97, 98] 

 

Тема 5. Етос науки та принципи академічної доброчесності 

 

Методичні вказівки 
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Історична динаміка взаємодії науки та цінностей, науки та етики. Феномен 

наукового етосу. Принципи наукового етосу за Р. Мертоном. Сучасний стан 

аксіологічних практик у структурі наукового дослідження. Наукові та 

позанаукові цінності. Становлення проблематики академічної доброчесності. 

Форми плагіату та їх відповідність традиціям функціонування науки в якості 

соціального інституту. Заходи для запобігання порушень норм академічної 

доброчесності. 

Основні питання 

 

1. Наука та цінності. 

2. Феномен наукового етосу. 

3. Академічна доброчесність та необхідність дотримування її принципів. 

4. Запобігання проявів академічного плагіату, в тому числі у студентській 

освітній та науково-дослідній діяльності. 

 

Питання для обговорення 

 

1. Чому необхідно дотримуватися наукового етосу та норм академічної 

доброчесності? 

2. Чи втратили свою актуальність будь-які принципи наукового етосу за 

сьогоденної доби розвитку науки як соціального інституту? 

3. Чи є допустимою хоча б одна форма академічного плагіату? 

4. Як не допустити плагіату у студентських наукових роботах? 

 

Література[10, 15, 16, 23,42, 57, 58, 91, 95, 99, 100] 

 

 

Тема 6. Методика вивчення наукової, навчальної, навчально-методичної 

літератури 

 

Методичні вказівки 

 

Роль інформації в наукових дослідженнях. Зв’язок дослідницької та 

інформаційної діяльності. Наукова комунікація та її різновиди. Класифікація 

наукових досліджень. Види наукових публікацій (монографія, стаття, 

автореферат). Реферат, анотації, тези, резюме, рецензія як форми подання 

інформації. Класифікація наукових видань. Використання Інтернету для пошуку 

наукової інформації. Проблема плагіату та посилання на певний науковий текст. 

Складання та оформлення бібліографії.  

 

Основні питання 

 

1. Навчально-методична продукція. Підручник. Навчальний посібник. 

Монографія. Наукова стаття. 

2. Доповідь, тези доповіді, науковий звіт. 

3. Залежність методів вивчення літератури від її типологічних особливостей.  

4. Психологічні труднощі у вивченні наукової літератури.  

5. Форми фіксації інформації з опрацьованих джерел. 
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6. Підготування реферату, рецензії та анотації як підсумку  вивчення наукової 

літератури.  

 

 

Питання для обговорення 

 

1. Чим відрізняється підручник від навчального посібника? 

2. Як пов’язані такі види наукової продукції як монографія та стаття? 

3. Підготуйте тези доповіді з фахової проблеми, яка вас цікавить. 

4. З яких елементів складається науковий звіт?  

5. Чим відрізняється курсова робота від дипломної? 

6. У чому специфіка магістерської дисертації? 

7. У чому полягає підготовчий етап вивчення наукової праці? 

8. Чим  відрізняється рецензія наукової роботи від її анотації? 

 

Література [1, 2, 18, 29, 34, 35, 38, 56, 85, 86, 94] 

 

 

 

7. Контроль навчальних досягнень 

 

7.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

Вид діяльності студента 
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Відвідування лекцій 1 5 5 6 6 

Відвідування семінарських занять 1 3 3 3 3 

Відвідування практичних занять - - - - - 

Робота на семінарському занятті 10 3 30 3 30 

Робота на практичному занятті - - - - - 

Лабораторна робота (в тому числі 

допуск, виконання, захист) 

- - - - - 

Виконання завдань для самостійної 

роботи 

15 1 15 1 15 

Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25 

Виконання ІНДЗ 30 - - - - 

Разом - 78 - 79 

Максимальна кількість балів:  157 

157:100=1,57. Студент набрав Х балів; Розрахунок: Х:1,57 = загальна кількість балів. - 

 

 

7.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

 

Самостійна робота 1. Обравши наукову статтю з періодичного видання за 

тематикою своєї спеціальності (не старше п’яти років), написати на неї рецензію 
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з усіма вимогами до цього виду наукових публікацій та з дотриманням 

принципів академічної доброчесності. 

 

Самостійна робота 2. Прочитати, законспектувати та опрацювати книгу 

У. Еко «Як написати дипломну роботу».  

Книга У. Еко містить у собі досить великий обсяг інформації, який 

потребує уважного вибіркового читання, вдумливого аналізу. Вивчаючи 

самостійно працю У. Еко «Як написати дипломну роботу», слід звернути увагу 

перш за все на те, до кого звертається автор, яку мету ставить перед собою, що 

допомагає зрозуміти студенту.  Перш за все необхідне розуміння аргументів 

У. Еко проти вибору студентами занадто «глобальних» тем дослідження й 

необхідності їх «звуження». Варто поміркувати про деякі спільні риси та 

розбіжності сучасної ситуації у науці та суспільстві з тією, яка була тоді, коли 

У. Еко створював свою роботу. Паралельно з опрацюванням книги бажано 

подивитися на значення поняття «наука» у філософських словниках та 

підручниках з філософії та методології науки, усвідомити, чим наука 

відрізняється від інших способів пізнання світу. Неабиякий інтерес для студента 

становлять собою як методологічні та методичні вказівки Умберто Еко, так і 

його дружні поради до майбутнього дослідника з боку не тільки досвідченого й 

продуктивного науковця, але й талановитого письменника й нестандартно 

мислячої особистості. 

В якості опрацювання студентові пропонується викласти у письмовій формі 

(5–10 сторінок друкованого тексту) свої відповіді на питання, подібні 

наступним: 

1. Яких правил слід дотримуватися, обираючи тему дипломної роботи? 

2. Яку тему краще вибрати, монографічну (по одній проблемі) чи оглядову? У 

чому переваги та недоліки кожної з типів тем? 

3. Яку краще вибрати тему, історичну чи теоретичну? 

4. Прокоментуйте вираз У. Еко про те, що «дипломній роботі краще бути 

подібної до статті, ніж до підручника чи словника»? 

5. Поясніть фразу У. Еко: «студенту, що захищає диплом, мають бути 

притаманними смирення та комунікативний дар»? 

6. На якому матеріалі краще робити диплом, на класичному або на сучасному? 

7. Якими є правила використання іноземних мов у дипломній роботі? 

8. Що розуміє автор під поняттям «наукова робота»? 

9. Що є джерелом для дипломної роботи? Які є різновиди джерел? 

10. Якою є послідовність пошуку літератури у бібліотеці? Як інтернет-технології 

трансформують пошук літератури? 

11. Чому треба правильно оформлювати бібліографічні записи? Що таке 

бібліографія? 

12. Чому є сенс оформлювати на картках результати обробки літератури? 

13. Які фактори слід враховувати, складаючи план роботи? 

14. Яка специфіка наукової мови, якою викладається дипломна робота? Чим вона 

відрізняється від мови літературного твору? 

15. Що, як, з якою метою необхідно цитувати? 

16. Що таке плагіат? 

 

Література для виконання самостійної домашньої роботи: [56]. 
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Критерії оцінювання: 

— змістовність відповіді, її адекватність тексту – 10 балів; 

— грамотність оформлення, відповідність стилю наукового мовлення – 5 

балів. 

Максимальний загальний результат: 15 балів. 

 

 

7.3.Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 

Модульний контроль здійснюється у вигляді тестування. 

Студентами пропонуються тестові завдання у кількості 25 питань.  

Види тестових завдань: 

 Із вибором однієї правильної відповіді; 

 На встановлення відповідності запропонованих наборів тверджень; 

 Завдання на розпізнавання та відтворення правильної відповіді по пам’яті; 

 Завдання на відтворення правильної відповіді (формулювань понять) по 

пам’яті; 

 Завдання відкритого типу, що передбачає розгорнуту відповідь. 

Критерії оцінювання:  

—виконання тестових завдань – максимум 25 балів. 

7.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 

Залік. 

 

7.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового комплексного контролю. 

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. 

6. Розробка емпіричного методу пізнання Ф. Беконом. 

7. Раціоналістичний метод Р. Декарта. 

8. Проблема методу гуманітарних наук у неокантіанстві. «Науки про природу» 

та «науки про культуру». 

9. Верифікація та фальсифікація в методології науки.  

10. Концепція фальсифікаціонізму К. Поппера. 

11. Концепція «науково-дослідних програм» І. Лакатоса.  

12. Поняття наукової парадигми та наукової революції у Т. Куна. 

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

науки. 

14. Особливості класичної науки. Експериментальне природознавство. 

Механіцизм. 

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

Еволюційний підхід. 

16. Класифікація наук: історія та сучасність. 

17. Некласична наука і проблема методу пізнання. Релятивізм. 

18. Постнекласична наука за доби сьогодення. 
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19. Поняття методу, методики та методології. 

20. Типологія методів наукового дослідження. 

21. Емпіричні методи наукового пізнання. 

22. Спостереження у науковому дослідженні. 

23. Роль експерименту в науці.  

24. Теоретичні методи наукового дослідження. 

25. Аналіз і синтез у науковому пізнанні. 

26. Моделювання та аналогія як методи наукового дослідження. 

27. Індукція та дедукція. 

28. Діалектика як вчення про розвиток та метод дослідження.  

29. Абстрактне та конкретне мислення. 

30. Сходження від абстрактного до конкретного в науковому пізнанні.  

31. Структура наукового дослідження. 

32. Наукова проблема як вихідний етап дослідження. 

33. Наукова гіпотеза та її роль у пізнанні.  

34. Поняття наукової теорії, її сутність та структура.  

35. Поняття факту науки. 

36. Істина як мета та ідеал наукового пізнання. 

37. Синергетика як сучасна міждисциплінарна дослідницька програма.  

38. Поняття наукової комунікації та наукової школи. 

39. Наука та цінності техногенної цивілізації. 

40. Основні принципи наукового етосу. 

41. Феномен академічної доброчесності 

42. Плагіат та його різновиди. 

43. Академічна фальсифікація та академічна відповідальність. 

44. Об’єкт і предмет наукового дослідження. 

45. Курсова та магістерська робота: структура та послідовність виконання. 

46. Аналіз наукової літератури з теми дослідження. 

47. Основні проблеми накопичення та обробки інформації в процесі дослідження. 

48. Джерела інформації для наукових досліджень та їх пошук.  

49. Дисертація : визначення поняття, основні види. 

50. Вступ до дисертаційної роботи, його композиція.  

51. Загальні вимоги до оформлення тексту дисертаційної роботи. 

52. Підготовка автореферату як етап наукового дослідження. 

53. Основні види наукових публікацій. 

54. Наукова стаття та рецензія як форми наукової роботи.  

55. Вчені ступені та наукові звання, їх роль у підготовці наукових кадрів.  

56. Порядок захисту та специфіка курсової та магістерської роботи. 

57. Порядок захисту дисертаційної роботи.  

58. Апробація результатів наукового дослідження. Наукова дискусія. 

59. Методика підготовки та оформлення наукової публікації. 

60. Проблема мови та стилю наукової роботи. 

 

7.6. Шкала відповідності оцінок 

Оцінка Кількість балів 

Відмінно 100-90 

Дуже добре 82-89 
Добре 75-81 

Задовільно 69-74 



17 

Достатньо 60-68 

Незадовільно 0-59 
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