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1. Коротка анотація до навчальної дисципліни  

Предметом вивчення навчальної дисципліни є види, форми, особливості 

та специфіка наукової діяльності. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є створення умов для 

засвоєння основ методології наукової діяльності, її організацію та здійснення, 

методики отримання та перевірки нового знання, оформлення наукового звіту.  

Структура навчальної дисципліни: 

Тема 1. Методологія науково-дослідної роботи. 

Тема 2. Планування, організація та здійснення науково-праввих 

досліджень. 

Тема 3. Форми наукових документів: вимоги та внутрішня логіка. 

Тема 4. Загальна характеристика методів науково-правових досліджень. 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни  

Метою викладання навчальної дисципліни є опанування знаннями з 

організації науково-дослідної діяльності, сприяння розвитку наукового 

світогляду і творчого мислення. 

Завданнями навчальної дисципліни є:  

- ознайомлення з основами наукознавства та методологією наукових 

досліджень;  

- набуття практичних навичок застосування загальнонаукових та 

спеціально-юридичних методів у науково-правових дослідженнях;  

- формування навичок організації процесу наукового дослідження;  

- розвиток умінь роботи з джерелами інформації у процесі наукового 

дослідження;  

- формування готовності до науково-дослідної роботи, стимулювання 

пошукової активності, прагнення до творчого пошуку. 

 

3. Формат навчальної дисципліни – очний (offline), дистанційний (on-line, 

Moodle) 

 

4. Результати навчання 

В результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти  

повинен: 

вміти: 

– організовувати власну розумову діяльність;  

– застосовувати сучасні ефективні засоби роботи з науковою та 

науково-методичною літературою; 

– доцільно використовувати категоріально-поняттєвий апарат 

методології науки;  

– раціонально використовувати методи наукового пізнання. 

отримати компетентності: 

інтегральна компетентність:здатність розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі права, що передбачає 



застосування правових доктрин та принципів і характеризується комплексністю 

та невизначеністю умов; 

Загальні компетентності: 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні. 

ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.  

ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

ЗК7. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК9. Здатність працювати в міжнародному контексті.  

ЗК10. Здатність розробляти проекти та управляти ними. 

Фахові компетентності: 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні. 

ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.  

ЗК9. Здатність працювати в міжнародному контексті.  

ЗК10. Здатність розробляти проекти та управляти ними. 

ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

ЗК7. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ФК3. Здатність аналізувати та оцінювати вплив Конвенції про захист прав 

людини та основоположних свобод, а також практики Європейського суду з 

прав людини на розвиток правової системи та правозастосування в Україні.  

ФК9. Здатність застосовувати міждисциплінарний підхід в оцінці правових 

явищ та правозастосовній діяльності.  

ФК13. Здатність доносити до фахівців і нефахівців у сфері права інформацію, 

ідеї, зміст проблем та характер оптимальних рішень з належною аргументацією.  

ФК14. Здатність самостійно готувати проекти нормативно-правових актів, 

обґрунтовувати суспільну обумовленість їх прийняття, прогнозувати 

результати їх впливу на відповідні суспільні відносини.  

ФК15. Здатність самостійно готувати проекти актів правозастосування, 

враховуючи вимоги щодо їх законності, обґрунтованості та вмотивованості. 

Програмні результати навчання: 

ПРН 1. Оцінювати природу та характер суспільних процесів і явищ, і виявляти 

розуміння меж та механізмів їх правового регулювання.  

ПРН 3. Проводити збір, інтегрований аналіз та узагальнення матеріалів з різних 

джерел, включаючи наукову та професійну літературу, бази даних, цифрові, 

статистичні, тестові та інші, та перевіряти їх на достовірність, використовуючи 

сучасні методи дослідження.  

ПРН 4. Здійснювати презентацію свого дослідження з правової теми, 

застосовуючи першоджерела та прийоми правової інтерпретації складних 

комплексних проблем, що постають з цього дослідження, аргументувати 

висновки.  

ПРН 6. Обґрунтовано формулювати свою правову позицію, вміти опонувати, 

оцінювати докази та наводити переконливі аргументи.  

ПРН 7. Дискутувати зі складних правових проблем, пропонувати і 

обґрунтовувати варіанти їх розв’язання.  

ПРН 8. Оцінювати достовірність інформації та надійність джерел, ефективно 



опрацьовувати та використовувати інформацію для проведення наукових 

досліджень та практичної діяльності.  

ПРН 10. Аналізувати взаємодію міжнародного права та міжнародно-правових 

систем з правовою системою України на основі усвідомлення основних 

сучасних правових доктрин, цінностей та принципів функціонування права.  

ПРН 12. Проводити порівняльно-правовий аналіз окремих інститутів права 

різних правових систем, враховуючи взаємозв’язок правової системи України з 

правовими системами Ради Європи та Європейського Союзу.  

ПРН 14. Обґрунтовувати правову позицію на різних стадіях правозастосування.  

 

5. Обсяг навчальної дисципліни 

 

 

 

6. Ознаки навчальної дисципліни: 

Рік 

Викладання 
семестр спеціальність 

Рік навчання 

здобувачів вищої 

освіти 

Нормативний/ 

вибірковий 

2020 1 Право 1 нормативний 

 

7. Пререквізити 

Інтегральна компетентність –здатність розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі права або у процесі 

навчання, що передбачає застосування правових доктрин та принципів і 

характеризується комплексністю та невизначеністю умов. 

ЗК 1. Здатність до абстрактного, логічного та критичного мислення, 

аналізу і синтезу.  

ЗК 3. Уміння планувати і організовувати свою професійну діяльність.  

ЗК 5. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово, 

добре володіти правничою термінологією.  

ЗК 6. Здатність спілкуватися іноземною мовою як усно, так і письмово, у 

тому числі у професійній сфері.  

ЗК 7. Навички збору і аналізу інформації з національних і міжнародних 

джерел, оцінка її достовірності, використання сучасних інформаційних 

технологій і баз даних.  

ЗК 8. Здатність проведення досліджень, уміння грамотно і точно 

формулювати та висловлювати свої позиції, належним чином їх 

обґрунтовувати, брати участь в аргументованій професійній дискусії.  

ЗК 9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК 10. Здатність бути критичним і самокритичним, визнавати та 

виправляти власні помилки.  

Вид заняття Загальна кількість годин 

Лекції 8 год. 

семінарські заняття / практичні  14/6 год. 

самостійна робота 32 год.  



ЗК 11. Вміння працювати самостійно, проявляти добросовісність, 

дисциплінованість, пунктуальність та відповідальність, а також працювати у 

команді колег за фахом. 

 

Профіль освітньої програми «Експертно-криміналістичні дослідження» 

ФК 2. Знання основних тенденцій і розвитку спеціальних знань, знання 

теоретичних положень і основних проблем теорії судової експертизи і 

криміналістики, перспективи їх розвитку  

ФК 3. Знання окремих теорій судової експертизи, методик проведення 

криміналістичних експертиз  

ФК 7. Знання технології криміналістичних експертиз, етапів призначення 

та проведення;  

ФК 8. Знання щодо поняття, видів, структури висновку експерта-

криміналіста;  

ФК 9. Знання вимог щодо оформлення ілюстративного матеріалу до 

висновку криміналістичної експертизи. 

 

Профіль освітньої програми «Інформаційно-аналітична»: 

ФК 4. Уміння використовувати інформаційно-пошукові і експертні 

системи обробки інформації;  

ФК 6. Навички логічного, критичного і системного аналізу документів, 

розуміння їх правового характеру і значення;  

 

Профіль освітньої програми «Кримінальний аналіз» 

ФК 9. Уміння застосувати знання у практичній діяльності при 

моделюванні правових ситуацій;  

ФК 11. Уміння аналізувати інформацію, виявлену під час розслідування, з 

метою її використання для встановлення обставин кримінального 

правопорушення;  

ФК 13. Навички логічного, критичного і системного аналізу документів, 

розуміння їх правового характеру і значення 

 

Профіль освітньої програми «Основи кримінально-виконавчої діяльності» 

ФК 8. Вміння орієнтуватися у процесі зміни професійних завдань та 

ускладнення оперативної обстановки, знаходити шляхи розв’язання нетипових 

ситуацій, що виникають під час попередження, виявлення та припинення 

правопорушень, а також спілкуванні з громадянами і правопорушниками. 

 

Профіль освітньої програми «Основи оперативно-розшукової діяльності» 

ФК 3. Знання методики вивчення, оцінки та аналізу оперативної 

обстановки;  



ФК 4. Володіння елементами планування та організації проведення 

оперативно-розшукових заходів на територіях, об’єктах, галузях, лініях 

обслуговування; 

ФК 7. Вміння використовувати інформаційнопошукові та 

телекомунікаційні системи; 

 

Профіль освітньої програми «Основи слідчої діяльності» 

ФК 10. Уміння застосувати знання у практичній діяльності при 

моделюванні правових ситуацій; 

ФК 12. Уміння аналізувати інформацію, виявлену під час розслідування, з 

метою її використання для встановлення обставин кримінального 

правопорушення; 

ФК 14. Навички логічного, критичного і системного аналізу документів, 

розуміння їх правового характеру і значення; 

Профіль освітньої програми «Фахівці з права» 

ФК 3. Уміння виконувати функції та процедури щодо організації, 

планування, оперативного управління, координації, звітності, контролю.  

ФК 4. Вміння визначати та аналізувати стан правових документів на рівні 

території, галузі та відповідних державних структур з метою прийняття рішень. 

ФК 7. Збирання, опрацювання та критика правових джерел (нормативних 

актів, доктринальних джерел, судової практики).  

ФК 8. Вміння формулювати та обґрунтовувати юридичні висновки, 

пропозиції, рекомендації.  

ФК 9. Уміння здійснювати аналіз законодавчих текстів та їх експертизу. 

 

Перелікзабезпечуючих та забезпечуванихнавчальнихдисциплін: 

Методологія юридичної науки,  

Аналітичне забезпечення професійної діяльності,  

Контроль і нагляд у професійній діяльності,  

Тенденції розвитку адміністративно-деліктного законодавства, 

Соціологія,  

Правова статистика,  

Філософія науки,  

Педагогіка та психологія вищої школи,  

Теоретико-методологічні проблеми юридичної психології,  

Експериментальна психологія,  

Психологія пізнавальної діяльності,  

Психодіагностика,  

Методологічні та теоретичні основи психології,  

Психологія творчості. 

 



8. Технічне та програмне забезпечення/обладнання–ПК, мультимедійні 

презентації, проектор, дидактико-методичне забезпечення дистанційних курсів. 

9. Політики курсу–здобувачі вищої освіти мають поважати авторські 

права та недопущення академічного плагіату вусіх видах наукової, науково-

методичної та навчальної діяльності, дотримуватися принципів 

академічноїдоброчесності, правил академічної етики, інформаційної культури 

та підвищеннявідповідальності за дотриманням норм цитування. 

https://okop.naiau.kiev.ua/assets/files/example3/organization.pdf 

https://okop.naiau.kiev.ua/assets/files/example3/quality.pdf 

 

https://okop.naiau.kiev.ua/assets/files/example3/organization.pdf
https://okop.naiau.kiev.ua/assets/files/example3/quality.pdf


10. Схема навчальної дисципліни 

Тема заняття,  

кількість годин, 

 план заняття,  

тези 

Вид 

навчаль-

ного 

заняття 

Необхідне 

облад-

нання 

Ресурси в інтернеті,  

Література 

Права та обов’язки 

здобувачів під час 

проведення навчального 

заняття 

Перелік необхідних 

завдань, які мають 

виконати здобувачі на 

занятті 

Бал 

 

(оцінки) 

Примітки 

Тема 1. Методологія 

науково-дослідної роботи. 

(2 год.) 

План: 

1. Поняття про науку як 

систему знань. 

2. Наукове дослідження як 

особлива сфера діяльності. 
3. Загальна методологія 

наукової творчості. 

 

(2 год.) 

План: 

1. Сутність, діалектика і 

рушійні сили процесу 

пізнання. Правова дійсність 

як об’єкт пізнання, правові 

процеси та явища як 

предмети наукового 

пізнання.  

2. Поняття про науку, її 

сутність, цілі та функції. 

Характерні риси юридичної 

науки. Історія становлення і 

розвитку науки та 

юридичної науки. 

3. Статуси наукового 

знання. Основні елементи 

 

 

 

Лекція 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семінар 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК, 

проектор, 

дидактич

не 

забезпече

ння з 

індивідуа

льними та 

груповим

и 

завдання

ми 

 

Література: 

1. Конверськи

й А.Є. Основи 

методології та 

організації наукових 

досліджень: Навч. 

посіб. для студ., 

курсантів, аспірантів та 

ад’юнктів / за ред. А.Є. 

Конверського. – К.: 

Центр учбової 

літератури, 2010. – 

352 с. 

2. Ладанюк А.П., 

Власенко Л.О., 

Кишенько В.Д. 

Методологія наукових 

досліджень : 

Навчальний посібник / 

Ладанюк А.П.– Ліра-К, 

2018. – 352 с. 

3. КорягінМ.В., Чік 

М.Ю. Основи наукових 

досліджень: навч. 

Посіб. / М.В. Корягін, 

М.Ю. Чік. – К.: Алерта, 

2014. – 622 с. 

Здобувачі освіти мають 

право на:  

- якісні освітні 

послуги; 

справедливе та об’єктивне 

оцінювання результатів 

навчання; 

- відзначення успіхів у 

своїй діяльності; 

- безпечні та 

нешкідливі умови 

навчання; 

- повагу людської 

гідності. 

Обов’язки: 

- дотримуватися 

вимог законодавства, 

статуту та правил 

внутрішнього розпорядку 

НАВС; 

- виконувати вимоги з 

охорони праці, техніки 

безпеки, виробничої 

санітарії, протипожежної 

безпеки, передбачені 

відповідними правилами та 

інструкціями; 

- виконувати вимоги 

 

 

 

Під час лекційного 

заняттязаконспектуват

и основні положення. 

Скласти 

узагальнюючу 

таблицю чи 

структурну блок-

схему за темою лекції. 

 

Під час семінарського 

заняття 1: 

1. 

Виявитиособливості 

наукового пізнання 

(робота у підгрупах). 

2. Розробити 

структурно-логічну 

схему «Двоконтурна 

структура процесу 

пізнання».Обгрунтува

ти свою позицію. 

3.Групова робота з 

нормативними 

 

 

 

 

 



науки: визначення та 

загальна характеристика. 

 

(2 год.) 

План: 

1. Наукова діяльність, її 

види та форми.  

2. Суб’єкти наукової 

діяльності. Підготовка та 

атестація наукових та 

науково-педагогічних 

кадрів.  

3. Сутність наукового 

дослідження і специфіка 

правових досліджень. 

Науковий та науково-

прикладний результат у 

галузі «Право».  

 

(2 год.) 

План: 

1. Методологія наукових 

досліджень: значення, мета, 

завдання, функції та види.  

2. Поняття методології 

права. Методологічна криза 

наукового пізнання права, її 

наслідки та шляхи 

подолання. 

 

(2 год.) 

План: 

1. Структура методології. 

Філософська (або 

 

 

 

 

 

Семінар 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семінар 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семінар 4 

4. Краснобокий Ю.М. 

Словник-довідник 

науковця-початківця. – 

К.: Науковий світ, 

2000. – 83 с. 

5. Оспіщев В.І., 

Кривошей В.В. 

Технологія наукових 

досліджень в 

економіці: навч. посіб. 

/ В.І. Оспіщев, В.В. 

Кривошей. – К.: 

Знання, 2013. – 255 с. 

6. Палеха Ю., Леміш Н. 

Основи науково-

дослідної роботи: навч. 

посіб. /Ю.І. Палеха, 

Н.О. Леміш. – К.: 

Видавництво Ліра-К, 

2013. – 336 с.  

7. Методологія та 

організація наукових 

досліджень : навч. 

посіб. / І. С. 

Добронравова, О. В. 

Руденко, Л. І. 

Сидоренко та ін. ; за 

ред. І. С. 

Добронравової (ч. 1), 

О. В. Руденко (ч. 2). – 

К. : ВПЦ "Київський 

університет", 2018. – 

607 с. 

8. Методологія 

освітньої програми. документами. 

Завдання: 

проаналізувати 

функції державних 

органів щодо 

організації та 

управління наукою в 

Україні; Закон 

України  «Про 

наукову та науково-

технічну діяльність» 

щодо суб’єктів НДД. 

4. Складання 

словника 

категоріально-

поняттєвого масиву з 

теми.  

Під час семінарського 

заняття 2: 

1. Наведіть приклади 

відомих вам наукових 

шкіл з галузей 

«Права» та оформіть в 

таблицю за схемою: 

лідери, досліджувані 

проблеми, 

послідовники 

лідера(учні).  

2. Здійснити 

порівняльний аналіз 

фундаментальних та 

прикладних форм 

наукових досліджень.  



фундаментальна) 

методологія. Використання 

філософських категорій у 

пізнанні права. Догматичний 

метод пізнання права, його 

сутність та основні риси.  

2. Загальнонаукова та 

конкретнонаукова 

методологія: загальна 

характеристика. 

Особливості методології 

спеціальних юридичних 

наук. Використання 

спеціально наукових методів 

у вивченні правової 

дійсності.  

Тези 

Поняття про науку, її 

мета, функції та ознаки. 

Наука виникла у 

момент усвідомлення 

незнання, що викликало 

об'єктивну необхідність 

здобуття Знання. Процес 

руху людської думки від 

незнання до знання 

називається пізнанням, в 

основі якого лежить 

відображення і відтворення 

об'єктивної дійсності у 

свідомості людини в процесі 

її суспільної, трудової та 

наукової діяльності, що 

називається практикою. Цей 

 

 

наукових досліджень : 

навч. посіб. / В. І. 

Зацерковний, І. В. 

Тішаєв, В. К. Демидов. 

– Ніжин : НДУ ім. М. 

Гоголя, 2017. – 236 с. 

9. Методологія та 

організація наукових 

досліджень : навч. 

посіб. / І. С. 

Добронравова, О. В. 

Руденко, Л. І. 

Сидоренко та ін. ; за 

ред. І. С. 

Добронравової (ч. 1), 

О. В. Руденко (ч. 2). – 

К. : ВПЦ "Київський 

університет", 2018. – 

607 с. 

10. Шейко В.М., 

Кушнаренко Н.М. 

Організація та 

методика науково-

дослідницької 

діяльності: Підручник. 

– 7-є видання, 

перероблене і 

доповнене. – К.: 

Знання, 2010. – 295 с. 

11. Організація та 

методологія наукових 

досліджень : 

Навчально-

методичний 

 

Під час семінарського 

заняття 3: 

1. Здійснити 

порівняння 

запропонованих 

науковцями визначень 

поняття 

«методологія». 

Оберіть з них, на вашу 

думку, більш 

зрозуміле. Відповідь 

обгрунтуйте. 

2. Дискусія. Чи може 

методологія науки 

існувати як 

самостійна підсистема 

прийомів та засобів 

пізнання?  

3. Творча спадщина 

науковців НАВС 

(характеристика за 

вибірковим 

принципом). 

 

 

Під час семінарського 

заняття 4: 

1. Схематично 

зобразити структуру 

методології та 

охарактеризувати її 

складові. 

2. Складання 



рух керується 

методологією, як вченням 

про принципи, форми і 

способи науково-дослідної 

діяльності.  

У процесі пізнання 

людина освоює світ, 

перетворює його для 

поліпшення умов свого 

життя. Існують наступні 

рівні пізнання: побутове, 

наукове (емпіричне і 

теоретичне), філософське. 

Основою, рушійною силою 

пізнання є практика, яка дає 

науці фактичний матеріал, 

що потребує теоретичного 

осмислення. 

Важливою рисою 

науки є активний 

пошуковий характер. У силу 

своєї складності, наука 

характеризується низкою 

ознак та функцій, має мету і 

завдання. У процесі 

розвитку суспільства наука, 

як форма суспільної 

свідомості, набуває 

соціальних функцій і стає 

самостійною соціальною 

структурою. Історія 

зародження й розвитку 

науки нараховує багато 

століть. 

посібникдля 

аспірантів (здобувачів 

вищої освіти ступеня 

доктора філософії) / 

Нац. юрид. ун-т ім. 

Ярослава Мудрого ; 

уклад.: О. Г. 

Данильян, О. П. 

Дзьобань. – Харків : 

Право, 2019. – 40 с. 

 

 

узагальнюючих 

таблиць, структурних 

блок-схем із 

запропонованої теми 

лекції 

3. Тестування з теми. 

 

 

 

 

 



Сукупність усіх 

органів влади та наукових 

установ України формують 

організаційну структуру 

науки, яка є складною, 

розгалуженою системою.  

Науку можна розглядати у 

різних вимірах: 

- як форму суспільної 

свідомості, основу якої 

складає система знань; 

- як процес пізнання 

закономірностей 

об'єктивного світу; 

- як специфічний вид 

суспільного поділу праці; 

- як важливий чинник 

суспільного розвитку (як 

процес виробництва нових 

знань і їх використання). 

Наука характеризується 

низкою ознак: 

– наявністю 

систематизованих знань 

(наукових ідей, теорій, 

концепцій, законів, 

закономірностей, принципів, 

гіпотез, понять, фактів); 

– наявністю наукової 

проблеми, об'єкта і предмета 

дослідження; 

– практичною 

значущістю як явища 

(процесу), що 



досліджується, так і знань 

про нього. 

Наука виконує у суспільстві 

наступні функції: 

- соціальної пам'яті як 

„накопичення – збереження 

– трансляції” досвіду 

попередніх поколінь 

науковців; 

- гносеологічну 

(пізнавальну), що забезпечує 

суспільство необхідними 

знаннями для вирішення 

поставлених проблем; 

- нормативну, що 

встановлює, організує та 

регулює відносини між 

науковими структурами за 

допомогою системи норм, 

правил етики; 

- комунікативну, що 

реалізується за допомогою 

наукової мови як 

зрозумілого та важливого 

засобу спілкування; 

- аксіологічну (ціннісну), 

що формує у суспільстві 

ціннісні орієнтації, які 

спрямовують результати 

наукових відкриттів на 

благо людства; 

- креативну (творчу), що 

реалізується за допомогою 

створення потужного 



інтелектуального потенціалу 

людства; 

- виховну, що дозволяє 

підвищити рівень 

освіченості у суспільстві.  

Предметом науки є – закони 

розвитку природи, 

суспільства і мислення.  

Мета науки– опис, 

пояснення і передбачення 

процесів, явищ дійсності, які 

є предметом її вивчення. 

Завдання науки: 

— накопичення і 

узагальнення фактів 

(констатація); 

— пояснення зовнішніх 

взаємозв'язків явищ 

(інтерпретація); 

— пояснення сутності 

фізичних явищ, їх 

внутрішніх взаємозв'язків і 

протиріч (побудови 

моделей); 

— прогнозування процесів і 

явищ; 

— встановлення можливих 

форм і напрямів 

практичного використання 

отриманих знань. 

Наука– це система наукових 

знань і особлива сфера 

людської діяльності, 

спрямована на вироблення 



нових знань про природу, 

суспільство і мислення. 

Сукупність усіх органів 

влади та наукових установ 

України формують 

організаційну структуру 

науки, яка є складною, 

розгалуженою системою. 

Організація наукової 

діяльності здійснюється 

науковими та державними 

органами і керується 

нормативними документами. 

Вищим науковим органом 

держави є Національна 

академія наук (НАН) 

України, яка очолює, 

організовує і здійснює 

фундаментальні та 

прикладні дослідження з 

найважливіших проблем 

природничих, технічних і 

гуманітарних наук, а також 

координує здійснення 

фундаментальних 

досліджень у наукових 

установах та організаціях 

незалежно від форм 

власності. 

Наукова діяльність, її види 

та форми. 

Наукова діяльність – 

інтелектуальна творча 

діяльність, спрямована на 



вироблення і використання 

нових знань. Вирізняють 

різні її види, зокрема:  

науково-дослідницька 

діяльність;  

науково-організаційна 

діяльність;  

науково-інформаційна 

діяльність;  

науково-педагогічна 

діяльність;  

науково-допоміжна 

діяльність та ін. Кожний вид 

має свої специфічні функції, 

завдання, прикладне 

значення результатів.  

Суб’єктами наукової і 

науково-технічної діяльності 

є наукові працівники, 

науково-педагогічні 

працівники, аспіранти, 

ад’юнкти і докторанти, інші 

вчені, наукові установи, 

університети, академії, 

інститути, музеї, інші 

юридичні особи незалежно 

від форми власності, що 

мають відповідні наукові 

підрозділи, та громадські 

наукові організації. 

Наукове дослідження: 

сутність, форми, 

класифікація. 

Формою розвитку науки є 



наукове дослідження, тобто 

вивчення явищ і процесів, 

аналіз впливу на них різних 

чинників, а також вивчення 

взаємодії між явищами за 

допомогою наукових 

методів з метою отримання 

доведених і корисних для 

науки і практики рішень з 

максимальним ефектом.  

Значення наукових 

досліджень полягає у їх 

спрямованості на 

розширення наявних знань і 

вироблення нових, на 

виявлення і обґрунтування 

законів і закономірностей 

навколишнього світу. 

У науковій літературі існує 

кілька класифікацій 

наукових досліджень, а 

саме: 

1) за сферою: 

природничі, технічні, 

економічні, правничі, 

лінгвістичні; 

2) за широтою 

досліджуванихякостейоб’єкт

а: комплексні, 

диференційовані; 

3) за спрямованістю: 

пошукові, науково-дослідні, 

науково-виробничі, 

навчально-наукові; 



4) за тривалістю: 

довгострокові (більше 1 

року), короткострокові (до 1 

року); 

5) за 

джереломфінансування: 

держбюджетні, 

госпрозрахункові; 

6) за кількістюсуб’єктів: 

колективні, авторські; 

7) за метою 

дослідження: теоретичні, 

теоретико-

експериментальні, 

експериментальні; 

8) за 

особливістюоб’єкта: 

природні, лабораторні, 

виробничі, трансцендентні 

(щознаходяться поза 

нашоюсвідомістю). 

9) за глибиноюаналізу і 

складністюзавдань:  

- розвідувальне 

(зондувальне) дослідження – 

це найпростіший вид 

дослідження, яке 

здійснюється якщо предмет 

недостатньо чи взагалі не 

вивчався; 

- описове дослідження 

проводять для одержання 

більш повної, різнобічної 

емпіричної інформації про 



об’єкт, його характеристики 

(функції, структура, зв’язки, 

властивості тощо); 

- аналітичне дослідження – 

це поглиблене вивчення, 

його методологія вирішує не 

лише завдання накопичення 

та описування фактів, а й 

з’ясування причин, які 

лежать в основі проблеми і 

зумовлюють характер 

властивостей; 

10) за значимістю для 

науки: такі, 

щофіксуютьфакти; доводять 

(чиспростовують) гіпотези; 

ретроспективні; 

прогностичні; 

узагальнюючі; 

11) за формою 

результату: текст 

науковоїпраці, технічна 

модель; 

12) за цільовим 

призначенням вирізняють 

такі форми:  

- фундаментальні 

дослідження – наукова 

теоретична та (або) 

експериментальна 

діяльність, спрямована на 

вироблення нових знань про 

закономірності розвитку та 

взаємозв’язку природи, 



суспільства, людини; 

- прикладні дослідження – 

наукова і науково-технічна 

діяльність, спрямована на 

пошук способів практичного 

використання наукових 

знань, здобутих у результаті 

фундаментальних 

досліджень.  

Наукові дослідження 

здійснюються у певному 

науковому напрямку, що 

розуміється як наука або 

комплекс наук, у межах яких 

здійснюються дослідження 

(технічний, правовий, 

економічний та ін.), з 

причини виникнення 

суперечливих ситуацій, т.б. 

наукових проблем.  

Наукова проблема – це 

протиріччя, яке 

характеризується 

невідповідністю між новими 

фактами і старими засобами 

їх пояснення. Залежно від 

масштабу наукових завдань 

вирізняють проблеми 

глобальні, національні, 

регіональні, галузеві чи 

міжгалузеві. 

Складність і багатогранність 

будь-якої наукової проблеми 

приводять до необхідності 



виокремлення в рамках 

проблеми тем, які у свою 

чергу, розгалужуються на 

певне коло наукових питань. 

Тему наукового дослідження  

розуміють як складову 

наукової проблеми, 

вирішення якої дає змогу 

отримати відповіді на низку 

наукових питань. Тема 

дослідження відображає 

конкретний напрям наукової 

роботи, що забезпечує 

цілісність дослідження. 

Визначення теми є одним з 

найголовніших етапів 

дослідження. 

Наукове дослідження 

здійснюється із визначенням 

об’єкта і предмета. 

Об’єктом дослідження є 

певна частина дійсності, 

досить конкретний предмет 

або явище, на яке 

спрямовано пізнавальну 

діяльність дослідника, а 

предметом – причини 

виникнення процесу або 

явища, закономірності його 

розвитку, різноманітні 

властивості, якості тощо. 

Наукові дослідження 

здійснюються з метою 

одержання наукового 



(науково-прикладного) 

результату. 

До будь-якого дослідження 

висуваютьсяобов’язковівим

оги: 

- актуальністьпроблеми; 

- обгрунтованістьстратегії

дослідження, його мети і 

завдань; 

- логічнаорганізаціядослід

ження; 

- ефективність та новизна 

висновків і рекомендацій, 

їхня теоретична і практична 

значущість. 

Методологія наукових 

досліджень: значення, 

сутність, мета, завдання 

та функції.Структура 

методології. 

Методологія – це вчення 

про принципи, форми, 

методи і способи НДД. 

Головна мета методології 

науки – вивчення, аналіз, 

створення (вдосконалення) 

методів, засобів, прийомів, 

за допомогою яких 

отримують нові знання як на 

емпіричному, так і 

теоретичному рівнях 

пізнання.  

Основні принципи 

методології пізнання: 



- принцип єдності теорії та 

практики, що є 

взаємообумовленим; 

- принцип об’єктивності, 

що потребує врахування 

усіх факторів, які 

характеризують об’єкт; 

- принцип конкретності, 

що вказує на суттєві сторони 

та закономірності 

об’єктивних процесів і 

конкретні підходи до їх 

оцінки; 

- принцип розвитку, що 

полягає у формуванні 

наукового знання із 

відображенням 

суперечностей, кількісних та 

якісних змін об’єкта 

пізнання; 

- принцип закономірності, 

що потребує обумовленості 

явищ із врахуванням 

відносин та зв’язків між 

ними. Але це далеко не 

повний перелік принципів. 

Методологія має 

свою структуру, яка 

виходить на рівень методик і 

техніки дослідження. У 

загальному плані 

розрізняють філософську, 

загальнонаукову і 

конкретнонауку. 



Філософська, або 

фундаментальна, 

методологія є вищим рівнем 

методології науки, що 

визначає загальну стратегію 

пізнання, що виступала як 

комплекс правил для 

вивчення всесвіту. Тривалий 

час проблеми методології не 

посідали належного місця в 

науці через механістичність 

або релігійність тих чи 

інших поглядів на світ. 

Функцію наукової 

методології та методу у 

філософії досить часто 

виконує діалектика.  

Фундаментальні 

принципи базуються на 

узагальнюючих, 

філософських положеннях, 

що відбивають найсуттєвіші 

властивості об’єктивної 

дійсності і свідомості з 

урахуванням досвіду, 

набутого у процесі 

пізнавальної діяльності 

людини. До них належать 

принципи діалектики, які 

відбивають 

взаємозумовлений і 

суперечливий розвиток 

явищ дійсності, 

детермінізму – об’єктивної 



причинної зумовленості 

явищ, ізоморфізму – 

відношень об’єктів, що 

відбивають тотожність їх 

побудови та ін. 

Загальнонаукова 

методологія 

використовується в усіх або 

в переважній більшості 

наук, оскільки будь-яке 

наукове відкриття має не 

лише предметний, але й 

методологічний зміст, 

спричиняє критичний 

перегляд прийнятого досі 

понятійного апарату, 

чинників, передумов і 

підходів до інтерпретації 

матеріалу, що вивчається. 

До загальнонаукових 

принципів дослідження 

належать: історичний, 

термінологічний, 

функціональний, системний, 

когнітивний (пізнавальний), 

моделювання та ін. Активно 

використовуються у 

наукових дослідженнях 

кількісно-якісні методи, які 

сьогодні поширені в різних 

галузях науки. До них 

належать наукометрія, 

бібліометрія, інформетрія. 

Конкретнонаукова 



методологія виконує 

синтетичну функцію 

всередині конкретних наук, 

за умов їх взаємодії. 

Конкретнонаукова–

сукупність ідей або 

специфічних методів певної 

науки, які є базою для 

розв’язання конкретної 

дослідницької проблеми. 

Рівень 

конкретнонаукової 

методології поданий 

сукупністю конкретних 

концепцій (теорій) і методів 

наукового дослідження у 

різноманітних галузях 

природничих, технічних та 

гуманітарних наук. Рівень 

конкретнонаукової 

методології потребує 

звернення до 

загальновизнаних концепцій 

провідних вчених у певній 

галузі науки, а також тих 

дослідників, досягнення 

яких є загальновизнаними. 

Тема 2. Планування, 

організація та здійснення 

науково-правових 

досліджень. 

 

(2 год.) 

План: 

 

 

 

 

 

 

Лекція1 

ПК, 

проектор, 

дидактич

не 

забезпече

ння з 

індивідуа

 

Література: 

1. Прибутько 

П.С.,ін..Основимето

дологіїнауковихдосл

іджень – МВС 

України, НАВС. – 

Здобувачі освіти мають право 

на:  

- якісні освітні послуги; 

справедливе та об’єктивне 

оцінювання результатів 

навчання; 

- відзначення успіхів у 

Під час лекційного 

заняття 

законспектувати 

основні положення.  

Скласти узагальнюючу 

таблицю чи структурну 

блок-схему за темою 

 

 

 

 

 



1. Загальна характеристика 

стадій науково-дослідного 

процесу.   

2. Організаційний 

(змістовно-теоретичний) 

етап дослідження: зміст та 

задачі. 

(2 год.) 

План: 

3. Дослідний етап: програма 

і план наукового 

дослідження. 

4. Характеристика 

завершального етапу 

науково-дослідного процесу. 

5. Академічна свобода та 

академічна доброчесність. 

 

(2 год.) 

План: 

1. Загальна 

характеристика науково-

дослідних етапів.  

2. Організаційний етап. 

 

(2 год.) 

План: 

1. Дослідний етап. 

2. Завершальний етап. 

3. Академічна свобода 

та академічна доброчесність. 

 

 

Тези 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекція 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семінар 1 

 

 

 

 

 

 

 

Семінар 2 

 

 

 

 

 

льними та 

груповим

и 

завдання

ми 

К.,2015. 

2. Конверський А.Є. 

Основи методології та 

організації наукових 

досліджень: Навч. 

посіб. для студ., 

курсантів, аспірантів 

та ад’юнктів / за ред. 

А.Є. Конверського. – 

К.: Центр учбової 

літератури, 2010. – 

352 с. 

3. Корягін М.В., Чік 

М.Ю. Основи 

наукових досліджень: 

навч. Посіб. / М.В. 

Корягін, М.Ю. Чік. – 

К.: Алерта, 2014. – 

622 с. 

4. Краснобокий Ю.М. 

Словник-довідник 

науковця-початківця. 

– К.: Науковий світ, 

2000. – 83 с. 

5. Оспіщев В.І., 

Кривошей В.В. 

Технологія наукових 

досліджень в 

економіці: навч. 

посіб. / В.І. Оспіщев, 

В.В. Кривошей. – К.: 

Знання, 2013. – 255 с. 

6. Палеха Ю., Леміш 

Н. Основи науково-

своїй діяльності; 

- безпечні та 

нешкідливі умови навчання; 

- повагу людської 

гідності. 

Обов’язки: 

- дотримуватися вимог 

законодавства, статуту та 

правил внутрішнього 

розпорядку НАВС; 

- виконувати вимоги з 

охорони праці, техніки 

безпеки, виробничої 

санітарії, протипожежної 

безпеки, передбачені 

відповідними правилами та 

інструкціями; 

- виконувативимогиосві

тньоїпрограми. 

лекції 

 

Під час семінарського 

заняття 1: 

1. Провести 

класифікацію наукових 

досліджень за 

ознаками: за напрямом 

розвитку виробництва; 

за ступенем 

важливості; за 

науковим рівнем; за 

джерелом 

фінансування. 

2. Визначити спільні 

методологічні підходи і 

універсальні послідовні 

процедури наукових 

досліджень. 

3. Створити 

структурно-логічну 

схему етапів 

проведення наукових 

досліджень. 

 
Під час семінарського 

заняття 2: 

1. Скласти розширений 

план дослідного етапу 

наукового дослідження 

на довільно обрану 

тему відповідно до 

спеціальності. 

2. Виконання вправ з 



Загальна характеристика 

стадій науково-дослідного 

процесу. 

Увесь процес дослідження – 

від творчого задуму до 

оформлення наукового 

результату – у загальному 

вигляді можна розбити на 

етапи: 

1. Організаційний (чи 

змістовно-теоретичний) етап 

дослідження  

а) вивчення стану об’єкта 

дослідження;  

б) організаційно-методична 

підготовка дослідження. 

2. Дослідний  

а) створення нової 

інформації;  

б) виконання досліджень з 

використанням теоретичних 

та емпіричних методів. 

3. Завершальний етап 

НДД  

а) узагальнення, 

обговорення та апробація 

результатів дослідження;  

б) впровадження результатів 

дослідження у практичну 

діяльність. 

Умови забезпечення 

ефективності наукових 

досліджень: 

– вибір найбільш актуальної 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дослідної роботи: 

навч. посіб. /Ю.І. 

Палеха, Н.О. Леміш. – 

К.: Видавництво Ліра-

К, 2013. – 336 с.  

7. Головій В.М., 

Кузькін Є.Ю., 

Піддубна Л.В. 

Основи наукової 

діяльності: 

методологія, 

організація, 

оформлення 

результатів : 

[Навчальний 

посібник]. – К.: 

«Хай-Тек Пресс», 

2010. – 344 с. 

8. Методологія 

наукових досліджень 

: навч. посіб. / В. І. 

Зацерковний, І. В. 

Тішаєв, В. К. 

Демидов. – Ніжин : 

НДУ ім. М. Гоголя, 

2017. – 236 с. 

9. Методологія та 

організація наукових 

досліджень : навч. 

посіб. / І. С. 

Добронравова, О. В. 

Руденко, Л. І. 

Сидоренко та ін. ; за 

ред. І. С. 

формулювання 

наукового результату 

та визначення форми 

реалізації результатів 

наукового 

дослідження. 

3. Тестування з теми. 

 

 

 

 

 



проблематики досліджень; 

– логічна відповідність 

проблеми, теми, об’єкта, 

предмета, мети, задач – 

структурі дослідження; 

– мета повинна відповідати 

проблемі дослідження; 

– тема повинна 

конкретизувати проблему 

дослідження, 

віддзеркалювати її предмет; 

– завдання повинні 

розкривати мету 

дослідження;  

– мета й завдання 

дослідження зумовлюють 

формулювання його гіпотез. 

Основними критеріями при 

виборі теми дослідження 

мають бути її актуальність 

(ступінь 

важливості).Актуальність 

вимагає відповіді на 

запитання: чому цю 

проблему потрібно сьогодні 

вивчати? 

Мета роботи– це очікуваний 

кінцевий результат.  

Для досягнення мети 

формулюється послідовність 

відносно самостійних 

наукових завдань, кожне з 

яких стосується конкретного 

аспекту наукової теми і 

Добронравової (ч. 1), 

О. В. Руденко (ч. 2). – 

К. : ВПЦ "Київський 

університет", 2018. – 

607 с. 

10. Шейко В.М., 

Кушнаренко Н.М. 

Організація та 

методика науково-

дослідницької 

діяльності: 

Підручник. – 7-є 

видання, перероблене 

і доповнене. – К.: 

Знання, 2010. – 295 с. 

11. Гаделія В. Р. 
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Лємєнова 
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Валерійовича – 

[Електронний 



підпорядкована меті. 

У формулюванні завдань 

дослідник відповідає на 

запитання: що потрібно 

зробити для того, щоб мета 

була досягнута? 

Завдання дослідження 

можуть включати такі 

елементи: 

1) розв’язання певних 

теоретичних питань, які 

входять у загальну проблему 

дослідження, зокрема, 

виявлення сутності поняття, 

явища, процесу, подальше 

вдосконалення його 

визначення, розробка ознак, 

рівнів функціонування, 

критеріїв ефективності, 

принципів і умов 

застосування тощо; 

2) усебічне вивчення 

практичного (нормативного 

та правозастосовного) 

розв’язання даної проблеми, 

виявлення її типового стану, 

типових недоліків і 

труднощів правового 

врегулювання, їх причин, 

передового досвіду 

юридичної фактики; 

3) визначення та 

обґрунтування системи 

заходів для розв’язання 

ресурс] – Режим 

доступу : 
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2018. – 207 с. 

13. Положення про 
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забезпечення якості 

освітньої діяльності 

та якості вищої 

освіти в 
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справ / Рішення 

Вченої ради НАВС 

від 28.01.2020 

протокол № 2, 

затверджено наказ 

https://statewatch.org.ua/publications/metodolohiia-provedennia-monitorynhu-rozsliduvan-kryminal-nykh-pravoporushen-pov-iazanykh-iz-porushenniam
https://statewatch.org.ua/publications/metodolohiia-provedennia-monitorynhu-rozsliduvan-kryminal-nykh-pravoporushen-pov-iazanykh-iz-porushenniam
https://statewatch.org.ua/publications/metodolohiia-provedennia-monitorynhu-rozsliduvan-kryminal-nykh-pravoporushen-pov-iazanykh-iz-porushenniam
https://statewatch.org.ua/publications/metodolohiia-provedennia-monitorynhu-rozsliduvan-kryminal-nykh-pravoporushen-pov-iazanykh-iz-porushenniam
https://statewatch.org.ua/publications/metodolohiia-provedennia-monitorynhu-rozsliduvan-kryminal-nykh-pravoporushen-pov-iazanykh-iz-porushenniam
https://statewatch.org.ua/publications/metodolohiia-provedennia-monitorynhu-rozsliduvan-kryminal-nykh-pravoporushen-pov-iazanykh-iz-porushenniam
https://statewatch.org.ua/publications/metodolohiia-provedennia-monitorynhu-rozsliduvan-kryminal-nykh-pravoporushen-pov-iazanykh-iz-porushenniam
https://statewatch.org.ua/publications/metodolohiia-provedennia-monitorynhu-rozsliduvan-kryminal-nykh-pravoporushen-pov-iazanykh-iz-porushenniam


даної проблеми; 

4) в окремих випадках – 

експериментальна, 

емпірична перевірка 

ефективності 

запропонованої системи 

заходів; 

5) розробка методичних 

рекомендацій і пропозицій 

щодо використання 

результатів дослідження в 

практичній діяльності 

юристів, наукових 

дослідженнях, навчально-

методичному процесі. 

Залежно від мети 

обирається об’єкт і предмет 

дослідження. Вони 

співвідносяться між собою 

як загальне і часткове.  

Дослідний етап: програма 

та план наукової роботи 

І. Створення нової 

інформації відбувається в 

результаті проведення 

спостережень, 

експериментів та інших 

науково-дослідних 

процедур, спрямованих на 

отримання первинної 

інформації про предмет. При 

цьому передбачається 

паралельне вивчення 

процесів і явищ, що можуть 

НАВС 17.02. 2020 

№215. – Режим 

доступу : 

https://okop.naiau.kie

v.ua/assets/files/exam

ple3/regl_zab_yak.pdf 
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впливати на стан об’єкта 

дослідження. 

Проведення досліджень 

виконується згідно з 

програмою, методикою та 

робочим планом. 

Відповідно до 

концептуальної схеми 

дослідження 

обґрунтовується сукупність 

методів, способів, прийомів 

вирішення наукових задач.  

Завершальний етап 

науково-дослідної роботи 

передбачає: 

- узагальнення результатів 

дослідження, колективне 

обговорення;  

- апробація та реалізація 

результатів дослідження 

(рецензування та експертиза, 

дослідне впровадження). 

Аналіз – наріжний камінь 

пізнавального процесу, 

найпродуктивніший його 

елемент, під час якого 

здійснюється систематизація 

й узагальнення наукових 

фактів, усебічне вивчення 

конкретного об’єкта, його 

структури, характеристик, 

зв’язків; перевіряється 

правильність, істинність 

сформульованих гіпотез і 



тверджень.  

Після проведення аналізу і 

оцінки ефективності роботи, 

формуються висновки та 

рекомендації.  

Тема 3. Форми наукових 

документів: вимоги та 

внутрішня логіка. 

 

(2 год.) 

План: 

1. Поняття наукового 

документу: форми, вимоги 

та внутрішня логіка.  

2. Характерні особливості 

наукової мови.  

 
 

(2 год.) 

План: 

1. Функціонально-

лексичні засоби зв’язку в 

науковому тексті. 

2. Логічні засоби 

зв’язку в науковому тексті. 

 

(2 год.) 

План: 

1. Техніко-орфографічне 

оформлення наукового 

документу.  

2. Уніфікація елементів 

наукового документу.  
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ПК, 

проектор, 

дидактич

не 

забезпече

ння з 

індивідуа

льними та 

груповим

и 

завдання

ми 
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справедливе та об’єктивне 

оцінювання результатів 

навчання; 

- відзначення успіхів у 

своїй діяльності; 

- безпечні та 

нешкідливі умови 

навчання; 

- повагу людської 

гідності. 

Обов’язки: 

- дотримуватися 

вимог законодавства, 

статуту та правил 

внутрішнього розпорядку 

НАВС; 
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відповідними правилами та 
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- виконувативимогиос

вітньоїпрограми. 

Під час семінарського 

заняття 1: 

1. Скласти таблицю з 

переліком груп 

наукових видань. 

2. Складання словника 

категоріально-

поняттєвого масиву з 

теми навчальної 

дисципліни.  

 

 

Під час семінарського 

заняття 2: 

1. Написання есе 

(рецензії) на 

запропоноване 

джерело наукової 

інформації. 

2. Виконання вправ з 

оформлення посилань 

на різні форми 

наукових публікацій. 

3. Здійснити аналіз 

запропонованого 

наукового тексту та 

знайти функціонально-

лексичні та логічні 

помилки.    
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Тези 

Поняття про науковий 

документ: форми та 

внутрішня логіка. 

Закономірності 

розвитку науки вимагають 

постійного обміну 

інформацією – усною чи 

письмовою. Наукове знання 

не існує поза мовою науки, 

яка, у свою чергу, не існує 

поза певними науковими 

групами. Будучи єдиною для 

всіх членів такої групи 

(наукової спільноти), 

наукова мова перетворює 

індивідуальне наукове 

знання на колективне 

надбання. Логічне і 

послідовне викладення 

результату наукового 

дослідження є важливим 

етапом роботи. Для цього 

результати дослідження за 

певними правилами 

оформлюються у вигляді 

наукових документів. 

Основними структурними 

елементами кожного 

наукового документа є 

аспектація, рубрикація і 

композиція. 

Аби ввести нові 

знання до наукового обігу, 
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практична 

 

 

Під час семінарського 

заняття 3: 

1. Написання анотації 

на запропоновану 

статтю (окремий 

розділ навчального 

посібника з 

навчальної 

дисципліни).  

2. Тестування з теми. 
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їх потрібно зробити 

надбанням фахівців 

відповідної галузі науки, 

оприлюднити. Як нам вже 

відомо, під науковим 

результатом ми розуміємо 

нове знання, здобуте у 

процесі фундаментального 

чи прикладного дослідження 

і зафіксоване на носіях 

наукової інформації. 

Найпоширеніший спосіб 

оприлюднення є публікація. 

Публікація – оприлюднення 

результатів наукового 

дослідження за допомогою 

преси, радіо чи телебачення. 

Публікують у збірниках 

наукових праць, книжках, 

брошурах тощо, а також 

оголошують результати у 

вигляді розробок. 

Науковий документ є 

структурною одиницею 

інформаційних ресурсів. У 

повсякденній діяльності під 

документом розуміють 

такий, що має юридичну 

силу, щось засвідчує, надає 

певні права чи обов’язки. 

Науковий документ – це 

матеріальний об’єкт з 

інформацією про факти, 

події, явища об’єктивної 

конференція. 

Електронне наукове 

видання матеріалів 
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Режим 
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http://www.osvita.org.ua/articles/68.html
http://www.osvita.org.ua/articles/68.html


дійсності та розумової 

діяльності людей, яка 

закріплена створеним 

людиною способом передачі 

та зберігання у часі і 

просторі (ДСТУ 3017-95). 

Основними формами 

наукових документів є:  

• наукові реферати – 

короткий виклад змісту 

документа чи його частини, 

що включає основні 

фактичні відомості та 

висновки, необхідні для 

початкового ознайомлення з 

документом (ДСТУ 3017-

95). Він має, як правило, 

науково-інформаційне 

призначення; 

• наукові доповіді – 

публічно виголошене 

повідомлення, розгорнутий 

виклад певної наукової 

проблеми (теми, питання); 

• курсові (кваліфікаційні: 

дипломні, магістерські) 

роботи; курсова робота – 

робота студента, виконана 

як підсумок навчання з 

конкретної дисципліни; 

магістерська (дипломна) 

робота – самостійна, 

науково-дослідницька 

робота, яка виконує 

9. Джунусалієва Г. Д., 

Ковальська Н. 

А. Науковий текст в 

аспекті культури 

мови [Електронний 

ресурс] 

/ Г. Д. Джунусалієва, 

Н. А. Ковальська 

// Український смисл. 

– 2012. - № 1. — 

Режим 

доступу: http://ukrsenc

e.com.ua/zmist-

zhurnalu/ukra%D1%97

nskij-smisl-1-2012. 

10. Селігей П.О. 

Український науковий 

текст: проблеми 

комунікативної 

повноцінності та 

стильової 

досконалості -

 http://www.inmo.org.u

a/assets/files/Selihey%2

0P.%20Ukr.%20naukov

y%20text%20(2016).pd

f 

11. ДСТУ ГОСТ 

7.1:2006. 

Бібліографічний 

запис. 

Бібліографічний опис 

: загальні вимоги та 

правила складання 

http://ukrsence.com.ua/zmist-zhurnalu/ukra%d1%97nskij-smisl-1-2012/naukovij-tekst-v-aspekti-kulturi-movi/
http://ukrsence.com.ua/zmist-zhurnalu/ukra%d1%97nskij-smisl-1-2012/naukovij-tekst-v-aspekti-kulturi-movi/
http://ukrsence.com.ua/zmist-zhurnalu/ukra%d1%97nskij-smisl-1-2012/naukovij-tekst-v-aspekti-kulturi-movi/
http://ukrsence.com.ua/zmist-zhurnalu/ukra%D1%97nskij-smisl-1-2012
http://ukrsence.com.ua/zmist-zhurnalu/ukra%D1%97nskij-smisl-1-2012
http://ukrsence.com.ua/zmist-zhurnalu/ukra%D1%97nskij-smisl-1-2012
http://ukrsence.com.ua/zmist-zhurnalu/ukra%D1%97nskij-smisl-1-2012
http://www.inmo.org.ua/assets/files/Selihey%20P.%20Ukr.%20naukovy%20text%20(2016).pdf
http://www.inmo.org.ua/assets/files/Selihey%20P.%20Ukr.%20naukovy%20text%20(2016).pdf
http://www.inmo.org.ua/assets/files/Selihey%20P.%20Ukr.%20naukovy%20text%20(2016).pdf
http://www.inmo.org.ua/assets/files/Selihey%20P.%20Ukr.%20naukovy%20text%20(2016).pdf
http://www.inmo.org.ua/assets/files/Selihey%20P.%20Ukr.%20naukovy%20text%20(2016).pdf


кваліфікаційну функцію, 

готується з метою 

публічного захисту і 

отримання академічного 

ступеня магістра; 

• звіти про науково-дослідну 

(дослідно-конструкторську; 

дослідно-технологічну) 

роботу – підсумковий 

документ, в якому 

викладено фактично 

виконані дослідження. Він 

починається із анотації, 

включає мету дослідження, 

опис методичних 

особливостей, результати їх 

обговорення і висновки. У 

звіті приводиться список 

публікацій, перелік 

наукових доповідей з теми 

звіту; 

• наукові переклади; 

•навчальні видання 

(підручники, посібники) – 

неперіодичні видання, що 

містять систематизовані 

відомості наукового і 

прикладного характеру, 

викладені у формі, зручній 

для викладання і вивчення; 

підручник – навчальне 

видання з систематизованим 

викладом дисципліни (її 

розділу, частини), що 

(ГОСТ 7.1– 2003, 

IDT). — Видання 

офіційне. — К. : 

Держспоживстандарт 

України, 2007. — 124 

с. — (Система 

стандартів з 

інформації, 

бібліотечної і 

видавничої справи).  

12. ДСТУ 3582-97. 

Скорочення слів в 

українській мові. 

Загальні вимоги та 

правила [Текст]: 

чинний від 01.07.1998. 

— К.: Держстандарт 

України, 1998. — 27 с. 
 

 

 

 



відповідає навчальній 

програмі та офіційно 

затверджене як таке (ДСТУ 

3017-95);  

посібник – навчальне 

видання, що доповнює або 

частково (повністю) замінює 

підручник та офіційно 

затверджене як таке (ДСТУ 

3017-95). 

• дисертації – кваліфікаційна 

науково-дослідна робота, що 

містить сукупність 

результатів наукових 

досліджень для публічного 

захисту на здобуття вченого 

ступеню; 

• автореферати дисертацій; 

• депоновані рукописи – 

науковий документ, 

виконаний індивідуально 

або у співавторстві, 

розрахований на обмежене 

коло користувачів і 

переданий на зберігання до 

відповідного органу 

наукової інформації (в 

Україні – Інститут 

науково-технічної 

інформації і техніко-

економічних досліджень); 

• монографії – наукова праця 

у вигляді книги, яка містить 

повне або поглиблене 



дослідження однієї 

проблеми чи теми; 

• наукові статті – твір 

невеликого розміру, 

своєрідне дослідження 

важливої наукової, 

суспільно-політичної чи 

літературної теми; 

• наукові тези – стислі, 

лаконічно сформульовані 

основні положення доповіді, 

повідомлення тощо; 

• есе – невеликий за обсягом 

прозовий твір, що має 

довільну композицію і 

висвітлює авторську точку 

зору щодо конкретного 

питання і не претендує на 

вичерпне і визначальне 

тлумачення предмету; 

• аналітичні огляди – 

результат аналітико-

синтетичного опрацювання 

наукових документів, який 

становить текст, що містить 

синтезовану інформацію з 

питання чи низки питань, 

вилучену з деякої множини 

спеціально підібраних з цією 

метою первинних 

документів; 

• авторські свідоцтва, 

патенти – документ, що 

видається винахіднику і 



підтверджує його авторство 

й виключне право на 

винахід; 

• звіти про наукові 

конференції– повідомлення, 

доповідь про свої дії, 

роботу; 

• бібліографічні покажчики 

– науковий 

систематизований опис книг 

та інших видань // Список 

літератури (книжок і статей) 

на яку-небудь тему або з 

якої-небудь галузі знаньта 

ін. 

Усі форми наукових 

документів мають вимоги до 

структури, змісту, об’єму 

тощо. Така інформація 

доступна у рекомендованій 

літературі з теми. 

 

Культуру наукової 

мови визначають такі 

поняття, як стислість, 

ясність, точність, смислова 

завершеність. Для наукового 

тексту характерним є 

формально-логічний спосіб 

викладення матеріалу, 

наявність міркувань, що 

сприяють доведенню істини, 

обґрунтуванню основних 

висновків, використання 



спеціальної термінології. 

Ключові терміни і логічні 

підсилення часто 

виділяються курсивом або 

іншим шрифтом. 

Техніко-

орфографічне оформлення 

та уніфікація елементів 

наукового документу 

стосуються: функціонально-

лексичних та логічних 

засобів зв’язку, переліків, 

скорочень, подання 

цифрової інформації, 

формул, таблиць і графіків, 

цитат, списку використаних 

джерел. 

Статус 

науковоговиданняпотребуєс

уворогодотриманнявимогви

давничогооформленнявидан

ня. 

Зупинимось на 

головних: 

Вихіднівідомості–

сукупністьданих, 

якіхарактеризуютьвидання і 

призначені для 

йогооформлення, 

бібліографічноїобробки, 

статистичногообліку й 

інформуваннячитача. Це: 

відомості про авторів; 

заголовок видання (назва); 



надзаголовнідані; 

підзаголовнідані; нумерація; 

шифр зберіганнявидання; 

індекс УДК; індекс ББК; 

авторський знак; макет 

анотованоїкаталожноїкартки

; знак охорониавторського 

права; 

міжнароднийстандартний 

номер ISBN. 

Вихідніданівключа

ють: місцевипускувидання, 

назвувидавництва, 

ріквипуску. 

Випускніданіпередб

ачають: дату 

поданняоригіналу на 

видання; дату 

підписаннявидання до 

друку; формат паперу і 

часткуаркуша; вид і номер 

паперу; гарнітуру шрифту 

основного тексту; 

спосібдруку; обсягвидання в 

умовнихдрукованихаркушах

, 

щоприведенідоформатупапе

ровогоаркуша 60x90 см; 

обсягвидання в обліково-

видавничихаркушах; номер 

замовленняполіграфічногопі

дприємства; назву і поштову 

адресу видавництв і 

поліграфічногопідприємства



. Випускніданірозміщують 

на 

останнійсторінцівиданняабо

на звороті титульного 

аркуша. 

До 

другоїгрупинауковихвидань 

належать: 

джерелознавчівиданняабона

уковідокументальнівидання, 

якімістятьпам´яткикультури 

та історичнідокументи, 

щопройшлитекстологічнеоп

рацювання, маютькоментарі, 

вступи, статті, 

допоміжніпокажчикитощо. 

Середнауковихнепе

ріодичнихвиданьможнавиділ

ити: 

-   книги 

(книжковевиданняобсягомп

онад 48 сторінок); 

-   брошури 

(книжковевиданняобсягомві

д 4 до 48 сторінок). 

 

 
Тема 4. Загальна 

характеристика методів 

науково-правових 

досліджень. 

 

(2 год.) 

План: 

 

 

 

 

 

 

 

ПК, 

проектор, 

дидактич

не 

забезпече

ння з 

індивідуа

 

Література: 

1. Паниотто В.И., 

Максименко В.С. 

Количественныеметоды 

в 

социологическихисслед

ованиях / В.И.Паниотто, 

Здобувачі освіти мають 

право на:  

- якісні освітні 

послуги; 

справедливе та об’єктивне 

оцінювання результатів 

навчання; 

 

Під час семінарського 

заняття 1: 

1. Здійснити 

ранжування за 

глибиною змісту 

понять “науковий 

  



1. Поняття “науковий 

метод”, “метод”, “метод 

науки”, “методика”. Вимоги 

відбору методів 

дослідження.  

2. Класифікації методів 

наукових досліджень. 

3. Метод дедукції 

(індукції), аналіз (синтез), 

абстрагування, формалізації, 

конкретизації, моделювання, 

аналогії, класифікації, 

порівняння, аргументації, 

соціально-юридичний 

метод, системно-

функціональний метод, 

метод ідеалізації, 

узагальнення та 

діалектичний. Поняття та 

сутність історико-правового 

методу. 

4. Використання 

психологічних методів 

(метод спостереження, 

тестування, біографічний та 

метод вивчення продуктів 

діяльності) у дослідженнях в 

галузі «Право».  

 

(2 год.) 

План: 

1. Метод інтерв’ю, 

анкетування, опитування 

(опитування громадської 

Семінар 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семінар 2 

 

 

льними 

та 

груповим

и 

завдання

ми 

В.С.Максименко. – К.: 

Либідь, 2003. – 272 с.  

2. Конверський А.Є. 

Основи методології та 

організації наукових 

досліджень: Навч. 

посіб. для студ., 

курсантів, аспірантів та 

ад’юнктів / за ред. А.Є. 

Конверського. – К.: 

Центр учбової 

літератури, 2010. – 

352 с. 

3. Корягін М.В., Чік 

М.Ю. Основи наукових 

досліджень: навч. 

Посіб. / М.В. Корягін, 

М.Ю. Чік. – К.: Алерта, 

2014. – 622 с. 

4. Основи наукових 

досліджень 

[Електронний ресурс]: 

навч. посіб. для студ. 

спеціальності 141 

«Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка» / КПІ 

ім. Ігоря Сікорського; 

уклад.: Г. Г. Стрелкова, 

М. М. Федосенко, А. І. 

Замулко, О. С. Іщенко. 

– Електронні текстові 

дані (1 файл: 500 

Кбайт). – Київ: КПІ ім. 

Ігоря Сікорського, 

- відзначення успіхів у 

своїй діяльності; 

- безпечні та 

нешкідливі умови 

навчання; 

- повагу людської 

гідності. 

Обов’язки: 

- дотримуватися 

вимог законодавства, 

статуту та правил 

внутрішнього розпорядку 

НАВС; 

- виконувати вимоги з 

охорони праці, техніки 

безпеки, виробничої 

санітарії, протипожежної 

безпеки, передбачені 

відповідними правилами та 

інструкціями; 

- виконувативимогиос

вітньоїпрограми. 

метод”, “метод”, 

“метод науки”, 

“методика”. 

2. Складання 

словника 

категоріально-

поняттєвого масиву з 

теми навчальної 

дисципліни.  

3. Використовуючи 

порівняльно-правовий 

метод пізнання 

проаналізуйте 

систему джерел права 

у правових системах 

романо-германського 

типу. 

 

 

Під час семінарського 

заняття 2: 

1. 

Застосуваннястатисти

чного методудля 

досліджуваногоявища 

з метою 

підтвердженняйогоста

більностічидинаміки. 

(на основі 

запропонованого 

викладачем 

матеріалу). 

2. 

Здійснитипорівняльни



думки). 

2. Метод контент-аналізу, 

статистичний метод, 

експертної оцінки. 

3. Візуальні методи, метод 

узагальнення незалежних 

характеристик. 

4. Порівняльно-правовий 

метод та правового 

моделювання.  

 

(2 год.) 

План: 

1. Практика використання 

методів дедукції (індукції), 

абстрагування, правового 

моделювання, аналогії, 

класифікації, аргументації, 

соціально-юридичний 

метод, системно-

функціональний метод, 

метод ідеалізації, 

узагальнення та 

діалектичний, історико-

правового методу. 

2. Використання 

психологічних методів 

(метод спостереження, 

тестування, біографічний та 

метод вивчення продуктів 

діяльності) у дослідженнях в 

галузі «право».  

3. Методика використання 

методів: інтерв’ю, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практич-

не заняття 

2019. – 120 с. 

5. Грабченко А.І., 

Федорович В.О., 

Гаращенко Я.М. 

Методи наукових 

досліджень: Навч. 

посібник. – Х.: НТУ 

«ХПІ», 2009. – 142 с. 

6. Палеха Ю., Леміш Н. 

Основи науково-

дослідної роботи: навч. 

посіб. /Ю.І. Палеха, 

Н.О. Леміш. – К.: 

Видавництво Ліра-К, 

2013. – 336 с.  

7. Кислий В.М. 

Організація наукової 

діяльності: 

Навчальний посібник / 

В.М. Кислий. – Суми: 

Університетська 

книга, 2011. – 224 с. 

8. Методологія 

наукових досліджень : 

навч. посіб. / В. І. 

Зацерковний, І. В. 

Тішаєв, В. К. Демидов. 

– Ніжин : НДУ ім. М. 

Гоголя, 2017. – 236 с. 

9. Методологія та 

організація наукових 

досліджень : навч. 

посіб. / І. С. 

Добронравова, О. В. 

йаналізметодівузагаль

нення та порівняння. 

 

 

Під час практичного 

заняття: 

1. Здійснити 

порівняльний аналіз 

переваг та недоліків 

методів: 

спостереження, 

анкетування, 

опитування, тесту, 

експерименту. 

Результати оформити 

у таблицю. 

2. Застосовуючиметод  

експертних оцінок, 

дайте висновок щодо 

досліджуваних фактів 

(запропоновані 

викладачем у різних 

варіантах). Результат 

візуалізувати у вигляді 

діаграми. 

3. В процесі 

самостійного 

опрацювання 

спеціальної літератури 

(2-5 найменувань за 

вибором) 

ознайомитись зі 

специфікою методу 

бесіди/інтерв’ю, їх 



анкетування, опитування, 

контент-аналізу, 

статистичного методу, 

експертної оцінки, 

узагальнення незалежних 

характеристик, порівняльно-

правовий.  

 

Тези 

Загальні поняття про 

методи наукових 

досліджень.  

Успіх наукового 

дослідження значною мірою 

залежить від уміння 

науковця обирати 

найрезультативніші методи 

дослідження, оскільки саме 

вони дають можливість 

досягти поставленої мети. 

Сучасна наука оперує 

потужним арсеналом 

різноманітних методів, 

зокрема загальнонаукових, 

теоретичних, 

експериментальних, 

конкретних, що входять у 

систему наукової діяльності 

та в сукупності утворюють 

клас наукових методів, які 

призначені для 

розв'язування різних за 

своїм характером наукових 

завдань. Їх єдність та 

Руденко, Л. І. 

Сидоренко та ін. ; за 

ред. І. С. 

Добронравової (ч. 1), 

О. В. Руденко (ч. 2). – 

К. : ВПЦ "Київський 

університет", 2018. – 

607 с. 

10. Шейко В.М., 

Кушнаренко Н.М. 

Організація та 

методика науково-

дослідницької 

діяльності: Підручник. 

– 7-є видання, 

перероблене і 

доповнене. – К.: 

Знання, 2010. – 295 с. 

11. Браймен А. 

Методысоциальныхисс

ледований. Группы, 

организации и бизнес / 

А. Браймен, Э. Белл ; 

пер. с англ. – Х., 2012. 

 

дослідницькими 

функціями. 

Виокремити алгоритм 

підготовки до 

бесіди/інтерв’ю з 

респондентом та 

вступу з ним у 

контакт.  

4.Розробити план 

власної 

бесіди/інтерв’ю з 

респондентами (5-10 

осіб). Провести 

бесіди/інтерв’ю. У 

письмовій формі 

зафіксувати 

результати 

бесіди/інтерв’ю, 

здійснити їх належну 

обробку. 

5. В процесі 

самостійного 

опрацювання 

спеціальної літератури 

(2-5 найменувань за 

вибором) 

ознайомитись зі 

специфікою методу 

анкетування. 

Визначити основні 

види анкет та їх 

значення в процесі 

проведення наукового 

дослідження.  



взаємозв'язок 

характеризують 

специфічність, цілісність 

пізнавальної діяльності в 

науці. Для ефективності в 

науковому дослідженні є 

сенс використовувати не 

один метод, а комплекс 

методів. 

Метод науковий – це 

обґрунтований нормативний 

спосіб здобуття наукового 

результату. Метод 

дослідження– сукупність 

прийомів, операцій і 

способів теоретичного 

пізнання та практичного 

перетворення дійсності з 

метою найбільш 

раціонального й 

ефективного досягнення Всі 

методи можна об’єднати в 

єдину групу із загальною 

назвою «методи 

пізнавальної діяльності», що 

вказує на активний процес у 

плануванні та проведенні 

навчально-дослідної роботи.  

Метод науки – особлива 

організація пізнавального 

циклу у структурі наукової 

діяльності, що передбачає: 

формулювання проблеми і 

побудова гіпотез, 

6.Підібрати два типи 

анкет (з відкритими та 

закритими 

запитаннями). 

Провести анкетування 

(5-10 осіб). У 

письмовій формі 

зафіксувати 

результати 

анкетування, 

здійснити їх належну 

обробку. 

 

 



теоретична й емпірична їх 

перевірка, висновки та 

прогноз подальших 

розробок. Т.б. це типовий 

для науки спосіб здобуття 

нового знання.  

Вимоги до наукового 

методу: 

- детермінованість 

методу; 

- заданість методу цілям 

дослідження (валідність); 

- результативність та 

надійність методу; 

- ефективність; 

- економічність; 

- доступність. 

Класифікація методів 

розроблена слабо. 

Різновиди методів наукового 

пізнання умовно поділяють 

на такі рівні: 

- емпіричний(спостереженн

я, порівняння, вимірювання, 

анкетування, співбесіда, тест 

тощо); 

- експериментально-

теоретичний (експеримент, 

аналіз-синтез, індукція-

дедукція, моделювання, 

гіпотетичний, історичний, 

логічний, абстрагування, 

ідеалізація, аксіоматика, 

узагальнення та ін.); 



- метатеоретичний(діалек

тичний метод, метод 

системного аналізу). 

Вирізняють методи 

загальнонаукові, які 

застосовують у 

дослідницькому процесі 

різних наук, і спеціальні – 

при розв'язанні прикладних 

наукових задач. Отже, 

методи досліджень 

розподіляються на загальні і 

спеціальні.  

До загальних належать 

методи, які 

використовуються в 

окремих галузях науки на 

окремих етапах 

дослідження.  

Загальнонаукові 

методи дослідження умовно 

поділяють на три групи: 

- методи, що 

використовуються на 

теоретичному рівні 

дослідження (індукція, 

дедукція, системний підхід). 

- методи, що 

використовуються як на 

теоретичному, так і на 

емпіричномурівнях 

дослідження (формалізація, 

абстрагування, аналіз і 

синтез, систематизація, 



узагальнення, 

моделювання), 

- методи емпіричного 

дослідження 

(спостереження, 

експеримент, вимірювання, 

оцінювання, порівняння, 

візуально-графічні методи). 

Досить поширеним є 

поділ наукових методів за 

двома ознаками:  

1) мети (у свою чергу 

поділяють на:первинні 

методи, що 

використовуються з метою 

збору інформації, вивчення 

джерел, спостереження, 

опитування та ін.; вторинні 

методивикористовуються з 

метою обробки та аналізу 

отриманих даних – 

кількісний та якісний аналіз 

даних, їх систематизація, 

шкалювання та ін.; 

верифікаційніметоди і 

прийоми, що дають змогу 

перевірити отримані 

результати).  

2) способу реалізації (логіко-

аналітичні, візуальні, 

експериментально-ігрові 

методи та математичні 

методи). 

З філософської точки зору 



методи поділяються на: 

- загальнонаукові (тобто для 

всіх наук); 

- конкретнонаукові (КНМ) – 

ті, що застосовуються в 

окремих науках або у 

кількох близьких між собою 

наукових дисциплінах. Вони 

поділяються на дві групи: 

міждисциплінарні (це 

методи, які можуть 

використовуватись у кількох 

пов’язаних чи об’єднаних 

спільністю об’єкта 

дослідження науках) і 

спеціальні. 

Інколи методи поділяють на 

групи відповідно до їх 

функціональних 

можливостей:  

- етапні, тобто пов'язані з 

певними етапами 

дослідження,  

- універсальні, які 

використовують на всіх 

етапах.  

До першої групи відносять: 

спостереження, 

експеримент, а до другої – 

абстрагування, 

узагальнення, дедукцію та 

індукцію та ін. 

До методів емпіричного 

рівня належать: 



Спостереження– метод 

збору та узагальнення 

первинної інформації, що 

охоплює видимі ознаки і 

відбиває конкретні події в 

конкретних ситуаціях. 

Iнтерв’ювання –метод 

здобуття інформації в ході 

усного безпосереднього 

спілкування. 

Метод контент-аналiзу – 

метод виявлення та оцiнки 

характеристик iнформацiї, 

що містяться у текстах i 

мовнихповiдомленнях. 

Метод опитування як 

виявлення позиції людей 

використовується практично 

на всіх етапах збору 

інформації. Метод 

анкетування– це процедура 

проведення опитування у 

письмовій формі за 

допомогою заздалегідь 

підготовлених бланків. 

Анкети самостійно 

заповнюються 

респондентами. 

Тестування.Тест– метод є 

різновидом вибіркового 

опитування, яке проводиться 

з метою виявлення суттєвих 

ознак об’єкта, засобів його 

функціонування, коли 



масове опитування через 

анкетування неможливе. 

Експеримент– провідний 

метод наукового пізнання, 

спрямований на виявлення 

причинно-наслідкових 

залежностей. Експеримент 

дає відповідь на питання 

іншого плану – «Чому це 

відбувається?».  

Метод експертних оцінок– 

це метод вивчення й 

узагальнення думки 

експертів з конкретного 

питання. Проводиться 

опитування спеціальної 

групи експертів (5-7 осіб) з 

метою визначення певних 

змінних величин, які 

необхідні для оцінки 

досліджуваного питання. 

Експерти підбираються за 

ознакою їх формального 

професійного статусу – 

посади, наукового ступеня, 

стажу роботи та ін. 

Вивчення продуктів 

діяльності– якісні та 

кількісні показники 

результатів діяльності, що 

вивчається (твори, творчі 

роботи, макети, результати 

злочину тощо). 

Важливими 



 

 

 

характеристиками будь-

якого методу є валідність та 

надійність.  

Валідність методу(від 

англ. «дійсний», 

«придатний», 

«маючийсилу») –

комплексна характеристика 

методу, що вказує на 

обґрунтованість й 

ефективність його 

застосування. На думку 

відомого американського 

психолога Г. Анастазі 

(1908): «Валідність тесту – 

поняття, яке вказує нам, що 

тест вимірює і наскільки 

добре він це робить». 

Надійність – це відносна 

постійність, стійкість, 

узгодженість результатів 

дослідження як при 

первинному, так й 

повторному його 

використанні на одних й 

тих же респондентах. 



11. Система оцінювання та вимоги 

Загальна система оцінювання 

навчальної дисципліни 

Оцінювання відбувається відповідно до 

«Положення про внутрішню систему 

забезпечення якості освітньої діяльності в 

Національній академії внутрішніх справ». 

 

Підсумкова кількість балів з дисципліни 

(максимум 100 балів) визначається як сума 

балів поточного контролю (максимум 60 

балів) та балів підсумкового контролю 

(максимум 40 балів). 

 

Поточний контроль передбачає 

систематичне, регулярне оцінювання 

навчальних досягнень здобувача вищої освіти 

(рівень теоретичних знань та практичних 

умінь і навичок з усіх тем навчальної 

дисципліни) за результатами аудиторних 

занять, самостійної та індивідуальної роботи. 

Поточний контроль реалізується у таких 

формах:  

- усне і письмове, фронтальне та 

індивідуальне опитування;  

- рецензування відповідей та письмових 

робіт;  

- участь у дискусіях, обговореннях; 

- написання есе, тез тощо. 

 

Поточному контролю підлягають:  

- глибина, повнота, обґрунтованість відповіді;  

- доповнення, запитання до тих, хто 

відповідає;  

- рецензія на виступ;  

- участь у дискусіях, інтерактивних формах 

організації заняття (робот у парах, малих 

групах), активність під час обговорення 

питань;  

- глибина аналізу наукової та навчальної 

літератури;  

- письмові завдання (тести, контрольні 

роботи, есе, реферати);  

- якість самостійного опрацювання питань;  

- систематичність роботи на заняттях. 

Вимоги до письмової роботи (за 

умови наявності) 

(не передбачено) 

Семінарські заняття під час проведення семінарів здобувачі вищої 

освіти працюють у такому форматі: 

усне опитування 
- глибина і характер знань навчального 

матеріалу за змістом навчальної дисципліни, 

що міститься в основних та додаткових 



рекомендованих нормативних та 

доктринальних джерелах;  

- уміння аналізувати явища, що 

вивчаються, у їх взаємозв’язку й розвитку;  

- характер відповідей на поставлені 

питання (чіткість, лаконічність, логічність, 

послідовність тощо);  

практичні завдання 

- уміння застосовувати теоретичні 

положення у вирішенні проблем;  

- уміння аналізувати достовірність 

одержаних результатів. 

Умови допуску до підсумкового 

контролю 

активна робота під час семінарських та 

практичних занять; позитивні оцінки з усіх 

тем навчальної дисципліни; опрацювання 

більшості з рекомендованих джерел, 

виконання всіх видів навчальної роботи, що 

передбачені робочою програмою навчальної 

дисципліни. 

 


