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 ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Методи емпіричних та 

теоретичних досліджень в науковій роботі” складена відповідно до освітньо-наукової 

програми підготовки доктора філософії за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки та 

інформаційні технології». 

Професійна діяльність вимагає від фахівців вмінь вирішувати принципово нові 

завдання, у тій чи іншій формі проводити дослідження і творчо використовувати 

досягнення науки та вдосконалювати свою кваліфікацію. Зміст дисципліни сприяє 

посиленню методологічної спрямованості навчального процесу у ВНЗ, формуванню 

наукового світогляду у студентів, що є однією з умов підвищення якості їх підготовки. 

Це істотно наближує дисципліну до практичної сторони навчального і наукового 

процесу. 

Структуру дисципліни складають теми: поняття про науку як систему знань; 

наукове дослідження як особлива сфера діяльності; загальна методологія наукової 

творчості; жанри та стилі наукової творчості; планування та організація науково-

дослідницької діяльності у ВНЗ; стадії здійснення наукових досліджень: особливості 

та вимоги; загальне поняття про методи наукових досліджень; характеристика 

теоретичних методів досліджень; характеристика емпіричних методів досліджень; 

поняття про генеральну та вибіркову сукупність, способи її формування. 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Методи емпіричних та 

теоретичних досліджень в науковій роботі” складена відповідно до освітньо-наукової 

програми підготовки докторів філософії за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки та 

інформаційні технології» 

Мета:  

- знання про становлення і розвиток методології  як науки, процеси функціонування 

науки та наукового пізнання;  

- вміння оперувати термінологією науки, аналізувати на емпіричному та науковому 

рівні процеси, що відбуваються в політичному житті, використовувати в професійній 

діяльності основні теоретичні і практичні положення інформаційних технологій. 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ: словесні, наочні, практичні; евристичний, частково-

пошуковий, дослідницький, метод проблемного викладання; метод проекту; методи 

колективної розумової діяльності; методи самостійної роботи. 

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ: вхідний контроль, оперативний контроль, поточний 

контроль, підсумковий контроль. 

Розвиток методології та методики наукового дослідження в Україні має свої 

особливості, адже процес переходу до нових державних відносин в країні надзвичайно 

складний. Нині надзвичайної ваги набуває пошук форм і засобів стимулювання 

наукової активності українського народу, передусім молоді, сприяння духовному 

оновленню суспільства, здійснення глибинних державотворчих процесів, зокрема, 

шляхів формування політично визначеної верстви – духовної та політичної еліти. Для 

цього необхідно розробити систему ціннісних орієнтацій суспільства. І 

концептуальним ядром її повинна стати державна національна ідея, яка була б 

сформована на таких ціннісних орієнтаціях, як мова, культура, що відбивають 

традиційне світосприйняття народу, його національний менталітет.  

У курсі “Методи емпіричних та теоретичних досліджень в науковій роботі” 

відображений розвиток світової та української наукової думки. 



 

 

  

Згідно освітньо-професійної програми «Методи емпіричних та теоретичних 

досліджень в науковій роботі» є нормативною навчальною дисципліною і вивчається 

протягом одного семестру. Загальний бюджет часу відповідно до ECTS становить 5 

кредитів, що дорівнює 150 годинам. Структурно навчальна дисципліна складається з 4 

змістовних модулів, рівень засвоєння яких  визначається за результатами 4 поточних 

модульних тестових контролів. 

З метою якісного виконання завдань навчального курсу застосовується проблемно-

діяльнісна технологія навчання, яка передбачає обов’язкову проблемно-пошукову 

спрямованість усіх видів занять, а також значне збільшення часу і завдань для 

самостійної та індивідуальної роботи PhD-студентів. 

Основними видами занять під керівництвом викладача є лекції, самостійні заняття 

під керівництвом викладача та повторних модульних контролів. 

З метою оцінки рівня оволодіння PhD-студентами навчальним матеріалом і 

стимулювання самостійної роботи здійснюється поточний і підсумковий контроль. 

Поточний контроль проводиться під час семінарських занять та модульних контролів. 

Підсумковий контроль здійснюється у вигляді іспиту. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1. Поняття про науку як систему знань. 
Сутність пізнання. Рівні і види наукового пізнання. Поняття про науку, її 

сутність, цілі та функції. Основні ознаки науки. Сутність наукового знання. Історія 

становлення та основні віхи розвитку науки. Особливості науки ХХІ ст. 

Наукознавство. Класифікація наук, функції та завдання. Статуси знання. Основні 

структурні елементи науки.  

 

Змістовий модуль 2. Наукове дослідження як особлива сфера діяльності. 

Наукова діяльність, її види та форми. Форми організації та управління наукою в 

Україні. Суб’єкти наукової діяльності. Підготовка та атестація наукових і науково-

педагогічних кадрів.  

Сутність наукового дослідження. Фундаментальні та прикладні наукові 

дослідження. Науковий і науково-прикладний результат.  

Творча і нетворча діяльність. Ознаки творчої діяльності. Творчі можливості 

науковця. Умови ефективності творчої діяльності, її організація. Робочий день та 

робоче місце науковця. Ділове спілкування і особистий архів дослідника.  

Наукова школа: структура, функції та основні ознаки. 

 

Змістовий модуль 3. Загальна методологія наукової творчості. 

 

Методологія наукових досліджень: значення, сутність, мета, завдання та функції. 

Методологічний апарат і методологічна основа наукового дослідження. Принципи 

методології пізнання.  

Структура методології. Філософська методологія. Загальнонаукова методологія. 

Принципи загальнонаукових досліджень. Конкретнонаукова методологія. Рівні 

методологічного аналізу. 

 



 

 

  

Змістовий модуль 4. Стадії здійснення наукових досліджень: особливості та 

вимоги. 

Загальна характеристика науково-дослідних стадій. Організаційний (змістовно-

теоретичний) етап дослідження. 

Наукова і науково-технічна експертиза: завдання, форми та види.  

Дослідний етап: методичне та методологічне забезпечення. Програма та план 

наукового дослідження. Методологічна і методична частини програми дослідження. 

Види заголовків у робочих планах. Рубрикація, її внутрішня логіка.  

Етап узагальнення та апробації результатів дослідження. Завершальна стадія 

науково-дослідного процесу. Аналіз та інтерпретація даних. Формулювання наукових 

висновків. Етап реалізації результатів дослідження. 

 

3. Рекомендована література 

1. Гордієнко С.Г. Молодому науковцю коротко про необхідне: Науково-  

практичний посібник. – К.: КНТ, 2007. – 92 с. 

2. Грабченко А.І., Федорович В.О., Гаращенко Я.М. Методи наукових 

досліджень: Навч. Посібник. – Х.: НТУ «ХПІ», 2009. – 142 с. 

3. Ковальчук В. В. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник. – К.: 

«Слово», 2009. – 240 с. 

4. 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. 

5. Краснобокий Ю.М. Словник-довідник науковця-початківця. – К.: Науковий 

світ, 2000. – 83 с. 

6. Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень: 

Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2006. – 192 с. 

7. Прокофьева В. В. Язык науки как компонент естественнонаучного 

образования в технических вузах: диссертация ... канд. педагог. наук: 13.00.08 / 

Прокофьева Валентина Владимировна – Москва, 2008. – 143 с. 

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

Академвидав, 2004. – 207 с. 

9. Циппеліус Р. Юридична методологія / Переклад, адаптація, приклади з права 

України і список термінів Р.Корнута. – К.: Реферат, 2004. 

10. Цехмістрова Г. С. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник. К.: 

«Слово», 2003. – 235 с. 

11. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково- 

дослідницької діяльності: Підручник. – 6-є видання, перероблене і доповнене. – 

К.: Знання, 2011. – 311 с. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання - іспит 

5. Засоби діагностики успішності навчання – усне опитування, захист 

     лабораторних робіт, контрольні роботи, тестування. 
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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчанн

я 

Кількість кредитів  – 

5 

Галузь знань 

12 “Інформаційні 

технології” 

 

Дисципліна професійної та 

практичної підготовки 

(вільного вибору 

аспіранта) 

Модулів – 2 Спеціальність: 

 

122 «Комп’ютерні науки 

та інформаційні 

технології» 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 4 2-й - 

Загальна кількість 

годин -150  

Семестр 

3-й  - 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 45 

самостійної роботи 

студента –  105 

Третій рівень вищої 

освіти  

(доктор філософії) 

15 

год. 
 - 

Практичні, семінарські 

-  - 

Лабораторні 

30 

год. 
 - 

Самостійна робота 

105 

год. 
 - 

Індивідуальні завдання:  

Вид контролю:  

3 семестр –іспит. 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної 

роботи становить: 

для денної форми навчання – 43% 

для заочної форми навчання  

 

 

 



 

 

  

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Методи емпіричних та 

теоретичних досліджень в науковій роботі” складена відповідно до освітньо-наукової 

програми підготовки доктора філософії за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки та 

інформаційні технології». 

Професійна діяльність вимагає від фахівців вмінь вирішувати принципово нові 

завдання, у тій чи іншій формі проводити дослідження і творчо використовувати 

досягнення науки та вдосконалювати свою кваліфікацію. Зміст дисципліни сприяє 

посиленню методологічної спрямованості навчального процесу у ВНЗ, формуванню 

наукового світогляду у студентів, що є однією з умов підвищення якості їх підготовки. 

Це істотно наближує дисципліну до практичної сторони навчального і наукового 

процесу. 

Структуру дисципліни складають теми: поняття про науку як систему знань; 

наукове дослідження як особлива сфера діяльності; загальна методологія наукової 

творчості; жанри та стилі наукової творчості; планування та організація науково-

дослідницької діяльності у ВНЗ; стадії здійснення наукових досліджень: особливості 

та вимоги; загальне поняття про методи наукових досліджень; характеристика 

теоретичних методів досліджень; характеристика емпіричних методів досліджень; 

поняття про генеральну та вибіркову сукупність, способи її формування. 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Методи емпіричних та 

теоретичних досліджень в науковій роботі” складена відповідно до освітньо-наукової 

програми підготовки докторів філософії за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки та 

інформаційні технології» 

Мета:  

- знання про становлення і розвиток методології  як науки, процеси функціонування 

науки та наукового пізнання;  

- вміння оперувати термінологією науки, аналізувати на емпіричному та науковому 

рівні процеси, що відбуваються в політичному житті, використовувати в професійній 

діяльності основні теоретичні і практичні положення інформаційних технологій. 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ: словесні, наочні, практичні; евристичний, частково-

пошуковий, дослідницький, метод проблемного викладання; метод проекту; методи 

колективної розумової діяльності; методи самостійної роботи. 

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ: вхідний контроль, оперативний контроль, поточний 

контроль, підсумковий контроль. 

Розвиток методології та методики наукового дослідження в Україні має свої 

особливості, адже процес переходу до нових державних відносин в країні надзвичайно 

складний. Нині надзвичайної ваги набуває пошук форм і засобів стимулювання 

наукової активності українського народу, передусім молоді, сприяння духовному 

оновленню суспільства, здійснення глибинних державотворчих процесів, зокрема, 

шляхів формування політично визначеної верстви – духовної та політичної еліти. Для 

цього необхідно розробити систему ціннісних орієнтацій суспільства. І 

концептуальним ядром її повинна стати державна національна ідея, яка була б 

сформована на таких ціннісних орієнтаціях, як мова, культура, що відбивають 

традиційне світосприйняття народу, його національний менталітет.  

У курсі “Методи емпіричних та теоретичних досліджень в науковій роботі” 

відображений розвиток світової та української наукової думки. 



 

 

  

Згідно освітньо-професійної програми «Методи емпіричних та теоретичних 

досліджень в науковій роботі» є нормативною навчальною дисципліною і вивчається 

протягом одного семестру. Загальний бюджет часу відповідно до ECTS становить 5 

кредитів, що дорівнює 150 годинам. Структурно навчальна дисципліна складається з 4 

змістовних модулів, рівень засвоєння яких  визначається за результатами 4 поточних 

модульних тестових контролів. 

З метою якісного виконання завдань навчального курсу застосовується проблемно-

діяльнісна технологія навчання, яка передбачає обов’язкову проблемно-пошукову 

спрямованість усіх видів занять, а також значне збільшення часу і завдань для 

самостійної та індивідуальної роботи PhD-студентів. 

Основними видами занять під керівництвом викладача є лекції, самостійні заняття 

під керівництвом викладача та повторних модульних контролів. 

З метою оцінки рівня оволодіння PhD-студентами навчальним матеріалом і 

стимулювання самостійної роботи здійснюється поточний і підсумковий контроль. 

Поточний контроль проводиться під час семінарських занять та модульних контролів. 

Підсумковий контроль здійснюється у вигляді іспиту. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1. Поняття про науку як систему знань. 
Сутність пізнання. Рівні і види наукового пізнання. Поняття про науку, її 

сутність, цілі та функції. Основні ознаки науки. Сутність наукового знання. Історія 

становлення та основні віхи розвитку науки. Особливості науки ХХІ ст. 

Наукознавство. Класифікація наук, функції та завдання. Статуси знання. Основні 

структурні елементи науки.  

 

Змістовий модуль 2. Наукове дослідження як особлива сфера діяльності. 

Наукова діяльність, її види та форми. Форми організації та управління наукою в 

Україні. Суб’єкти наукової діяльності. Підготовка та атестація наукових і науково-

педагогічних кадрів.  

Сутність наукового дослідження. Фундаментальні та прикладні наукові 

дослідження. Науковий і науково-прикладний результат.  

Творча і нетворча діяльність. Ознаки творчої діяльності. Творчі можливості 

науковця. Умови ефективності творчої діяльності, її організація. Робочий день та 

робоче місце науковця. Ділове спілкування і особистий архів дослідника.  

Наукова школа: структура, функції та основні ознаки. 

 

Змістовий модуль 3. Загальна методологія наукової творчості. 

 

Методологія наукових досліджень: значення, сутність, мета, завдання та функції. 

Методологічний апарат і методологічна основа наукового дослідження. Принципи 

методології пізнання.  

Структура методології. Філософська методологія. Загальнонаукова методологія. 

Принципи загальнонаукових досліджень. Конкретнонаукова методологія. Рівні 

методологічного аналізу. 

 



 

 

  

Змістовий модуль 4. Стадії здійснення наукових досліджень: особливості та 

вимоги. 

Загальна характеристика науково-дослідних стадій. Організаційний (змістовно-

теоретичний) етап дослідження. 

Наукова і науково-технічна експертиза: завдання, форми та види.  

Дослідний етап: методичне та методологічне забезпечення. Програма та план 

наукового дослідження. Методологічна і методична частини програми дослідження. 

Види заголовків у робочих планах. Рубрикація, її внутрішня логіка.  

Етап узагальнення та апробації результатів дослідження. Завершальна стадія 

науково-дослідного процесу. Аналіз та інтерпретація даних. Формулювання наукових 

висновків. Етап реалізації результатів дослідження. 

 

2. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усь

ого  

у тому числі ус

ьо

го  

у тому числі 

л п ла

б 

інд с.р л п ла

б 

ін

д 

с.

р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1

1 

12 13 

Модуль 1.  

Змістовий модуль 1. Поняття про науку як систему знань 

Тема 1. Сутність пізнання. 

Рівні і види наукового 

пізнання. Поняття про 

науку, її сутність, цілі та 

функції..  

22 2  4  30       

Тема 2. Особливості науки 

ХХІ ст. Наукознавство. 

Класифікація наук, функції 

та завдання. Статуси 

знання. Основні структурні 

елементи науки. 

20 2  4  30       

Разом за змістовим 

модулем 1 

42 4  8  60       

Змістовий модуль 2. Наукове дослідження як особлива сфера діяльності 

Тема 1. Наукова діяльність, 

її види та форми. Форми 

організації та управління 

наукою в Україні. Суб’єкти 

наукової діяльності. 

Підготовка та атестація 

наукових і науково-

педагогічних кадрів. 

23 2  8  10       

Разом за змістовим 23 2  8  10       



 

 

  

модулем 2 

Модуль 2. 

Змістовий модуль 3. Загальна методологія наукової творчості 

Тема 1. Методологія 

наукових досліджень: 

значення, сутність, мета, 

завдання та функції. 

Методологічний апарат і 

методологічна основа 

наукового дослідження. 

Принципи методології 

пізнання. 

20 1  6  10       

Тема 2. Структура 

методології. Філософська 

методологія. 

Загальнонаукова 

методологія. Принципи 

загальнонаукових 

досліджень. 

Конкретнонаукова 

методологія. Рівні 

методологічного аналізу. 

23 2  4  10       

Разом за змістовим 

модулем 3 

43 3  10  20       

Змістовий модуль 4. Стадії здійснення наукових досліджень: особливості та 

вимоги 

Тема 1. Загальна 

характеристика науково-

дослідних стадій. 

Організаційний (змістовно-

теоретичний) етап 

дослідження. 

20 3  2  10       

Тема 2. Дослідний етап: 

методичне та 

методологічне 

забезпечення. Програма та 

план наукового 

дослідження. 

Методологічна і методична 

частини програми 

дослідження. Види 

заголовків у робочих 

планах. Рубрикація, її 

внутрішня логіка. 

22 3  2  5       

Разом за змістовим 

модулем 4 

42 6  4  15       



 

 

  

Усього годин по 

дисципліні 

150 15  30  105 - - - - - - 

 

 

4. Теми лабораторних занять 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

3 семестр 

1 Наукове дослідження як особлива сфера людської 
діяльності 

4 

2 Історія зародження і розвитку методології 4 

3 Архітектоніка і особливості наукових документів 2 

4 Система вимог до дисертаційної роботи 6 

5 Зміст усіх стадій наукових досліджень 4 

6 Теоретичні методи наукових досліджень 4 

7 Генеральна та вибіркова сукупність: характеристика та 
принципи формування 

6 

 Разом 3 семестр 30 

 

 

 

5. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Генеральна та вибіркова сукупність: характеристика та 
принципи формування 

15 

2 Теоретичні методи наукових досліджень 15 

3 Зміст усіх стадій наукових досліджень 15 

4 Система вимог до дисертаційної роботи 15 

5 Архітектоніка і особливості наукових документів 15 

6 Наукове дослідження як особлива сфера людської 
діяльності 

15 

7 Характеристика і правила використання емпіричних методів 
наукових досліджень 

15 

 Разом 3 семестр 105 

 

6. Методи навчання 

  За джерелами знань використовуються такі методи навчання: словесні – 

розповідь, пояснення, лекція, інструктаж; наочні – демонстрація, ілюстрація; 

лабораторні – лабораторна робота, вправи. 

За характером логіки пізнання використовуються такі методи: аналітичний, 

синтетичний, аналітико-синтетичний, індуктивний, дедуктивний. 



 

 

  

За рівнем самостійної розумової діяльності використовуються методи: 

проблемний, частково-пошуковий, дослідницький. 

7. Методи контролю 

 

  Усний контроль у вигляді індивідуального та фронтального опитування. 

Письмовий контроль у вигляді контрольних робіт, самостійних письмових робіт, 

поточного тестування.                                                                   

 

Розподіл балів, які отримують PhD-студенти 

 

3 cеместр 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий  

модуль 1 

Змістовий  

модуль 2 

Змістовий  

Модуль 3 

Змістовний 

модуль 4 
100 

Т1 Т2 М1 Т1 М2 Т1 Т2 М3 Т1 T2 М4 

10 10 20 10 20 10 20 30 10 20 30 

Т1, Т2 – теми змістових модулів. 

М1, М2 – змістовні модулі 

 

8. Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

 

 

 

 

9.  Методичне забезпечення 

Конспект опорних лекцій всіх тем курсу. Варіанти лабораторних робіт. Варіанти 



 

 

  

модульних контрольних робіт. Теоретичні питання для іспиту. 

 

10. Рекомендована література 

1.  «Про вищу освіту» : Закон України № 2984 – ІІІ від 17.01. 2002 р. (із змінами і 

 доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 9.  

2. «Про інформацію»: Закон України від 23.06.2005 // Відомості Верховної Ради  

України. – 2005 – №1 . 

3. «Про наукову і науково-технічну діяльність»: Закон України від 13 грудня 1991 р. //  

Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 12. 

4. «Про наукову і науково-технічну експертизу»: Закон України від 10.02.1995 (станом  

на 09.02.2006) // Відомості Верховної Ради України. – № 2. 

5. «Про авторське право і суміжні права»: Закон України від 23.12.1993 // Відомості 

 Верховної Ради України. – 1993 – № 1. 

6. «Про додаткові заходи щодо забезпечення розвитку наукової сфери» від 16.05.2008: 

Указ Президента України // Відомості Верховної Ради України.  

7. Наказ МОНмолодьспорту України від 14.09.2011 року № 1059 «Про затвердження  

«Положення про атестаційну колегію Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

 України».  

8. Наказ МОНмолодьспорту України від 14.09.2011 року № 1059 «Про затвердження 

 «Положення про спеціалізовану вчену раду». 

9. Положення про організацію НДДС 

10. «Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових працівників» 

11. «Положення про порядок проведення кандидатських іспитів»,  

12. «Порядок присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань»,  

13. «Перелік спеціальностей наукових працівників» 

14. Положення про кваліфікаційну роботу в Національній академії внутрішніх справ /  

[уклад.: Ірхін Ю.Б., Лигун Н.В., Полудьонна Н.С., та ін.] – К.: Нац. акад. внутр. справ, 

2011. – 32 с. 

Основна література: 
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