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ВСТУП 

 

Навчальна дисципліна «Методика та організація наукових досліджень за 

спеціальністю» виступає як один із найбільш важливих загальних предметів 

вивчення для здобувачів освітньо-наукового рівня «Доктор філософії», що 

спеціалізуються з усіх галузей наукових знань. Даний курс займає особливе 

місце у навчальному процесі: з одного боку, він завершує цикл вивчення  

філософських дисциплін, а з іншого – закладає підвалини для самостійної 

дослідницької роботи, допомагаючи здобувачам поєднати загальне світоглядне 

та філософське знання  зі знанням своєї дисципліни через таку ланку як 

методологія, методи та методика наукового дослідження. 

Вивчення дисципліни «Методика та організація наукових досліджень за 

спеціальністю» дозволяє здобувачам реалізувати свої пізнання зі спеціальності 

у науково-дослідній практиці, осмислити предмет та специфіку науки як 

способу пізнання людиною об’єктивного світу, зрозуміти необхідні етапи 

науково-дослідної роботи: від формулювання проблеми та пошуку необхідної 

інформації – до організації та оформлення результатів проведеного 

дослідження. Таким чином, методичні рекомендації з дисципліни «Методика та 

організація наукових досліджень за спеціальністю» надають необхідну як 

методичну, так і інформаційну допомогу для самостійної роботи здобувачів із 

засвоєння проблем курсу. 

Мета курсу «Методика та організація наукових досліджень за 

спеціальністю» – сприяти розвитку наукового світогляду здобувачів наукового 

ступеня шляхом поглиблення розуміння засобів та методів логічного мислення 

стосовно основних етапів проведення та організації наукового дослідження та 

розвитку науки як динамічного цілого.  

Завданням курсу «Методика та організація наукових досліджень за 

спеціальністю» є надати здобувачу всі можливості займатися пізнавальною 

діяльністю у будь-якій конкретній сфері, для чого його потрібно навчити: 

розуміти загальні закономірності наукового дослідження, фундаментальні 

проблеми пізнання; мати цілісне уявлення про поняття та феномен «наука», її 

філософські та методологічні засади; вміти відрізняти достовірне наукове 

знання від недостовірного; розуміти логічну послідовність процесів наукового 

дослідження; мати уявлення про співвідношення історичного та логічного в 

динаміці розвитку наукового пізнання, знати основні етапи становлення та 

зміни типів наукової раціональності; знати специфіку взаємодії науки з 

філософією, з іншими формами культурної творчості людства; вміти 

організовувати процес наукового дослідження та оформляти його результати 

згідно з чинними правилами та нормами.  

В результаті вивчення дисципліни «Методика та організація наукових 

досліджень за спеціальністю» здобувач, таким чином, набуває сучасного знання 

про методологічні та філософські засади, методи та організаційні форми 

наукового дослідження, основи наукового пізнання; засвоєння та закріплення 

даного матеріалу сприяє формуванню вмінь і навичок використання тих чи 

інших наукових методів як у широкому світоглядно-філософському контексті, 

так і в конкретних дослідженнях з фахових дисциплін, зокрема при написанні 

магістерської кваліфікаційної роботи. 



Інтегральна компетентність –здатність розв’язувати комплексні 

проблеми в галузі наук про Землю, взаємодії природи та суспільства, 

ресурсознавства, вести дослідницько-інноваційну діяльність, спрямовану на 

творчий розвиток існуючого й створення нового знання у згаданих вище 

галузях. 

Загальні компетентності: 

1. Креативність, здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

2. Здатність до критичного аналізу та оцінювання сучасних наукових 

досягнень при вирішенні дослідницьких і практичних завдань, в тому числі в 

міждисциплінарних областях. 

3. Здатність приймати обґрунтовані рішення, планувати і здійснювати 

комплексні дослідження на сучасному рівні з використанням новітніх 

інформаційних і комунікаційних технологій на основі цілісного системного 

наукового світогляду з використанням знань в області історії і філософії науки. 

4. Здатність учитися й оволодівати сучасними знаннями, а на їх підґрунті 

генерувати нові ідеї. 

5. Здатність виявляти, ставити й розв’язувати наукові проблеми,  

управляти науковими проектами, ініціювати організацію наукових досліджень 

в галузі природничих наук та вміти професійно презентувати результати своїх 

досліджень. 

6. Здатність спілкуватися та співпрацювати з науковцями – 

представниками інших галузей природознавства, спроможність ефективно 

працювати в команді, зокрема участь у роботі вітчизняних та міжнародних 

дослідницьких колективів з вирішення науково-прикладних і науково-освітніх 

завдань. 

7. Усвідомлення необхідності та дотримання норм наукової етики, 

авторського і суміжних прав інтелектуальної власності; сприйняття державної 

та міжнародної систем правової охорони інтелектуальної власності. 

8. Здатність здійснювати професійну науково-дослідну та виробничу 

діяльність зберігаючи природне та культурне надбання. 

Фахові компетентності: 

1. Здатність до просторового мислення. 

2. Знання предметної області конструктивної географії та здатність 

застосовувати конструктивно-географічні знання у практичних ситуаціях. 

3. Здатність усвідомлювати й характеризувати місце людини як складової 

біосфери, що трансформується в ноосферу, перетворюючи природні ландшафти 

у антропогенні. 

4. Уміння встановлювати й мотивувати міждисциплінарні зв’язки як з 

іншими науками про Землю, так і науками суспільно-гуманітарного циклу. 

5. Здатність аналізувати, систематизувати та узагальнювати результати 

проведених експериментів і досліджень,  застосовувати їх у науковій та 

практичній сфері, володіти методами і технологіями обробки просторової 

інформації, ГІС-технологіями та методами створення баз даних з 

використанням інтернет-ресурсів. 

6. Здатність до здійснення моніторингових досліджень на основі 

використання матеріалів дистанційних зондувань Землі,  застосовувати 

результати досліджень для інформування населення щодо екологічного стану 



середовища та моніторингових досліджень небезпечних природних процесів. 

7. Здатність до побудови чисельних алгоритмів обробки та інтерпретації 

геоданих на основі аналітичних або стохастичних залежностей, залучення 

методів математичного моделювання для вирішення прикладних задач з 

вивчення геосфер Землі, зокрема на основі застосування стандартних 

математичних пакетів обробки інформації. 

8. Здатність вибудовувати й аналізувати екомережу країни та її регіонів, 

зокрема, виділяти, обґрунтовувати й картографувати об’єкти природно-

заповідного фонду. 

Програмні результати навчання: 

1. Володіти сучасними передовими концептуальними та методологічними 

знаннями при виконанні науково-дослідницької та/або професійної діяльності. 

Спираючись на сучасні технологічні досягнення, прагнути до удосконалення 

умінь і навичок у професійній та науковій діяльності. 

2. Аналізувати науково-дослідні проблеми та процеси для подальшого 

ініціювання та проведення комплексних досліджень в галузі інноваційної 

діяльності, які приводять до отримання нових знань. 

3. Уміти проводити критичний аналіз, оцінку і синтез нових наукових 

положень та ідей, формулювати наукову проблему з огляду на ціннісні 

орієнтири сучасного суспільства та стан її наукової розробки, робочі гіпотези 

досліджуваної проблеми, які мають розширювати і поглиблювати стан 

наукових досліджень в обраній сфері. 

4. Аналізувати сучасні наукові праці, виявляючи дискусійні та мало 

досліджені питання, здійснювати моніторинг наукових джерел інформації 

стосовно досліджуваної проблеми, встановлювати їх інформаційну цінність 

шляхом порівняльного аналізу з іншими джерелами. 

5. Використовувати на практиці методи природничо-наукових, 

гуманітарних та фахових дисциплін в різноманітних видах своєї 

професіональної діяльності з раціонального використання природних ресурсів. 

6. Знати процедуру встановлення інформаційної цінності та якості 

літературних і фондових джерел. Вміти з використанням стандартних 

процедур, включаючи сучасні комп’ютерні інформаційні технології: визначати 

джерело та/або місце знаходження потрібної інформації в залежності від її 

типу; отримувати необхідну інформацію з визначеного джерела; обробляти та 

аналізувати отриману інформацію.  

7. Кваліфіковано відображати результати наукових досліджень у наукових 

статтях, опублікованих як у фахових вітчизняних виданнях, так і у виданнях, 

які входять до міжнародних наукометричних баз. Професійно презентувати 

результати своїх досліджень на вітчизняних та міжнародних наукових 

конференціях, мати досвід практичного використання іноземної мови у 

науковій, інноваційній та педагогічній діяльності. 

8. Уміти: забезпечити сприятливий психологічний клімат в колективі; 

оцінювати професійний і моральний стан працівників колективу; 

 вирішувати конфліктні та стресові ситуації. 

9. Постійно підвищувати особистий інтелектуальний, професійний рівень, 

використовувати усі можливості, аналізувати результати різних аспектів 



професійної діяльності, збагачувати свій інтелект шляхом самоосвіти, вміння 

накопичувати знання і навички з різних аспектів професійної діяльності. 

10. Використовуючи знання державної і іноземної мови і здійснюючи 

професійну діяльність у всіх її видах, набути вміння логічно і послідовно 

доводити інформацію під час професійного та соціально-побутового 

спілкування у наукових колективах як в Україні так і за кордоном. 

11. Набути вміння збагачувати свій інтелект шляхом самоосвіти та 

самоаналізу, толерантно ставитися до протилежних думок, брати участь в 

дискусіях, виборі оптимальних рішень. 

 

 

ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

Змістовий модуль 1. Історія дослідної справи та основні поняття. Види 

польових дослідів та їх використання 

 

Тема 1. Феномен науки. Основні принципи наукового пізнання 

 

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

Предмет, завдання і функції науки. Наука серед інших форм культури. Буденне, 

релігійне, художнє пізнання. Наука, паранаука, псевдонаука. Специфіка 

наукового знання порівняно з іншими типами знання. Структура і класифікація 

наук. Основні принципи наукового пізнання. Поняття методу. Специфіка 

наукового методу. Співвідношення методології та методики наукового 

дослідження.  

  

Орієнтовна тематика рефератів: 

  

1. Принцип об’єктивності як основний принцип наукового пізнання.  

2. Класифікація наук: історія та сучасність.  

3. Наука та повсякденне знання: спільне та відмінне. 

 

Питання для самоконтролю: 

 

1. Знання наукове та знання буденне.  

2. Основні принципи наукового пізнання.   

3. Співвідношення науки з ненауковими (пара-наука, псевдонаука) 

формами пізнання світу. 

4. Об’єктивність як принцип наукового пізнання.  

5. Роль філософії у науковому пізнанні.  

  

Тестові завдання: 

  

Результатом діяльності науки є:  

а) теорія;  

б) закони;  

в) факти;  



г) спостереження.  

  

 

Художнє пізнання, на відміну від наукового, характеризується:  

а) міфологічним відображенням світу;  

б) раціональним відображенням світу;  

в) особистісно-суб’єктивним відображенням світу на основі художніх 

образів; 

г) буденним пізнанням світу.   

  

Яка з цих функцій не є функцією науки?  

а) описова;  

б) прогностична;  

в) проективно-конструкторська;  

г) компенсативна.  

  

Чи передбачає визначення «ненауковий» негативну оцінку?  

а) так, тому що наука є найвищим досягненням людського розуму;  

б) ні, тому що кожна форма людської діяльності має специфічне  

призначення;  

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

експериментальну перевірку;  

г)  так,  тому  що  наукове  обґрунтування  розповсюджується  на  різні  

сфери людського життя.  

  

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

 

 

Змістовий модуль 2. Види польових досліджень та їх використання 

 

Тема 2. Методологія та методи наукового дослідження 

 

Типологія методів наукового пізнання: спеціальні та загальнонаукові. 

Класифікація та характеристика загальнонаукових методів. Емпіричні методи: 

спостереження, порівняння, вимірювання, експеримент. Теоретичні методи 

пізнання: абстрагування, аналіз і синтез, індукція і дедукція, моделювання та ін. 

Філософські та загально логічні методи дослідження (аксіоматичний, 

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

Системний аналіз та синергетика. 

 

Орієнтовна тематика рефераті: 

 

1. Типологія методів наукового дослідження: спеціальні та  

загальнонаукові методи.  

2. Роль філософської методології у науковому дослідженні.  

3. Системний аналіз як загальнонауковий метод дослідження.  

4. Екологія як парадигмальна дисципліна сучасної науки.  



5. Синергетика як науково-дослідна програма.   

6. Спостереження у науковому дослідженні.   

7. Роль формалізації та моделювання у науковому дослідженні.  

Питання для самоконтролю: 

 

1. Поняття методу, методики та методології.  

2. Методологія  наукового дослідження.  

3. Типологія методів наукового дослідження.  

4. Емпіричні методи наукового пізнання.  

5. Спостереження у науковому дослідженні.  

6. Роль експерименту в науці.   

7. Теоретичні методи наукового дослідження.  

8. Аналіз і синтез у науковому пізнанні.  

9. Моделювання та аналогія як методи наукового дослідження.  

10. Індукція та дедукція.  

 

Тестові завдання: 

  

Методологія наукового дослідження це :  

а) система певних способів та прийомів, що застосовується у певній сфері 

діяльності, а також вчення про цю систему;  

б) спосіб досягнення мети, сукупність прийомів та операцій теоретичного 

та практичного освоєння дійсності;  

в) методи наукового дослідження в їх сукупності;  

г) порядок застосування методів наукового дослідження.  

  

Загальнонаукова методологія – це така, яка  

а) використовується у всіх або переважній більшості наук;  

б) використовується лише у деяких науках;  

в) використовується лише на філософському рівні;  

г) використовується у міждисциплінарних дослідженнях.  

  

Метод, в основі якого лежить співставлення окремих параметрів або 

окремих ознак досліджуваних об’єктів, встановлення відмінностей і 

подібностей між ними, це:  

а) аналіз;  

б) синтез;  

в) порівняння;  

г) вимірювання.  

  

Який з наведених нижче методів дослідження використовується як на 

емпіричному, так і на теоретичному рівні:  

а) спостереження;  

б) вимірювання;  

в) аналіз і синтез;  

г) прогнозування.  

  



Найелементарніший метод емпіричного дослідження, це:  

а) спостереження;   

б) вимірювання;  

в) порівняння;  

г) експеримент.  

  

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

 

 

Змістовий модуль 3. Опрацювання інформації наукових досліджень 

  

Тема 3. Наукова комунікація та її різновиди.  

 

Роль інформації в наукових дослідженнях. Зв’язок дослідницької та 

інформаційної діяльності. Наукова комунікація та її різновиди. Класифікація 

наукових досліджень. Види наукових публікацій (монографія, стаття, 

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

інформації. Класифікація наукових видань. Використання Інтернету для 

пошуку наукової інформації. Проблема плагіату та посилання на певний 

науковий текст. Складання та оформлення бібліографії. Основні вимоги до 

оформлення результатів наукових досліджень. Мова та стиль наукової  роботи. 

Диплом, дисертація та автореферат. Формулювання актуальності, мети, 

завдань, об’єкта та предмета дослідження.  

 

Орієнтовна тематика рефератів: 

 

1. Формальна та неформальна наукова комунікація: порівняльний аналіз. 

2. Монографія як вид наукової публікації.  

3. Наукова стаття за доби «нормальної науки». 

4. Аналіз наукової літератури з теми дослідження: проблеми та методика.  

5. Бібліографія: сутність поняття.  

6. Джерела інформації для наукових досліджень, їх пошук. 

7. Стиль наукової роботи: основні особливості.  

8. Об’єкт і предмет наукової роботи: правила формулювання.  

9. Автореферат як форма наукового дослідження.  

 

Питання для самоконтролю: 

  

1. Поняття наукової комунікації та наукової школи.  

2. Наукова стаття та рецензія як форми наукової роботи.  

3. Апробація результатів наукового дослідження. Наукова дискусія. 

4. Основні проблеми накопичення та обробки інформації в процесі 

дослідження.  

5. Джерела інформації для наукових досліджень та їх пошук. 

6. Об’єкт і предмет наукового дослідження. 

7. Аналіз наукової літератури з теми дослідження. 

8. Вступ до дисертаційної роботи, його композиція. 



9. Загальні вимоги до оформлення тексту дисертаційної роботи. 

10. Підготовка автореферату як етап наукового дослідження. 

11. Проблема мови та стилю наукової роботи.  

 

Тестові завдання: 

 

Що таке наукова комунікація?  

а) будь-яка комунікація, розглянута з наукової точки зору;  

б) обмін науковою інформацією;  

в) обмін науковою інформацією між ученими і спеціалістами;  

г) обладнання для передання інформації.  

   

Комунікація між вченими через їх публікації називається  

а) прямою комунікацією;  

б) опосередкованою комунікацією;  

в) вертикальною комунікацією;  

г) горизонтальною комунікацією.  

  

Короткий письмовий виклад змісту книги, статті, лекції, це:  

а) конспект;  

б) рецензія;  

в) автореферат;  

г) тези.   

 

Буквально відтворені фрагменти чужої промови для підтвердження 

власного погляду або полеміки з даним автором, це:  

а) цитата;  

б) плагіат;  

в) компіляція;  

г) конкретизація.  

  

Вивчаючи певну наукову працю, слід, перш за все:  

а) з’ясувати погляди, ідеї особистостей, про які пише автор;  

б) засвоїти нові поняття й терміни;  

в) визначити причини, час і умови створення наукової праці;   

г) проаналізувати ідеї, які були творчо розвинуті.   

 

Чим  більше понять вміщує назва наукової роботи, тим тема її є:  

а) вужчою й конкретнішою, бо охоплює більш вузьке коло питань;  

б) ширшою, бо охоплює більш широке коло питань;  

в) від кількості понять у назві роботи не залежить коло питань;  

г) більш незрозумілою, бо за словами не видно суті проблеми.  

  

Положення, які виносяться на захист наукової роботи, спочатку 

викладаються:  

а) у вступі до роботи;  

б) у першому розділі роботи;  



в) у висновках;  

г) у доповіді дисертанта.   

  

Розпочинається  вступ до наукової роботи з:  

а) обґрунтування актуальності обраної теми;  

б) формування основної проблеми роботи;  

в) визначення мети та завдань роботи;   

г) визначення об’єкта та предмета дослідження.  

  

Об’єктом наукового дослідження є:  

 а) процес, явище що створюють проблемну ситуацію та обираються для 

вивчення;  

 б) всі процеси і явища напрямку, який вивчається;  

в) вся об’єктивна реальність, на яку спрямовано вивчення;  

г) процеси і явища, які ніколи і ніким не вивчалися. 

 

Література [1, 2, 18, 29,34, 35, 37, 56, 69, 85, 86]. 
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