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ВСТУП 

 

Навчальна дисципліна «Методологія і логіка наукових досліджень» є 

важливою складовою підготовки майбутнього фахівця та частиною 

загальнолюдської культури. Вивчення цієї навчальної дисципліни сприяє не 

лише підвищенню професійного рівня щодо проведення науково-дослідної 

діяльності, а й підвищенню культури мислення, культури розумової діяльності 

в цілому, що допомагає людині краще розуміти і оцінювати реальність.  

Методологія і логіка наукових досліджень – комплексна навчальна 

дисципліна. Вона містить теми з логіки, питання щодо форм і законів мислення, 

методів і форм наукового пізнання тощо. 

Навчальна дисципліна ґрунтується на знаннях філософських засад 

сучасної науки, педагогіки вищої школи, педагогічній психології, соціальній 

психології, методиці та організації наукових досліджень тощо. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів. 

1. Логіка наукового дослідження: зміст, методологія, функції. 

2. Методологічні аспекти організації наукового дослідження. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є система загальних 

принципів і підходів наукового пізнання, методи, технології пізнання, що 

пов’язані з науковою та практичною професійною діяльністю в галузі освіти. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Методологія і логіка 

наукових досліджень» є оволодіння знаннями та уміннями щодо застосування 

закономірностей наукового пізнання, принципів і методів наукового пошуку, 

основних принципів проведення наукових досліджень у галузі освіти, форми 

подання результатів наукового дослідження, планування та проведення 

науково-дослідної роботи. Мета навчання полягає в ознайомленні аспірантів з 

особливостями реалізації методології наукових досліджень як прикладної теорії 

пізнання, сутністю пізнання як основної мети наукового дослідження, 

характерними ознаками засобів розвитку науки як інституційної форми 



здійснення наукового дослідження; з основними рівнями, формами та методами 

наукових досліджень. 

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Методологія і 

логіка наукових досліджень» є: 

– ознайомлення аспірантів із сутністю науки як інституційної форми 

наукового дослідження та формування в них концептуальних уявлень про 

особливості сучасного розвитку науки;  

– формування в аспірантів фундаментальних знань щодо змісту та 

сутності логіки, методології та методики наукових досліджень; 

– ознайомлення з методологією наукового пошуку в педагогічній науці; 

– засвоєння специфіки організації та проведення педагогічних 

теоретичних та емпіричних досліджень;  

– розвинення навичок щодо методики здійснення науково-дослідної 

діяльності. 

За результатами опанування навчальної дисципліни «Методологія і логіка 

наукових досліджень» випускники аспірантури набувають інтегральних, 

загальних і фахових компетентностей.  

Інтегральні компетентності: здатність роз’яснювати комплексні проблеми 

в галузі професійної та дослідно-інноваційної діяльності, що передбачає 

глибоке переосмислення дискусійних положень концептуальних підходів у 

галузі освіти, а також створення системи нових цілісних знань.  

Загальні компетентності: здатність до демонстрації системних знань щодо 

сучасних методів проведення науково-дослідної роботи у галузі освіти та 

суміжних галузях; здатність до критичного аналізу, оцінювання та синтезу 

нових ідей; уміння ефективного спілкування з науковою спільнотою та 

громадськістю з актуальних питань у галузі освіти; здатність до ініціювання 

оригінальних дослідно-інноваційних комплексних проектів; до саморозвитку і 

самовдосконалення протягом життя; здатність дотримуватися етичних 

принципів у наукових дослідженнях.  



Спеціальні компетентності. Здатність здійснювати узагальнення знань у 

сфері освіти на теоретико-методологічному рівні, а також залучати їх до 

філософського осягнення ідеї освіти як соціокультурного феномену та 

формулювати власну світоглядну концепцію освіти; здатність через 

оригінальне дослідження виявити нове знання, унікальні дані, нові 

інтерпретації, інноваційні методи, обґрунтовані рішення у новому контексті в 

галузі вивчення або в передовій професійній практиці; здатність до набуття 

гнучкого способу мислення, що створює можливість для розуміння проблеми й 

задачі та використання потрібної інформації й методології для їх 

обґрунтованого розв’язання; здатність до аналізу, зіставлення, порівняння 

педагогічних явищ, моделей освіти, осмислення та дослідження соціальних 

норм і відносин у межах галузі освіти й проведення дослідження з метою 

впливу на них; здатність планувати та здійснювати власне наукове 

дослідження, присвячене суттєвій проблемі сучасної науки у галузі освіти.  

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми аспіранти повинні: 

знати:  

– сутність логіки, методології та методики наукових досліджень, 

визначення завдань, функцій, форм і рівнів методології наукових досліджень;  

– сутність логіки пізнання, основні етапи її становлення,  

– рівні, форми та методи здійснення наукових досліджень;  

– основні підходи та засоби розвитку науки, її ідеали та зміст етики 

сучасного вченого;  

– сутність, специфічні особливості, рівні та засоби методології наукової 

творчості та форми її організації; 

– характерні особливості наукової мови, різних форм наукових 

документів, логічні засоби зв’язку, техніко-орфографічні правила оформлення 

та уніфікації елементів; 

 

 

 



уміти: 

– аналізувати особливості сучасного розвитку науки, основні концепції 

та сутність сучасного стилю наукового пізнання, розуміти проблеми 

виникнення, зростання та наслідки лженауки у сучасному науковому пізнанні; 

– здійснювати методику наукових досліджень, розуміти основні 

критерії вимог до нього, а також здійснювати вибір теми дослідження, вивчати 

джерельну базу дослідження;  

– орієнтуватись у структурі наукового дослідження, технології 

впровадження його результатів, а також в основних вимогах до оформлення 

наукового дослідження та критеріях рецензування та оприлюднення результатів 

наукового дослідження; 

– адаптуватися до нових умов, постійно удосконалювати свою 

кваліфікацію. 



1 ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«МЕТОДОЛОГІЯ І ЛОГІКА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ» 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

Усього 
У тому числі 

лк пр лаб с.р. 

Змістовий модуль 1 Логіка наукового дослідження: зміст, методологія, 

функції 

Тема 1 Наука як вид пізнавальної діяльності та 

феномен сучасної цивілізації 
14 2 2 - 10 

Тема 2 Методологія наукових досліджень як 

прикладна теорія пізнання. Методологічна та 

логічна складові науки 

14 2 2 - 10 

Тема 3 Роль логічних процедур у формуванні та 

функціонуванні наукового знання 
14 2 2 - 10 

Тема 4 Логіка та інтерпретація в соціально-

гуманітарних науках 
14 2 2 - 10 

Усього за змістовим модулем 1 56 8 8 - 40 

Змістовий модуль 2 Методологічні аспекти організації наукового 

дослідження 

Тема 5 Організація наукових досліджень 16 2 2 2 10 

Тема 6 Наукова публікація: поняття, функції, 

основні види 
18 2 2 4 10 

Тема 7 Складання наукових документів 16 2 - 4 10 

Тема 8 Підготовка наукових матеріалів до захисту 

та до друку 
14 2 - 2 10 

Усього за змістовим модулем 2 64 8 4 12 40 

ІНДЗ – к/р - - - - - 

Семестровий контроль – залік 0 - - - - 

Усього годин 120 16 12 12 80 

 

 



2 ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ, ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ І 

САМОСТІЙНИХ РОБІТ, РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЇХ ПІДГОТОВКИ 

 

Змістовий модуль 1. Логіка наукового дослідження: зміст, методологія, 

функції 

 

Практичне заняття № 1   

Тема. Наука як вид пізнавальної діяльності та феномен сучасної 

цивілізації 

Питання та проблеми для обговорення 

1. Предмет і сутність науки. Її головна функція.  

2. Основні значення терміна «наука».  

3. Наука як складова суспільно-історичного процесу.  

Теми рефератів 

1. Поняття науки. Основні концепції науки.  

2. Наука як продуктивна сила сучасного суспільства.  

3. Наука як соціальний інститут: історія і сучасний стан.  

4. Організація наукової діяльності в Україні.  

Контрольні питання 

1. Поняття, зміст, мета і функції науки. 

2. Наукознавство та його основні розділи. Классифікація наук. 

3. Форми організації та управління наукою і національна система 

класифікації наук. 

4. Система підготовки наукових кадрів в Україні. 

5. Характеристика основних розділів наукознавства. 

 

Самостійна робота № 1 

Тема. Наука як вид пізнавальної діяльності та феномен сучасної 

цивілізації 

І. Теми для власних досліджень. 



1. Процес наукових досліджень.  

2. Поняття наукової проблеми, її визначення і формулювання.  

3. Суть наукової теорії, її значення в науковому дослідженні.  

ІІ . Зробити конспект першоджерел: 

1. Бернал Дж. Наука в історії суспільства, 1956 р. – Часть 1 Возникновение 

и отличительные особенности науки. 

2. Історія філософії України : хрестоматія / упоряд. М. Ф. Тарасенко [та ін.]. 

– Київ : Либідь, 1993.  (Лодій П. Д. Короткий вступ до метафізики / П. Д. 

Лодій. – С. 283–297). 

Література [2; 3; 11; 15; 20; 27]. 

 

Практичне заняття № 2  

Тема. Методологія наукових досліджень як прикладна теорія пізнання. 

Методологічна та логічна складові науки 

Питання та проблеми для обговорення 

1. Поняття методу, методології, логіки та методики наукових досліджень.  

2. Сутність природничої та гуманітарної методології наукових досліджень.  

3. Загальні особливості логічних норм і вимог; їх евристичне значення в 

науковому пізнанні. 

4. Складові методу наукового пізнання. Класифікація методів наукового 

пізнання.  

5. Методологія наукового дослідження в педагогічній науці.  

Теми рефератів 

1. Наука як результат і особливий вид пізнавальної діяльності людини.  

2. Значення філософії в обґрунтуванні проблем наукового дослідження.  

3. Логічний аналіз об’єкта, суб’єкта і предмета методології наукового 

дослідження.  

4. Зміст, структура і значення навчального курсу для підготовки спеціаліста, 

магістра, аспіранта. 

 



Контрольні запитання 

1. Назвіть завдання і функції методології та логіки наукових досліджень.  

2. Назвіть та поясніть основні форми наукового пізнання. 

3. Визначте поняття методу, методології та методики наукового 

дослідження. 

4. Визначте типологію методів наукового пізнання.  

5. Поясніть суть поняття «гіпотеза», «робоча гіпотеза», «доказ». 

 

Самостійна робота № 2  

Тема. Методологія наукових досліджень як прикладна теорія пізнання. 

Методологічна та логічна складові науки 

І. Теми для власних досліджень. 

1. Роль наукових фактів у наукових дослідженнях.  

2. Суть наукової гіпотези, її висунення та обґрунтування.  

ІІ. Питання для самоконтролю   

1. Визначте взаємозв’язок науки та методології. 

2. Назвіть основні віхи становлення наукової методології як формування 

окремих наборів правил і заборон, що сприяли пізнанню на певному 

історичному етапі. 

3. Визначте основні методологічні концепції сучасності та їх можливе 

застосування в процесі пізнання проблем різних наук за допомогою 

моделювання окремих ситуацій. 

4. Поясніть структуру розвитку знань і зміну одних понять іншими 

унаслідок виникнення проблем, висунення гіпотез, їх обґрунтування та 

підтвердження як теорій. 

Література [8; 10; 11; 16; 17; 18; 20; 23]. 

 

Практичне заняття № 3  

Тема. Значення логічних процедур у формуванні та функціонуванні 

наукового знання 



Питання та проблеми для обговорення 

1. Поняття рівнів наукового пізнання та логічні підстави їх визначення. 

2. Загальні особливості емпіричного наукового пізнання.  

3. Провідні методи і форми продукування наукових фактів.  

4. Особливості концептуального рівня сучасної науки.  

Теми рефератів 

1. Поняття логіки та її складові. 

2. Загальнофілософські методи наукового пізнання. 

3. Діалектика. 

Контрольні запитання 

1. Докази у наукових дослідженнях.  

2. Поняття наукового факту та логіка дослідження 

3. Провідні методи і форми продукування наукових фактів.  

4. Методи опрацювання фактів та їх логічна природа.  

5. Вирішальне значення логіки в теоретичному науковому пізнанні.  

6. Логічне оцінювання основних форм теоретичного пізнання.  

 

Самостійна робота № 3 

Тема. Значення логічних процедур у формуванні та функціонуванні 

наукового знання 

І. Теми для власних досліджень: 

1. Логічний чинник в емпіричному науковому пізнанні.  

2. Логічна природа основних методів опрацювання фактів.  

3. Основні методи і форми теоретичного пізнання. Значення логіки в 

теоретичному науковому пізнанні.  

4. Концептуальний рівень пізнання та співвідношення в ньому логіки та 

інтуїції.  

ІІ . Скласти ессе на тему. 

1. Методологічні орієнтири організації дослідної діяльності.  

2. Зміст структурних елементів методики у співвідношенні їх з мистецтвом 



дослідження.  

Література [1; 3; 9; 15; 21; 23]. 

 

Практичне заняття № 4 

Тема. Логіка та інтерпретація в соціально-гуманітарних науках 

Питання та проблеми для обговорення 

1. Загальні особливості соціально-гуманітарних наук.  

2. Форми присутності логічних структур у соціально-гуманітарному 

дискурсі: когнітивні схеми, парадигми, фрейми, патерни. 

3. Проблеми логічної детермінації моральних суджень і оцінок. 

Теми рефератів 

1. Дослідження і класифікація типів інтерпретації 

2. Віра, сумнів, знання та логіка в соціально-гуманітарних науках. 

3. Логіка та інтерпретація у науково-дослідній діяльності. 

Контрольні запитання 

1. Істина як мета та ідеал наукового дослідження.  

2. Основні концепції істини у теорії пізнання.  

3. Логічні вимоги та багатозначність інтерпретацій. 

4. Значення культури в науково-дослідній діяльності.  

 

Самостійна робота № 4 

Тема. Логіка та інтерпретація в соціально-гуманітарних науках 

І. Теми для власних досліджень: 

1. Розмежуйте особливості когнітивних схем, парадигм, фреймів і патернів.  

2. Обгрунтуйте специфічність логічних міркувань у соціально-гуманітарних 

науках.  

ІІ . Зробити конспект першоджерел. 

1. Рузавін Г. І. Логіка і основи аргументації, 2003 р. – Глава 1 Логика как 

наука С. 8–31. 

Література [1; 11; 13; 20; 23; 24; 26]. 



Змістовий модуль 2. Методологічні аспекти організації наукового 

дослідження 

 

Практичне заняття № 5  

Тема. Організація наукових досліджень 

Питання та проблеми для обговорення 

1. Суть і основні етапи наукових досліджень. Вибір проблеми і розробка її 

структури.  

2. Формування і обґрунтування теми наукового дослідження в межах 

доступної проблематики.  

3. Бібліографічний опис джерел, використаних у науковому дослідженні. 

Теми рефератів 

1. Категоріальна визначеність дослідження – суб’єкт, об’єкт, предмет, мета, 

завдання, методи.  

2. Критерії науковості – проблемність, концептуальність, повторюваність, 

істинність, новизна  тощо.  

3. Робота з науковими джерелами і її значення у підготовці психологічного 

дослідження. 

4. Способи підготовки огляду наукової літератури з теми дослідження. 

Контрольні запитання 

1. Наукова проблема, її пошук і розробка структури. 

2. Формулювання теми наукового дослідження та визначення робочої 

гіпотези. 

3. Визначення мети, об’єкта, предмета дослідження. 

4. Збирання і відбір інформації для проведення дослідження.  

5. Теоретична база дослідження та її значення в організації дослідження. 

6. Категоріальний апарат наукового дослідження. 

7. Понятійний апарат дослідження і його операціоналізація. 

8. Правила формулювання теми, завдань наукового дослідження. 

 

 



Самостійна робота № 5 

Тема. Організація наукових досліджень 

І. Теми для власних досліджень. 

1. Організація науково-дослідної роботи в Україні  

2. Наукова і науково-технічна діяльність у системі вищої освіти України. 

ІІ. Альтернативно-тестові завдання 

1. Проаналізуйте види науково-дослідної роботи студентів. 

2. Охарактеризуйте особливості теоретичного рівня наукового дослідження. 

3. Охарактеризуйте особливості практичного рівня наукового дослідження. 

4. Проаналізуйте людський (суб’єктивний) чинник та особливості його 

врахування у наукових дослідженнях. 

Література [2; 3; 7; 14; 16; 23; 24]. 

 

Лабораторне заняття № 1  

Тема. Організація наукових досліджень 

Матеріальне забезпечення: кожен аспірант повинен мати на занятті 

науково-дослідну роботу (бакалаврську, магістерську, курсову роботу тощо). 

Завдання: провести аналіз науково-дослідної роботи за зазначеною 

формою. 

№ 

пор. 

Складова науково-

дослідної роботи 
Характеристика 

1 Об’єкт  

2 Предмет  

3 Мета  

4 Вид результату  

5 Джерело фінансування  

6 Цільове призначення  

7 Тривалість  

8 Форма і методи  

9 
Спосіб групування 

джерел інформації 
 

10 Види джерел інформації  

 

Зробити висновки. 



Практичне заняття № 6  

Тема. Наукова публікація: поняття, функції, основні види 

Питання та проблеми для обговорення 

1. Форми викладення матеріалів наукового дослідження.  

2. Основні характеристики наукових публікацій.  

3. Структура наукової статті та тез.  

4. Методичні прийоми подання наукового матеріалу.  

5. Види наукових журналів у галузі освіти. 

Теми рефератів 

1. Структура науково-дослідної роботи, її основні характеристики. 

2. Проблемність, полемічність і доказовість науково-дослідної роботи. 

3. Основи наукової полеміки, її коректні й некоректні методи. 

Контрольні запитання 

1. Відмінності викладення матеріалів наукового дослідження у монографії, 

підручнику, навчальному посібнику, статті, тезах доповіді, рецензії, 

анотації, науковому звіті, авторефераті, дисертації тощо. 

2. Функції наукової публікації. 

3. Значення наукових статтей для здобувачів наукового ступеня. 

4. Вимоги до написання наукової статті та тез конференції. 

5. Провідні наукові фахові журнали з педагогіки. 

 

Самостійна робота № 6 

Тема. Наукова публікація: поняття, функції, основні види 

І. Теми для власних досліджень. 

1. Наукова публікація: поняття, основні види.  

2. Функції наукової публікації.  

3. Види наукових журналів.  

4. Структура наукової статті та тез.  

5. Методичні прийоми подання наукового матеріалу.  

6. Види наукових журналів у різних галузях.  



ІІ . Зробити аналіз статті за схемою. 

1. Визначте вид вибраної вами наукової статті. 

2. Визначте головну ідею статті. 

3. Проаналізуйте побудову розкриття основного матеріалу статті 

4. Сформулюйте питання, рекомендації, зауваження. 

Література [3; 4; 8; 13; 17; 19; 20; 23; 26]. 

 

Лабораторне заняття № 2  

Тема. Підготовка і написання наукової статті, тез конференції 

Завдання: написати тез доповіді конференції. 

Попередня підготовка: кожен аспірант перед початком заняття 

повинен мати: 

– власноруч підготовлений текст тез конференції; 

– наочний матеріал (за наявності); 

План роботи 

1. Уважно прочитайте текст тез. 

2. Визначте вид доповіді. 

3. Визначте головну ідею доповіді. 

4. Складіть план доповіді, зазначивши головні структурні частини: 

1. Вступ («навіщо?»): 

а) про що ця робота; 

б) коротке обгрунтування актуальності теми («кому це потрібно?»); 

в) що було зроблено до цієї роботи (стан проблеми); 

г) постановка завдання (мета роботи). 

2. Методи дослідження («як?»). 

3. Результати («що отримано?»). 

4. Інтерпретація і обговорення («що це означає?»). 

5. Висновки – коротке резюме зробленого («ну то й що?»). 

6. Подяка. 

5. Спираючись на написані вами тези, наповніть ці частини. 



6. Якщо у вас є наочні матеріали, продумайте структуру їх демонстрації. 

7. Прорепетируйте доповідь. 

8. Зробіть виступ перед групою. 

 

Самостійна робота № 7 

Тема. Складання наукових документів 

І. Теми для власних досліджень. 

1. Складіть презентацію наукового дослідження.  

2. Складіть анотацію на автореферат науково-дослідної роботи.  

Література [3; 4; 8; 13; 17; 19; 20; 23; 26]. 

 

Лабораторне заняття № 3  

Тема. Складання наукових документів 

Завдання: написання рецензії на наукову статтю. 

Попередня підготовка – кожен аспірант перед початком заняття 

повинен мати вибрану наукову статтю. 

План роботи 

1. Повна назва статті, посада автора статті, П.І.П. автора. 

2. Стислий опис проблеми, якій присвячена стаття. 

3. Ступінь актуальності поданої статті. 

4. Найбільш важливі аспекти, розкриті автором у статті. 

5. Власні аргументи та враження від дослідження. 

6. Конструктивна критика та негативні сторони. 

7. Висновки. 

 

Самостійна робота № 8 

Тема. Підготовка наукових матеріалів до захисту та до друку 

І. Теми для власних досліджень: 

1. Аналіз і узагальнення даних дослідження. Визначення репрезентативності 

висновків. 



2. Зіставлення результатів дослідження з теорією. Аналіз відмінностей. 

3. Уточнення теоретичних моделей, досліджень і висновків. 

4. Проведення додаткових експериментів. 

5. Реалізація результатів виконаного дослідження. 

ІІ . Завдання (на вибір аспіранта). 

1. Підготуйте доповідь на тему вашого курсового проекту. 

2. Підготуйте тези вашої доповіді на науковій конференції до публікації в 

науковому виданні.  

3. Напишіть наукову статтю, оформивши її відповідно до вимог ВАКу.  

4. Складіть схему підготовки матеріалів дослідження до друку.  

Література [3; 4; 8; 13; 17; 19; 20; 23; 26]. 

 

Лабораторне заняття № 4 

Тема. Підготовка наукових матеріалів до захисту та до друку 

Завдання: ділова гра «Публічний захист дисертації». 

Попередня підготовка: 

– аспіранти заздалегідь розподіляють між собою ролі: здобувача, членів 

спеціалізованої вченої ради, ученого секретаря, опонентів, наукового керівника; 

– аспірант, який виконує роль здобувача, заздалегідь вивчає текст 

дисертації, автореферат і готує виступ; 

– перед початком гри аспірантам роздають матеріали автореферату.  

Хід гри: 

Захист дисертації має проводитися у вигляді наукової дискусії. Засідання 

ради для захисту дисертації відбувається державною мовою. До відкриття 

засідання члени ради мають бути ознайомлені з проектом висновку щодо 

дисертації, підготовленого комісією ради. Засідання спецради починається з 

того, що головуючий за даними реєстраційної картки присутності інформує 

членів ради про обов’язкові передумови правочинності зібрання і за наявності 

кворуму відкриває засідання. Він інформує членів про узгоджену зі здобувачем 

мову захисту дисертації. 



Після цього оголошується порядок денний, захист дисертації. 

Головуючий оголошує назву дисертації, прізвище, ім’я та по батькові її автора. 

При цьому він указує прізвища наукового керівника (консультанта), офіційних 

опонентів. 

Потім слово надається вченому секретареві, який доповідає проподані 

дисертантом документи та відповідність їх установленим вимогам. Стисло 

викладає його біографію. Доповідає про акти впровадження результатів 

дисертаційного дослідження. 

Якщо питань до вченого секретаря немає, слово для викладу основних 

положень дисертації надається здобувачеві наукового ступеня. Свій виступ він 

будує на основі читання (краще переказу) попередньо підготовлених тез 

доповіді, яка має засвідчити високий рівень теоретичної підготовки його 

автора, ерудицію та здатність доступно викласти основні наукові результати 

проведеного дослідження. 

Ознайомлюючи членів спеціалізованої вченої ради і всіх присутніх у залі 

з текстом своєї доповіді, здобувач повинен ураховувати, що автореферат 

дисертації отримали всі члени спецради і частина запрошених, а зацікавлені 

фахівці також могли познайомитися зі змістом дисертації та її авторефератом у 

бібліотеці за місцем захисту дисертації. Зважаючи на це, слід будувати виступ, 

зосереджуючи увагу переважно на нових теоретичних і практичних 

положеннях, а також результатах, здобутих особисто автором. 

Після відповідей здобувача на запитання членів ради і присутніх слово 

надається науковому керівнику, який у своєму виступі розкриває ставлення 

здобувача до роботи над дисертацією, його якості як науковця, громадянина. 

Учений секретар оголошує висновок організації, де виконувалася 

дисертація або до якої був прикріплений дисертант, відгуки на дисертацію та 

автореферат. Якщо таких відгуків надійшло багато, то робиться (за згоди членів 

ради) стислий їх огляд, зазначаються зауваження, зроблені в кожному 

конкретному відгуку. Здобувач послідовно відповідає на всі зауваження і 

побажання, які містяться у відгуках. 



Далі виступають офіційні опоненти. Вони можуть як зачитувати текст 

відгуку, так і виступати близько до тексту. Проте у виступі мають обов’язково 

відбиватися всі зауваження і побажання, які висловлено в письмовому відгуку. 

Після виступу кожного опонента здобувачеві надають слово для 

відповіді. Подякувавши опонентові за згоду виступити на захисті та високу 

оцінку дисертації, здобувач відповідає на його зауваження. Якщо з деякими 

зауваженнями опонента можна погодитися, то про це слід сказати у відповіді. 

Можна підкреслити ті побажання опонента, що відкривають перспективи 

подальшої роботи здобувача над темою дослідження. Відповіді мають бути 

чіткими, лаконічними, виваженими. Після кожного такого виступу здобувача 

головуючий пересвідчується, чи задоволений офіційний опонент відповіддю. 

Після відповідей на питання, зауваження і побажання членів ради, 

офіційних опонентів можна вважати, що основну частину процедури захисту 

дисертації завершено. Друга частина засідання спецради – це дискусія щодо 

дисертації, яка захищається. 

Під час публічного обговорення дисертації мають право виступу всі 

присутні на засіданні. Члени ради – доктори наук зі спеціальності, за якою 

підготовлено дисертацію, обов’язково беруть участь у дискусії. Вони можуть 

давати як позитивну, так і негативну оцінку дисертаційного дослідження з 

відповідною аргументацією. Після членів ради можуть виступити всі бажаючі. 

Під час дискусії надається оцінка проведеної здобувачем теоретичної та 

експериментальної роботи, рівня його кваліфікації як ученого-дослідника, 

підкреслюються сильні та слабкі аспекти дисертації, висловлюються пропозиції 

та побажання щодо використання теоретичних і прикладних розробок автора. 

Після закінчення дискусії здобувачеві надається заключне слово, у якому 

він може зробити висновки за результатами обговорення його дисертації та за 

необхідності відповісти на запитання, які виникли під час дискусії. Бажано 

висловити подяку всім, хто надав допомогу здобувачеві в написанні та захисті 

дисертації. Якими б гострими і різкими не були зауваження у під час дискусії, 



здобувач зобов’язаний вести її на високому рівні, виявляти витримку і 

коректність. 

Потім голова ради підводить підсумки захисту і пропонує вибрати 

лічильну комісію для проведення таємного голосування. Рішення ради 

вважається позитивним, якщо за нього проголосувало не менше трьох чвертей 

від кількості присутніх на засіданні членів ради. 

Після затвердження протоколу лічильної комісії (протокол 

затверджується простою більшістю від кількості присутніх членів ради) рада 

обговорює проект і ухвалює власний висновок щодо дисертації. 

У висновку має бути викладено найсуттєвіші наукові результати, які 

здобув дисертант особисто, оцінка їхньої достовірності та новизни, значення 

для теорії й практики та рекомендації щодо використання, а також зазначено, 

яким вимогам «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого 

звання старшого наукового співробітника» відповідає дисертація. Текст 

висновку ухвалюється відкритим голосуванням простою більшістю від 

кількості присутніх членів ради. Після цього голова ради сповіщає про те, що 

здобувачеві присуджено науковий ступінь доктора філософії, і закриває 

засідання. 

Відбувається обговорення гри. 



3  ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ 

 

1. Предмет і сутність науки. Її головна функція.  

2. Етапи розвитку науки. Особливості сучасних проявів науки в житті 

суспільства.  

3. Основні значення терміна «наука». Суттєві ознаки науки, їх зміст і 

співвідношення.  

4. Класифікація наук.  

5. Наука як складова суспільно-історичного процесу.  

6. Організація наукової діяльності в Україні. Форми організації та 

управління наукою і національна система класифікації наук. 

7. Поняття методу, методології, логіки та методики наукових досліджень.  

8. Завдання і функції методології та логіки наукових досліджень.  

9. Наукова ідея як спроба нетрадиційного пояснення явищ.  

10. Основні форми наукового пізнання (факт, гіпотеза, закон, концепція, 

теорія): а) поняття про наукові факти та їх значення у науковому дослідженні; 

б) формування та обґрунтування наукових гіпотез; види гіпотез; в) наукові 

закони; г) концепція як спосіб розуміння, пояснення, тлумачення основної ідеї 

теорії; д) поняття наукової теорії, її сутність та структура; наукова теорія як 

найвищий рівень синтезу знання.  

11. Сутність природничої та гуманітарної методології наукових досліджень.  

12. Загальні особливості логічних норм та вимог; їх евристичне значення в 

науковому пізнанні. 

13. Складові методу наукового пізнання.  

14. Класифікація методів наукового пізнання.  

15. Метод, методологія та методика наукового дослідження; їх 

співвідношення.  

16. Типологія методів наукового пізнання. Класифікація та характеристика 

загальнонаукових методів.  

17. Специфіка і принципи науково-дослідної роботи.  



18. Методологія наукового дослідження в педагогічній науці.  

19. Розробка робочої гіпотези.  

20. Докази у наукових дослідженнях. 

21. Поняття рівнів наукового пізнання та логічні підстави їх виділення. 

22. Загальні особливості емпіричного наукового пізнання.  

23. Поняття наукового факту. Логічний компонент наукових фактів. 

24. Провідні методи і форми продукування наукових фактів.  

25. Методи опрацювання фактів та їх логічна природа.  

26. Вирішальне значення логіки в теоретичному науковому пізнанні. 

Логічне оцінювання основних форм теоретичного пізнання. 

27. Особливості концептуального рівня сучасної науки. Співвідношення 

логіки та інтуїції. 

28. Загальні особливості соціально-гуманітарних наук.  

29. Логіка та інтерпретація в гуманітарному пізнанні: однозначність 

логічних вимог і багатозначність інтерпретацій. 

30. Форми присутності логічних структур у соціально-гуманітарному 

дискурсі: когнітивні схеми, парадигми, фрейми, патерни. 

31. Проблеми логічної детермінації моральних суджень і оцінок. 

32. Суть і основні етапи наукових досліджень.  

33. Вибір проблеми і розробка її структури.  

34. Формування і обґрунтування теми наукового дослідження в межах 

доступної проблематики.  

35. Види систематизації результатів науково-дослідної діяльності.  

36. Інформаційний пошук та аналіз результатів, отриманих іншими 

науковцями.  

37. Обґрунтування доцільності проведення наукового дослідження за 

вибраною темою та формулювання завдань наукового дослідження, розв’язання 

яких є необхідним для досягнення поставленої мети. 

38. Бібліографічний опис джерел, використаних у науковому дослідженні.  

39. Загальні вимоги та правила оформлення науково-дослідної роботи. 



Вимоги до складових роботи. Особливості співвідношення розділів у 

кваліфікаційній роботі.  

40. Формулювання висновків до розділів і загальних висновків.  

41. Вимоги щодо форматування роботи.  

42. Особливості використання наукового стилю мовлення в науково-

дослідній праці: вимоги до наукового стилю.  

43. Основні вимоги до реферування та цитування літератури.  

44. Поняття про авторські права. 

45. Форми викладення матеріалів наукового дослідження (монографія, 

підручник, навчальний посібник, тези доповіді, рецензія, анотація, науковий 

звіт, автореферат, дисертація тощо).  

46. Основні характеристики наукових публікацій.  

47. Функції наукової публікації. Значення наукової статті для здобувачів 

наукового ступеня доктора філософії.  

48. Структура наукової статті та тез.  

49. Вимоги до написання наукової статі: постановка проблеми, аналіз 

останніх досліджень і публікацій з проблеми дослідження, визначення 

невиражених частин проблеми, формування цілей статі, виклад основного 

матеріалу, висновки.  

50. Вимоги до підготовки тез конференції. 

51. Методичні прийоми подання наукового матеріалу.  

52. Види наукових журналів у галузі освіти.  

53. Провідні наукові фахові журнали з педагогіки, затверджені ВАК 

України. 

54. Звіт про науково-дослідну роботу, його зміст і методика складання.  

55. Рецензія на науково-дослідну роботу, її зміст і методика складання.  

56. Відгук на науково-дослідну роботу, його зміст і методика складання.  

57. Анотація науково-дослідної роботи, її зміст і методика складання.  

58. Автореферат науково-дослідної роботи, його зміст і методика складання. 

59. Доповідь про науково-дослідну роботу. Складання тез доповіді. 



Підготовка роздаткового матеріалу. Рекомендації до виступу на захисті. 

60. Поняття та види наукових друкованих робіт.  

61. Поняття та види навчальних видань.  

62. Алгоритм підготовки матеріалів дослідження до друку.  

63. Вимоги ВАК до наукових друкованих видань. 

 

4 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДГОТОВКИ РЕФЕРАТІВ  

 

Написання рефератів аспірантами передбачає дослідження основних 

питань проблемного матеріалу з навчальної дисципліни. Реферат – це стисле 

викладення основних положень книг, статей з конкретної проблеми. Завдання 

аспірантів полягає у вивченні та висвітленні поглядів різних авторів стосовно 

проблемних питань і викладенні власної думки стосовно них. 

Реферати, підготовлені аспірантами, заслуховують і обговорюють на 

семінарських заняттях. Оцінка за реферат виставляється на семінарі й 

враховується викладачем при підсумковому контролі. Усі реферати мають 

відповідати єдиним вимогам. 

1. Реферат виконують у вигляді комп’ютерного набору на одному боці 

аркуша форматом А4 або пишуть від руки чітким, розбірливим почерком. 

2. Тема, зміст реферату, його структура визначається аспірантом спільно з 

викладачем. Як правило, реферат має таку структуру: 

– вступ, де обґрунтовують вибір теми реферату, її актуальність, 

формулюють основну мету і завдання дослідження; 

– основна частина, яка складається з двох або трьох розділів. У розділах 

необхідно викласти загальні теоретичні та методичні питання, конкретний 

матеріал, який має практичне значення. Кожний розділ закінчують невеликими 

висновками; 

– висновки – заключна, узагальнювальна частина реферату, де стисло 

підбивають підсумки дослідження, міститься особиста позиція автора реферату. 

Текстова частина реферату завершується списком літератури, де найменування 



використаних монографій, посібників і статей розташовують у алфавітному 

порядку.  

У додатках, розміщених наприкінці реферату, наводять таблиці, 

ілюстрації та інші допоміжні матеріали. 

Реферат починається з титульної сторінки. Зразок її оформлення подано у 

додатку А. Вступ, кожний розділ і заключна частина, які розміщуються в 

указаній послідовності, починаються з нової сторінки. Заголовки розділів 

реферативного дослідження слід розміщувати посередині рядка і писати 

великими літерами без крапки наприкінці й не підкреслювати. Перенос слів у 

заголовку не допускається.  

Усі поля – по 20 мм. Сторінки нумерують у правому верхньому кутку 

арабськими цифрами без крапки наприкінці, додержуючись наскрізної 

нумерації. Номер на титульній сторінці не проставляється. 

На цитати потрібно давати посилання, які роблять мовою ориґіналу. При 

цьому в нижній частині сторінки необхідно вказувати всі реквізити видання та 

номер сторінки. Також можна посилатися на порядковий номер видання у 

списку літератури. Наприклад: за визначенням А. Карміна: «Культура – це 

соціальна інформація, котра зберігається і накопичується в суспільстві за 

допомогою створюваних людьми знакових засобів»
1
 або: В. Бокань уважає, що 

масова культура сьогодні фактично виконує функції інкультурації 

особистості, виробляючи «культуру нового типу», намагається вивести 

культурний процес на новий якісний рівень [2]. 

Оцінка реферату враховує ступінь розкриття теми, обсяг використаної 

літератури, змістовність викладення фактів, рівень самостійності міркувань. 

Важливо, щоб зміст реферату відповідав темі, а його структурні підрозділи 

повністю розкривали проблему дослідження. Також ураховують логічність, 

послідовність викладення, пропорційність структурних частин (вступ, основна 

частина, висновки), орфографію та пунктуацію, грамотне оформлення (цитати, 

посилання). 

                                                 
1
Кармин А.С. Культурология. - 2-е изд., перераб. и доп. – СПб. : Издательство «Лань», 2003. – С. 12. 

  



5 МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО КОНСПЕКТУВАННЯ 

РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 

Вивчення рекомендованої літератури передбачає конспектування 

основних думок, викладених автором у монографії, посібнику, підручнику чи 

науковій статті. Складання конспекту необхідно вести обдумано, охайно, 

чітким почерком в окремому зошиті. Можна основні моменти виділяти іншим 

кольором. 

1. Перед складанням конспекту необхідно ретельно ознайомитися з 

планом семінарського заняття та списком літератури, переглянути конспект 

лекцій з теми, позначити питання, що потребують самостійного вивчення. 

2. Уважно прочитати розділи, що потребують конспектування. При цьому 

необхідно виділити основну думку автора, його позицію, структуру викладення 

арґументів.  

3. Підготувавшись до конспектування, аспірант виписує у зошит лише 

тези-положення, а не переписує текст. Саме ведення конспекту у формі тез 

вимагає творчого опрацювання матеріалу та допомагає тривалому його 

засвоєнню. 

4. Найважливіші думки автора можна виписувати в зошит у формі цитат. 

Цитування вимагає посилання на автора, повну назву монографії (посібника). 

Кожну цитату беруть у лапки. Після цитати бажано зробити свій висновок з 

власною позицією щодо процитованої думки автора. 

5. З того чи іншого питання аспірантові потрібно переглянути декілька 

праць і на підставі їх сформулювати власну точку зору з конкретної проблеми. 

При цьому посилання на кожного автора окремо має бути обов’язковим. 

6. Необхідно ретельно опрацювати джерела та літературу з потрібного 

питання. 

7. Прослідкуйте за систематичністю вашого конспекту. Почніть із чіткого 

визначення теми та складання плану. У кінці законспектованого матеріалу 

вкажіть джерела та літературу, які були вами використані.  
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6 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ 

 

Методи контролю 

Контрольна робота № 1 за змістовим модулем 1. 

Контрольна робота № 2 за змістовим модулем 2. 

 

Розподіл балів, що отримують аспіранти 

Вид занять 

Змістовий модуль 

№ 1 

Змістовий модуль 

№ 2 
Сума 

І зміст. 

модуля 

Сума  

ІІ зміст. 

модуля Т1-Т3 Т4-Т6 

Лекції 5 5 5 5 

Практ. зан., лаб. роб. 15 30 15 30 

Поточн. контр.: 

реферат 
9 9 9 9 

Кр-1/2 6 6 6 6 

Іспит - 15 - 15 

Усього 35 65 35 65 

 

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 
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