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ВСТУП 

Метою викладання навчальної дисципліни «Методологія наукових 
досліджень» є ознайомлення з методологією і логікою соціологічних 
досліджень; вивчення та оволодіння методами соціологічних досліджень. 

 Навчальна дисципліна «Методологія наукових досліджень» 

відноситься до числа базових дисциплін, які складають ядро фахової 
соціологічної підготовки. Він формує підґрунтя для подальшої самостійної 
науково-дослідницької та прикладної професійної діяльності. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Методологія наукових 
досліджень» є: 
 навчитися самостійно вирішувати проблему адекватності теоретичної 

концепції емпіричному рівню дослідження; 
 опанувати методологічні, методичні і організаційні основи дослідницької 

діяльності; 
  сформувати цілісне уявлення про проведення емпіричного соціологічного 

дослідження; 
 опанувати логіку, методи і процедури соціологічного дослідження; 

 відпрацювати практичні навики вживання методів. 
 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 
знати:  
 призначення наукових досліджень; 
 місце та роль наукових теорій у дослідженні; 
 етичні правила досліджень у науці та зв’язок досліджень з політикою; 
 етапи дослідження і структуру його проекту та програми; 
 основні правила концептуалізації та операціоналізації; 
 методи вимірювання соціальних змінних; 
 характеристики надійного та валідного вимірювання;  
 логіку вибірки елементів спостереження; 
 логіку причинного аналізу; 
 основні правила організації та проведення наукового експерименту; 
 основні типи спостережень в наукових дослідженнях, їх переваги та вади; 
 типові моделі аналізу даних наукового дослідження; 
вміти:  
 визначати та формулювати проблему дослідження, оцінювати його 

здійснимість; використовувати теоретичні моделі для пояснення наукових 
явищ та процесів; 

 створювати вимірювальні інструменти, розробляти вибірки для 
соціологічних досліджень, мати навички концептуалізації та 
операціоналізації понять; 
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 проводити наукові експерименти, мати навички причинного аналізу; 
 організовувати та проводити соціологічні опитування, фокус-групи, 

спостереження, контент-аналіз,  біографічне інтерв’ю та аналіз 
статистичних даних; 

 обробляти та аналізувати дані соціологічних опитувань; мати навички 
інтерпретації описових статистик і таблиць;  

 перевіряти наукові гіпотези та використовувати якісні методи 
економічного аналізу; 

 аналізувати соціальні проблеми сучасного суспільства і пропонувати їх 
практичне вирішення. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

У процесі виконання контрольних завдань студент повинен отримати 
60 балів. Всі контрольні завдання розподіляються за 3-ма модулями.  

Кожен модуль складається з 3-х блоків. 
Модуль 1 – 30 балів. 
Модуль 2 – 30 балів.  
Модуль 3 – 30 балів. 

 За кількістю набраних балів студент отримує наступні оцінки: 
 26 – 30 балів – «відмінно», 
 25 – 20 балів – «добре», 
 19 – 15 балів – «задовільно», 
 0 – 14 балів – «незадовільно».  

Змістовий модуль1. Призначення і важливість наукових 
досліджень 

 

Тестовий блок 
 

Оберіть правильну відповідь: 
1. Форма мислення, що забезпечує пізнання сутності явищ, 
процесів,узагальнення їх ознак  
а) поняття; 
б) гіпотеза; 
в) ідея; 
г) факт. 
 

2. Метод пізнання, згідно з яким на основі висновків про часткове роблять 
висновки про загальне: 
а) дедукція; 

б) індукція; 
в) аналіз; 
г) абстрагування. 
 

3. Самостійне дослідження, виконане студентом на завершальному етапі 
навчання в університеті: 
а) курсова робота;  
б) реферат; 
в) магістерська робота ; 
г) індивідуальне завдання. 
 

4. Теоретична модель, прийнята яку зразок постановки, обгрунтування, 
рішення проблеми в рамках того чи іншого предмета дослідження: 
а) дискурс; 
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б) гіпотеза; 
в) ідея; 
г) парадигма. 
 

5. Процес чи явище, що породжує проблемну ситуацію й обране для 
вивчення;. Відповідає на питання «що розглядається?»: 
а) предмет дослідження; 
б) гіпотеза; 
в) об’єкт дослідження; 
г) дискурс. 

 

6. Наука завжди розвивається у конкретних історичних умовах, які 
зумовлюються передусім...(продовжити думку) 

7. Метод дослідження – це... 

8. Наукове дослідження може виконуватися в різних формах, а 
саме...(продовжити думку). 

9. Абстрагування – це метод наукового дослідження, який полягає 
у...(продовжити думку). 

10 . Наукова концепція – це... 

Теоретична частина  
 

1. Поняття й зміст організації  наукового дослідження. 
2. Спеціальні методи дослідження (в галузі міжнародних відносин). 
3. Дайте визначення поняття: методологія. 

Змістовий модуль 2. Етика та політика дослідження 

 

Тестовий блок 
 

Оберіть правильну відповідь: 
 

1. Дослівна витримка з тексту чи твору, що наводиться без змін: 
а) переказ; 
б) цитата; 
в) уривок; 
г) фіксація. 
 

2. Гіпотеза, теорія, модель, проблема, ідея, принцип – це: 
а) форми наукового пізнання; 
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б) форми фіксації даних; 
в) форми фіксації спостережень; 

г) вторинна обробка даних 

 

3. Наукове видання у вигляді брошури, що містить складений автором 
реферат проведеного ним дослідження, представленого на здобуття 
наукового ступеня: 
а) реферат; 
б) автореферат; 
в) аналітична довідка; 
г) дисертація.  
 

4. Загальнонауковий метод дослідження, вид умовиводу, що дозволяє 
виявити властивості одного предмета на підставі його подібності з іншим: 
 

а) кореляція; 
б) абстракія; 
в) аналогія; 
г) гіпотеза. 
 

5. Спосіб пізнання явищ дійсності в їх взаємозв’язку та розвитку, спосіб 
досягнення поставленої мети і завдань дослідження: 
 

а) ідея; 
б) алгоритм; 
в) метод; 
г) практика. 
 

6. Понятійно-категоріальний апарат – це субординована система (ієрархія), 
що включає в себе… (продовжити речення). 
7. Теорія – це…  
8. Гіпотеза – це... 
9. Об’єкт дослідження – це... 
10. Монографія – це... 
 

 

Теоретична частина  

1. Поняття про науку, ЇЇ роль у розвитку суспільства. 
2. Визначте основні вимоги щодо цитування та посилань на використані 

джерела й літературу. 
3. Дайте визначення понять: дискурс, парадигма. 
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Змістовий модуль 3. Розробка проблеми дослідження 

 

Тестовий блок  
 

Оберіть правильну відповідь: 
 

1.Система правил використання методів, прийомів та способів для 
проведення будь-якого дослідження, свідоме застосування науково 
обгрунтованих методів : 
а ) методика дослідження; 
б) статистичне узагальнення; 
в) теорія пізнання; 
г) факторний аналіз. 
 

2. Аналіз, синтез, індукція, дедукція, абстрагування, аналогія – це методи: 
а) абсолютні; 
б) загальнонаукові; 
в) спеціальні; 
г) теоретичні.  

1. Функціями науки є… (продовжити речення). 
2. Контент-аналіз – формалізований метод аналізу змісту документів за 

допомогою… (продовжити речення). 
3. Реферат – це… 

4. ВАК – це…, основними функціями якого є…(продовжити речення). 
5. Анотація – це…  

 

Теоретична частина  
 

1.Класифікація наукових досліджень. 
2. Підготуйте план-проспект наукової статті про наукові революції. 
3.Дайте визначення понять: монографія, публікація. 
4.Назвіть основні етапи еволюції науки; дайте їм характеристику. 

5.Визначте принципи збору інформаційного матеріалу для написання 
кваліфікаційної роботи. 
6.Дайте визначення понять: об’єкт дослідження, предмет дослідження. 

Практична частина 
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1. Дослідження можна вважати актуальним лише в тому випадку, якщо… 
(продовжити речення). 

2. Бібліографічний огляд – це… 

3. Дисертація – це кваліфікаційна наукова робота, представлена на 
здобуття… (продовжити речення). 

4. Гіпотеза дослідження – це… 

5. Синтез – це метод… 

6. Рецензія на дипломну роботу надається: 
а) спеціалістом-практиком; 
б) науковим керівником; 
в) завідуючим відповідної кафедри. 

7.  Комплексний підхід – передбачає… (продовжити речення). 
8.  Класифікація – це… 

9. До основних методів, які використовуються в наукових дослідженнях з 
історії міжнародних відносин належать… 

Дисертація – це… 

 

Тематика рефератів 

1. Наука як галузь культури 

2. Наука і магія. Мета науки за Аристотелем 

3. Наука у Стародавній Греції 
4. Середньовічні університети 

5. Університетські вчені звання 

6. Середньовічні дисертації 
7. Виникнення Академій наук. 
8. Перші наукові журнали 

9. Дедуктивні методи дослідження 

10.Експериментальні методи та індуктивна логіка 

11.Наукові парадигми 

12.Неявні знання. Наукові школи 

13.Загальна класифікація наук 

14.Критерії науковості у точних науках 

15.Основні методи дослідження у гуманітарних науках 

16.Методологія історичної школи “Анналів” 

17.Системний підхід 

18.Застосування математичних методів та їх обмеженість 

19.Синергетика. Біфуркації. Атрактори 

20.Принцип додатковості у квантовій фізиці та інших науках 

21.Соціологічний та історичний підходи до гуманітарного знання 

22.Пошук і визначення дослідницької проблеми 

23.Методика вирішення дослідницьких проблем 

24.Методика написання основного тексту дисертації 
25.Методичні поради щодо оформлення дисертації 
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26.Методичні поради щодо написання і оформлення автореферату 

 
 

Рекомендована література 

1. Методологія наукових досліджень : навч. посіб. / В. І. Зацерковний, І. В. 
Тішаєв, В. К. Демидов. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2017. – 236 с. 
https://isp.kiev.ua/images/Page_Image/Library/Methodology_Zatserkovny_Ti

shayev_Demidov.pdf 

2. Методологія наукових досліджень. Навчальний посібник / Лариса 
Власенко, А. Ладанюк, В. Кишенько - Ліра-К , 2018 -  352с.   
: https://www.yakaboo.ua/ua/metodologija-naukovih-doslidzhen-navchal-nij-

posibnik.html?gclid=Cj0KCQjw1Iv0BRDaARIsAGTWD1sGOesMSqCB5tV

TmnDAoLwX_6208vcl2z8vMOtMpJLI9hbrCbI6_5IaAr8AEALw_wcB 
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