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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

Показників 

Галузь знань, спеціальність, 

(освітньо-професійна (освітньо-

наукова) програма) 

освітній ступень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна та заочна форми 

навчання 

Кількість кредитів – 4 
Галузь знань: 

10 – Природничі науки 
Обов’язкова  

Модулів – 3 
Спеціальність (освітньо-

професійна/ (освітньо-наукова) 

програма): 

  101 «Екологія»   
 (шифр і назва спеціальності) 

спеціалізація – 

«Екологічна безпека» 
(назва освітньої програми) 

Рік підготовки: 

3 

Загальна кількість  

годин – 120 

Семестр 

4 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 60 

самостійної роботи 

аспіранта – 60 

Рівень підготовки: 

третій освітньо- науковий рівень 

«доктор філософії» 

Лекції 

30 год. 

Практичні Семінарські 

8 год. 22 год. 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

60 год. 

Індивідуальна робота 

0 год. 0 год. 

Вид контролю: екзамен 

2. Мета, предмет та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета: викладання навчальної дисципліни «Методологія та методи наукового 

аналізу» є формування у здобувачів вищої освіти за третім (освітньо-наукового) 

рівнем вищої школи сучасного ознайомлення аспірантів з сучасними методами і 

методиками наукового дослідження, з можливостями інноваційної діяльності, 

здатністю до критичного аналізу власної наукової і прикладної діяльності 

екологічного мислення та компетентностей, спрямованих на вирішення 

проблемних питань щодо забезпечення екологічної безпеки.  

Завдання: вивчення навчальної дисципліни «Методологія та методи 

наукового аналізу» є формування у фахівців третього освітньо-наукового рівня 

«доктор філософії» з базовою вищою освітою необхідного в їхній подальшій 

професійній діяльності рівня знань про сучасні методи і методики наукового 

дослідження, ставити і вирішувати перспективні науково-дослідні і прикладні 

завдання, практикувати патентні дослідження в екологічній галузі та техніки 

забезпечення екологічної безпеки, складати заявку на винахід або інший об'єкт 

промислової власності, заявку на об'єкт авторського права, описувати загальну 



характеристику наукових проектів, систему інтелектуальної власності і, зокрема, 

промислової власності в винахідницькій та патентно-ліцензійній діяльності, 

застосовувати міжнародне співробітництво у галузі інтелектуальної власності, 

сприяти захисту прав інтелектуальної власності в управлінні науковими проектами. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі третього освітньо-

наукового рівня «доктор філософії» повинні: 

знати: 

- основні методологічні принципи забезпечення екологічної безпеки; 

- сучасні методи і методики наукового дослідження в галузі екології; 

- основи інноваційної діяльності в Україні та за її межами; 

- міжнародне право у галузі інтелектуальної власності. 

вміти: 

- ставити і вирішувати перспективні науково-дослідні і прикладні 
завдання; 

- описати загальну характеристику наукових проектів, систему 

інтелектуальної власності і, зокрема, промислової власності в винахідницькій та 

патентно-ліцензійній діяльності; 

- практикувати патентні дослідження в галузі екології та техніки 

забезпечення екологічної безпеки; 

- критично аналізувати власну наукову і прикладну діяльність; 

- захищати права інтелектуальної власності в управлінні науковими 

проектами; 

- презентувати власні результати науково-дослідної діяльності; 

- здійснювати співробітництво з міжнародними організаціями. 

мати навички: 

- складати звіти з науково-дослідних робіт і прикладних завдань; 

- складати та висвітлювати результати власної та колективної наукової 

діяльності;  
- складати заявку на об'єкт авторського права. 

комунікації: 

• здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; 

• здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп 

різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності); 

• здатність діяти соціально відповідально та свідомо; 

• навички міжособистісної взаємодії; 

• здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та 

необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні; 

• здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей 

розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і 

суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій. 
автономія та відповідальність: 

• здатність діяти соціально відповідально та свідомо; 

• здатність працювати в команді; 

• здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт; 



• здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та 

необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні; 

• здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей 

розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і 

суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій; 

• здатність до оцінки природних ресурсів при виборі напряму їх 

використання; 

• здатність проводити економічну оцінку впливу людини на природу; 

• здатність проводити економіко-екологічну експертизу продукції. 

Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач вищої освіти за третім 

(освітньо-наукового) рівнем вищої школи: 

- формування у аспірантів сучасного екологічного мислення і 

компетентностей, спрямованих на вирішення проблем забезпечення екологічної 

безпеки та здатність застосовувати сучасні методи і методики 

науковогодослідження (КЗН-01); 

- здатність до інноваційної діяльності, до критичного аналізу власної 

наукової і прикладної діяльності(КЗН-02). 

 

Компетентності  Програмні результати навчання 

ІК. Здатність розв’язувати складні 

комплексні проблеми у сфері екології, 

охорони довкілля та збалансованого 

природокористування при здійсненні 

дослідницько-інноваційної діяльності, 

що передбачає глибоке переосмислення 

наявних та створення нових цілісних 

знань, оволодіння методологією 

наукової та науково-педагогічної 

діяльності, проведення самостійного 

наукового дослідження, результати 

якого мають наукову новизну, 

теоретичне та практичне значення. 

ПР01 Демонструвати глибоке знання 

передових концептуальних та 

методологічних основ природничих 

наук, що дає можливість 

переосмислювати та поглиблювати 

науку про навколишнє середовище. 

ЗК01. Здатність до абстрактного, 

критичного та творчого мислення, 

генерування нових ідей, до аналізу та 

синтезу. 

ПР01 Демонструвати глибоке знання 

передових концептуальних та 

методологічних основ природничих 

наук, що дає можливість 

переосмислювати та поглиблювати 

науку про навколишнє середовище. 

ЗК04. Здатність проводити дослідження 

на відповідному рівні. 

ПР03 Спланувати та реалізувати на 

практиці оригінальне самостійне 

наукове дослідження, яке 

характеризується новизною, 

теоретичною і практичною цінністю 

та сприяє розв’язанню значущих 



Компетентності  Програмні результати навчання 

проблем екології, охорони довкілля 

та збалансованого 

природокористування. 

ЗК05. Здатність до пошуку, оброблення 

та аналізу інформації з різних джерел. 

ПР10 Застосовувати сучасні 

технології (у т. ч. інформаційні) у 

науковій та науково-педагогічній і 

еколого- просвітницькій діяльності. 

ЗК06. Вміння виявляти, ставити та 

вирішувати проблеми. 

ПР04 Формулювати, досліджувати 

та вирішувати проблеми екології, 

охорони довкілля та збалансованого 

природокористування із 

застосуванням наукового методу 

пізнання 

ЗК09. Здатність розробляти та управляти 

проектами 

ПР05 Самостійно розробляти 

інноваційні комплексні наукові 

проекти в галузі екології, охорони 

довкілля та оптимізації 

природокористування 

ЗК04. Здатність проводити дослідження 

на відповідному рівні 

ПР06 Застосовувати методи 

математичного і геоінформаційного 

аналізу та моделювання сучасного 

стану та прогнозування змін 

екосистем та їх складових. 

ЗК08. Здатність працювати автономно ПР 07 Самостійно використовувати 

сучасне обладнання для проведення 

наукових досліджень у сфері 

екології, охорони довкілля та 

збалансованого 

природокористування. 

ФК01. Здатність до засвоєння концепцій, 

теоретичних і практичних проблем, 

історії розвитку та сучасного стану 

наукових знань у сфері екології, охорони 

довкілля та оптимізації 

природокористування 

ПР04 Формулювати, досліджувати 

та вирішувати проблеми екології, 

охорони довкілля та збалансованого 

природокористування із 

застосуванням наукового методу 

пізнання 

ФК03. Здатність представляти 

результати власної наукової і науково-

технічної діяльності, у тому числі за 

допомогою наукових публікацій 

ПР12 Реалізовувати право 

інтелектуальної власності на 

результати наукової і науково-

технічної діяльності в рамках 

наукової етики 

ФК05. Здатність до інтелектуальної 

творчої діяльності, спрямованої на 

одержання нових знань та (або) пошук 

шляхів їх застосування в галузі екології, 

охорони довкілля та оптимізації 

природокористування 

ПР02 Демонструвати володіння 

загальнонауковими концепціями 

сучасного природознавства 



 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1. Теоретичні основи науки та наукової діяльності. 

Змістовний модуль 1. Теоретичні основи науки та наукової діяльності. 

 

Тема 1. Концептуальні основи наукового аналізу. 

Цілі, предмет, методи і завдання, огляд тем курсу. 

Значення і сутність наукового аналізу. 

Зв'язок та місце навчальної дисципліни в системі підготовки наукових 

кадрів. 

Історичні основи розвитку наукового аналізу: теоретичний та прикладний 

аспекти.  

Концептуальні основи екології як науки. 

 

Тема 2. Розвиток наукових досліджень в Україні та за її межами. 

Етапи розвитку науки: зародження, розвиток, НТР, НТП. 

Методологічні основи визначення рівня науки в різних країнах світу. 

Організація наукової діяльності в Україні. Пріоритети та напрямки 

розвитку. 

Екологізація наукової діяльності людини, як запорука продовження життя 

на планеті Земля. 

Наукові школи світу в галузі екології. Мета та методологічні основи. 

 

Тема 3. Методологія та методи наукових досліджень. 

Поняття про методологію та методи наукового дослідження. 

Класифікація методів наукових досліджень. 

Методи наукових досліджень та шляхи їх застосування в екології. 

Наукові та ненаукові знання: де межа? 

Приклади методології наукових досліджень для об’єкту власного 

дисертаційного дослідження. Сутність її основних наукових методів. 

 

Тема 4. Наукова організація праці та технологія дослідницької роботи. 

Поняття та принципи організації праці у науковій діяльності. 

Особливості творчої праці. Роль особистості в науці. 

Планування та раціональна організація праці науковця. 

Сучасні технології в екологічних дослідженнях. 

Індивідуальна та колективна праця науковця: мата та амбіції. 

 

Модуль 2. Технологія проведення наукових досліджень. 

Змістовний модуль 2. Технологія проведення наукових досліджень. 

 

Тема 5. Основні методи пошуку інформації для наукового дослідження 

. 

Документальні джерела інформації та їх пошук.  

Методи роботи з каталогами і картотеками. 

Організація роботи з науковою літературою. 



Мета та шляхи пошуку наукової інформації: що, де, як. 

Особиста бібліографічна картотека наукових джерел інформації: правила, 

досвід, результат. 

 

Тема 6. Роль сучасних технологій у наукових дослідженнях. 

Методологія аналітичної діяльності. Аналітичні технології. 

Принципи організації аналітичної діяльності в галузі екологічної безпеки. 

Методи формалізації предметної області й моделювання. 

Автоматизовані системи обробки інформації. 

«Мозковий штурм», «Дерево мети»: правила і практика їх застосування. 

Застосування методів моделювання в екологічній галузі. 

 

Тема 7. Винахідництво як евристичний спосіб наукового дослідження.  

Загальні положення патентування винаходів і корисних моделей. 

Об'єкти патентного права. 

Суб'єкти патентного права.  

Оформлення патентних прав. Права авторів.  

Патентування – захист авторських прав чи власне бажання наживи вище 

загальних соціальних інтересів. 

Міжнародний досвід захисту авторських прав. 

 

Тема 8. Місце та роль експерименту у наукових дослідженнях. 

Розробка та експериментальна перевірка моделі, головних ідей, 

концептуальних положень, що покладені в основу дослідження.  

Вимоги до засобів вимірювання параметрів об’єктів і процесів під час їх 

експериментального дослідження. 

Обробка даних дослідження та оформлення результатів. 

Експеримент: від чого залежать його результати. 

Експериментальні наукові дослідження в екологічній галузі. 

 

Модуль 3. Оприлюднення результатів наукових досліджень. 

Змістовний модуль 3. Оприлюднення результатів наукових досліджень. 

 

Тема 9. Методика роботи над рукописом дослідження: особливості 

підготовки, оформлення та оприлюднення результатів дослідження. 

Узагальнення результатів, отриманих в науковому дослідженні. 

Форми відображення результатів наукового дослідження: повідомлення, 

доповіді, тези, статті, звіти про науково-дослідну роботу, науково-методичні 

рекомендації, навчальні посібники, дисертації, монографії. 

Особливості представлення результатів, отриманих під час виконання 

науково-дослідної теми, при написанні кваліфікаційних дипломних робіт і 

дисертацій. 

Електронна презентація результатів наукової роботи. 

Особистий внесок у рукописах наукових досліджень і плагіат. 

 

Тема 10. Оцінка достовірності та ефективності у наукових 

дослідженнях. 



Поняття достовірності та ефективності у наукових дослідженнях. 

Методи доказів достовірності: аналітичні, експериментальні, 

підтвердження практики. 

Оцінка ефективності наукових досліджень. 

Оцінка адекватності, достовірності та ефективності наукових досліджень в 

галузі екологічної безпеки.  

Порівняльна та загальна ефективності результатів наукових досліджень в 

екології. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма 

усьог

о 

у тому числі 

л пз лаб сем с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1. Теоретичні основи науки та наукової діяльності 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи науки та наукової діяльності. 

Тема 1. Концептуальні основи 

наукового аналізу 

8 2   2 4 

Тема 2. Розвиток наукових досліджень в 

Україні та за її межами 

8 2   2 4 

Тема 3. Методологія та методи 

наукових досліджень 

16 4   4 8 

Тема 4. Наукова організація праці та 

технологія дослідницької роботи 

8 2   2 4 

Разом за змістовим модулем 1 40 10   10 20 

Модуль 2. Технологія проведення наукових досліджень 

Змістовий модуль 2. Технологія проведення наукових досліджень. 

Тема 5. Основні методи пошуку 

інформації для наукового дослідження. 

8 2 2   4 

Тема 6. Роль сучасних технологій у 

наукових дослідженнях 

16 4 4   8 

Тема 7. Винахідництво як евристичний 

спосіб наукового дослідження 

16 4   4 8 

Тема 8. Місце та роль експерименту у 

наукових дослідженнях 

16 4   4 8 

Разом за змістовим модулем 2 56 16 6  8 28 

Модуль 3. Оприлюднення результатів наукових досліджень 

Змістовий модуль 3. Оприлюднення результатів наукових досліджень. 

Тема 9. Методика роботи над 

рукописом дослідження: особливості 

підготовки, оформлення та 

оприлюднення результатів дослідження. 

16 4 2  2 8 

Тема 10. Оцінка достовірності та 

ефективності у наукових дослідженнях 

8 2   2 4 

Разом за змістовим модулем 3 24 6 2  4 12 



Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма 

усьог

о 

у тому числі 

л пз лаб сем с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 

Усього годин  120 30 8  22 60 

Усього годин за дисципліну 120 30 8  22 60 

 

Теми практичних занять  ( передбачено як різновид семінарських 

занять). 

 

Теми лабораторних робіт ( не передбачено навчальним планом). 

 

Індивідуальні завдання ( не передбачено навчальним планом) 

Теми семінарських та практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин та 

вид 

заняття 

1 Тема 1. Історичні основи розвитку наукового аналізу: 

теоретичний та прикладний аспекти.  

2 (Сем) 

2 Тема 2. Екологізація наукової діяльності людини, як запорука 

продовження життя на планеті Земля.  

2(Сем) 

3 Тема 3. Наукові та ненаукові знання: де межа?  4(Сем) 

4 Тема 4. Сучасні технології в екологічних дослідженнях  2(Сем) 

5 Тема 5. Мета та шляхи пошуку наукової інформації: що, де, 

як. 

2(ПЗ) 

6 Тема 6. «Мозковий штурм», «Дерево мети»: правила і 

практика їх застосування.  

4(ПЗ) 

7 Тема 7. Патентування – захист авторських прав чи власне 

бажання наживи вище загальних соціальних інтересів.  

4(Сем) 

8 Тема 8. Експеримент: від чого залежать його результати.  4(Сем) 

9 Тема 9. Електронна презентація результатів наукової роботи.  4(ПЗ 

+Сем) 

10 Тема 10. Оцінка адекватності, достовірності та ефективності 

наукових досліджень в галузі екологічної безпеки.  

2(Сем) 

 Разом 30 

8. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема 1. Концептуальні основи екології як науки.  4 

2 Тема 2. Наукові школи світу в галузі екології. Мета та 

методологічні основи.  

4 

3 Тема 3. Приклади методології наукових досліджень для 

об’єкту власного дисертаційного дослідження. Сутність її 

основних наукових методів.  

8 



№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

4 Тема 4. Індивідуальна та колективна праця науковця: мета та 

амбіції.  

4 

5 Тема 5. Особиста бібліографічна картотека наукових джерел 

інформації: правила, досвід, результат.  

4 

6 Тема 6. Застосування методів моделювання в екологічній 

галузі.  

8 

7 Тема 7. Міжнародний досвід захисту авторських прав.  8 

8 Тема 8. Експериментальні наукові дослідження в екологічній 

галузі.  

8 

9 Тема 9. Особистий внесок у рукописах наукових досліджень і 

плагіат.  

8 

10 Тема 10. Порівняльна та загальна ефективності результатів 

наукових досліджень в екології.  

4 

 Разом  60 

 

10. Методи навчання 

Вивчення дисципліни “Методологія та методи наукового аналізу” передбачає 

проведення лекційних, семінарських та практичних занять, а також самостійну 

роботу аспірантів. В рамках вивчення дисципліни використовуються методичні 

прийоми: Лекція з елементами співбесіди, диспути, презентації та обговорення, 

круглі столи, аналітичні огляди, «мозкові штурми» тощо.  

 

11. Методи контролю 

Для оцінки знань аспірантів використовується поточний та підсумковий 

контролі. Поточний контроль здійснюється на кожному занятті шляхом співбесіди 

з метою з’ясування рівня сприйняття та засвоєння матеріалу та методами 

поточного дистанційного тестового контролю. Кожний аспірант обов’язково 

оцінюється на кожному семінарському та практичному занятті. Також у процесі 

вивчення дисципліни аспіранти виконують три модульні контрольні роботи. 

Підсумкова форма контролю - екзамен. 

 

12. Розподіл балів, які можуть отримати аспіранти на заняттях 

включаючи екзамен (4 семестр) 

 

Оцінювання компетентності аспіранта здійснюється з використанням трьох 

шкал: 

перша – національна (традиційна) – 4-бальна (чотирибальна); 

друга – рейтингова шкала оцінювання – ECTS; 

третя – накопичувальна шкала – 100-бальна.  

Поточний контроль проводиться на кожному семінарському та практичному 

занятті. Він передбачає оцінювання теоретичної підготовки здобувачів вищої 

освіти за змістом визначеної теми (у тому числі, самостійно опрацьованого 

матеріалу) під час роботи на семінарських заняттях та набутих навичок під час 

виконання завдань практичних робіт. 



Критерії поточного оцінювання знань здобувачів на семінарському занятті 

(оцінюється від 0 до 5 балів): 

5 балів – здобувачем підготовлено доповідь чи презентацію на тему семінару 

з урахування напрямку власного дисертаційного дослідження та дані вірні відповіді 

на всі запропоновані питання, дотримано всі вимоги до виконання; 

4 бали – здобувачем підготовлено доповідь чи презентацію на тему 

семінару з урахування напрямку власного дисертаційного дослідження та 

вірні відповіді дані на всі запропоновані питання, але вони недостатньо 

обґрунтовані, або робота містить незначні помилки; 

3 бали – здобувач вільно володіє навчальним матеріалом, орієнтується в 

конкретній темі та аргументовано висловлює свої думки, наводить приклади;  

2 бали – здобувач частково володіє навчальним матеріалом та може окреслити 

деякі аспекти визначеної теми; 

1 бал – здобувач поверхово володіє навчальним матеріалом і не може 

окреслити основні аспекти визначеної теми; 

0 балів – здобувач не знає відповіді на поставлені питання або поверхово 

розкриває лише окремі положення, допускаючи при цьому суттєвих помилок. 

Викладачем оцінюється повнота розкриття питання, логіка його подання, 

культура мовлення, емоційність та переконаність, використання основної та 

додаткової літератури (підручників, навчальних посібників тощо), аналітичні 

міркування, вміння робити порівняння, висновки. 

Критерії поточного оцінювання знань здобувачів на практичному занятті 

(оцінюється від 0 до 5 балів): 

5 балів –вірні відповіді дані на всі запропоновані питання, дотримано всі 

вимоги до виконання завдання; 

4 бали – вірні відповіді дані на всі запропоновані питання, але вони 

недостатньо обґрунтовані, або робота містить незначні помилки; 

3 бали – вірні відповіді дано на 50% запропонованих питань; 

2 бали - вірні відповіді дано менше, ніж на 50% запропонованих питань, 

робота містить значні помилки; 

0 балів – відповіді відсутні або робота містить грубі помилки. 

Викладачем оцінюється повнота розкриття питання, цілісність, системність, 

логічна послідовність, вміння формулювати висновки, акуратність оформлення 

письмової роботи, самостійність виконання. 

Контрольна робота є складовою поточного контролю і виконується у вигляді 

аудиторної письмової роботи або складання тесту під час останнього семінарського 

заняття в межах окремого залікового модуля.  

Критерії оцінювання знань аспірантів при виконанні контрольних робіт 

(оцінюється від 0 до 5 балів): 

5 балів – вірні відповіді дані на всі запропоновані питання, дотримано всі 

вимоги до виконання; 

4 бали – вірні відповіді дані на всі запропоновані питання, але вони 

недостатньо обґрунтовані, або у відповідях наявні незначні помилки; 

3 бали – вірні відповіді дано на 50% запропонованих питань; 

2 бали - вірні відповіді дано менше, ніж на 50% запропонованих питань, 

наявні значні помилки; 

0 балів – відповіді відсутні або робота містить грубі помилки на більшість 

запропонованих питань. 



 

Викладачем оцінюється розуміння аспірантом понятійного апарату, 

логічність та послідовність під час відповіді, самостійність мислення, впевненість 

в правоті своїх суджень, вміння виділяти головне, вміння встановлювати 

міжпредметні та внутрішньопредметні зв’язки, вміння робити висновки, 

показувати перспективу розвитку ідеї або проблеми, відсоток унікальності та 

запозичення текстового документу (плагіат), уміння публічно чи письмово 

представити звітній матеріал. 

Підсумковий контроль успішності проводиться на завершальному етапі з 

метою оцінки результатів навчання аспірантів, оцінки їх знань і навиків за обсягом, 

якістю, глибиною і вміннями застосовувати їх у практичній діяльності відповідно 

до моделі фахівця, проводиться у формі екзамену. 

Екзамен проводиться за білетами, складеними за контрольними питаннями 

підсумкового контролю за модулями 1, 2 та 3. Рівномірне розподілення матеріалу у 

білетах, різноманітність запитань, повнота охоплення прочитаного курсу, 

відповідний підбір завдань значною мірою сприяють об’єктивності оцінки. 

Додаткові запитання ставляться за тим матеріалом, який висвітлює або 

побічно торкається у своїй відповіді аспірант. Для уточнення оцінки знань не 

виключається можливість додаткових запитань за іншими пройденими темами 

курсу. 

Критерії оцінювання знань аспірантів під час екзамену (оцінюється від 0 до 

20 балів):  

20 балів – аспірант в повному обсязі володіє навчальним матеріалом, 

повністю, логічно і послідовно розкрив питання білету, виявив вміння 

застосовувати існуючі методики, наводити приклади, самостійно аналізувати, 

узагальнювати і викладати матеріал не допускаючи помилок. При відповіді 

продемонстровані вміння самостійно працювати з додатковою літературою. 

16-19 балів – аспірант достатньо повно володіє навчальним матеріалом, однак 

при наданні відповіді на деякі питання не вистачає достатньої глибини та 

аргументації, наявні несуттєві неточності та незначні помилки, які не впливають на 

загальну правильність відповіді. 

10-15 балів – аспірант засвоїв тільки основний матеріал, не знає окремих 

положень, допускає неточності у відповіді, не вміє достатньо чітко сформулювати 

окремі положення, порушує послідовність у викладанні матеріалу, має певні 

труднощі у пов’язанні теоретичного матеріалу з його практичним застосуванням. 

5-9 балів – аспірант не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом, зміст 

визначених питань розкриває недостатньо, допускаючи при цьому суттєві 

неточності. Відповідь задовольняє мінімуму критеріїв оцінки. 

1-4 балів – аспірант не засвоїв значної частини програмного матеріалу, 

допускає суттєві помилки, не вміє логічно і послідовно викласти основні 

положення і має значні труднощі у пов’язанні теоретичного матеріалу з його 

практичним застосуванням. Для отримання заліку необхідне доопрацювання. 

0 балів – не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його викласти, не 

розуміє змісту теоретичних питань та практичних завдань. Для отримання заліку 

необхідне значне доопрацювання. 

Максимальна бальна оцінка під час поточного контролю  

та тестування 
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Примітка: 

М1, М2, М3 - змістовні модулі, ЗМ1, ЗМ2, ЗМ3 - змістовні модулі,  

Т1, Т2 ... Т10 – теми занять; Тест1-Тест3 – тести відповідно до ЗМ1- ЗМ3,  

Сем– семінарські чи ПЗ - практичні заняття відповідно до Т1 – Т10. 

МК1, МК2, МК3 – модульна контрольна робота. 

 

 

Оцінка за бальною шкалою елементів навчальної діяльності з 

дисципліни 

Елементи навчальної діяльності Усього за семестр 

балів 

Відвідування та робота на занятті 50 

Тестовий контроль 15 
Модульна контрольна робота 15 

Усього – максимум за період 80 

Складання екзамену (максимум) 20 

Накопичувальний підсумок 100 

 

Отримані аспірантом бали за накопичувальною 100-бальною шкалою 

оцінювання знань переводяться у національну шкалу та в рейтингову шкалу ECTS 

згідно з таблицею: 

 

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 

 

 

13. Методичне забезпечення 

 

13.1. Контрольні питання для проведення підсумкового контролю (модульний 

контроль, екзамен) 

 

Модуль 1. Теоретичні основи науки та наукової діяльності 

1. В чому полягає предмет наукознавства? Як розглядається це питання в 

історіографії?  

2. В яких формах можуть бути представлені результати евристики?  

3. Викладіть принципи розвитку наук.  

4. Дайте визначення класифікації наук.  

5. Дайте визначення технології дослідження та її елементів.  

6. З яких елементів складається наукова система?  

7. Назвіть евристичні моделі.  

8. Назвіть класифікації методів наукових досліджень.  

9. Назвіть класифікації наукових досліджень.  

10. Назвіть форми НТП.  

11. Наукові методи? Які види загальнонаукових методів виділяють 

дослідники?  

12. Чим відрізняється наукове пізнання від інших видів пізнання? Назвіть 

особливості наукового пізнання.  

13. Чим відрізняються поняття концепція, парадигма та наукова картина 

світу?  

14. Чим відрізняються умоглядно-філософський підхід до визначення ролі 

і місця філософії у науковому пізнанні від позитивістського підходу?  

15. Чим характеризується поняття «парадигма», як зміна парадигм впливає 

на розвиток наукового знання?  

16. Чим характеризуються філософські, загальнонаукові та конкретно 

наукові методи?  

17. Чим відрізняється змістовна методологія від формальної?  

18. Чим відрізняється наукове знання від інших видів знання?  

19. Чим відрізняється поняття гіпотези від теорії? Які види та складові 

теорії ви знаєте?  

20. Чим відрізняються метафізичний та діалектичний методи?  

21. Чим характеризується НТР на сучасному етапі?  

Що таке пізнання? Які типи пізнання вам відомі?  

22. Чим характеризуються емпіричний та теоретичний рівні дослідження?  

23. Що таке гіпотеза? Яким вимогам вона повинна відповідати та які види 

гіпотез вам відомі?  

24. Що таке епістемологія? Чим характеризується класична та некласична 

епістемологія?  



25. Що таке наукова проблема? Які класифікації наукових проблем 

наводяться в літературі?  

26. Що таке позитивізм, неопозитивізм та постпозитивізм? Якими є їхні 

основні положення?  

27. Що таке поняття та понятійний апарат? Які види наукових законів 

називаються в літературі?  

28. Що таке методологія?  

29. Що таке діалектика? Назвіть принципи і закони діалектики.  

30. Що таке евристика? В чому сутність методів евристики?  

31. Що таке категорії і категоріальний апарат?  

32. Що таке метафізика? Якими є її основні принципи?  

33. Що таке метод ? Чим характеризується науковий метод?  

34. Що таке методологія? Які функції вона виконує?  

35. Що таке мислення? Якими є основні операції та види мислення?  

36. Що таке наука? В чому полягають її мета і завдання?  

37. Що таке наукове дослідження? Що є його об'єктом та предметом?  

38. Що таке наукове знання? Які класифікації знання подано в 

історіографії?  

39. Що таке науково-технічна революція?  

40. Що таке науково-технічний прогрес?  

41. Що таке наукознавство? Назвіть етапи становлення наукознавства.  

42. Що таке наукометрія?  

43. Що таке пізнавальний цикл? Які його складові елементи?  

44. Що таке синергетика? Назвіть принципи синергетики.  

45. Що таке система? Які класифікації систем існують?  

46. Що таке факт, емпіричне узагальнення та емпіричний закон?  

47. Якими фундаментальними принципами керуються сучасні дослідники 

в процесі пізнання?  

48. Які види картин світу вам відомі і чим характеризується наукова 

картина світу? Як зміна картини світу впливає на розвиток науки?  

49. Які види наукового та ненаукового знання вам відомі?  

50. Які види та структурні елементи методології називають дослідники?  

51. Які етапи НТП виділяють?  

52. Які етапи та закономірності розвитку науки?  

53. Які класифікації НТР?  

54. Які методи дослідники відносять до методів теоретичного та 

емпіричного рівнів пізнання? 

55. Які моделі розвитку науки ви знаєте?  

56. Які універсальні методи пізнання вам відомі?  

57. Які функції виконує наука?  

 

Модуль 2. Технологія проведення наукових досліджень 

1. В чому полягає сутність методів індукції та дедукції? Які види 

індуктивних та дедуктивних умовиводів ви знаєте?  

2. В чому полягає наукова і практична актуальність проблеми?  



3. В чому полягає сутність методу вимірювання? Які типи вимірювання 

ви знаєте?  

4. В чому полягає сутність процедур аналізу і синтезу?  

5. В чому сутність аксіоматико-дедуктивного методу? Чим він 

відрізняється від гіпотетико-дедуктивного?  

6. Від чого залежить новизна дослідження?  

7. Дайте характеристику основних етапів проведення теоретичних 

досліджень.  

8. За яких умов гіпотеза перетворюється на теорією?  

9. Назвіть види експерименту.  

10. Назвіть дослідницькі підходи.  

11. Назвіть етапи проведення спостереження.  

12. Охарактеризуйте сутність методу експерименту.  

13. Охарактеризуйте сутність методу спостереження. Назвіть вимоги до 

спостереження.  

14. Охарактеризуйте такі теоретичні методи дослідження, як аналіз та 

синтез.  

15. Поясніть сутність індуктивного та дедуктивного методів наукового 

дослідження.  

16. Розкрийте особливості методу моделювання.  

17. Розкрийте сутність методу вимірювання.  

18. Розкрийте сутність методу порівняння. Назвіть види порівняння.  

19. Розкрийте сутність методу узагальнення.  

20. Розкрийте сутність поняття "емпіричне дослідження". Назвіть основні 

методи емпіричного дослідження.  

21. У чому полягає зміст методів порівняння, формалізації та 

абстрагування?  

22. У чому полягає особливість теоретичних методів наукового 

дослідження?  

23. Чим характеризується метод моделювання? Які види моделювання вам 

відомі?  

24. Чим характеризується метод спостереження? Які висуваються вимоги 

до його здійснення?  

25. Чим характеризується процес дослідження стану розробки 

(історіографії) проблеми? Що таке джерела інформації?  

26. Що представляє собою метод сходження від абстрактного до 

конкретного?  

27. Що таке експеримент? Чим він характеризується і відрізняється від 

спостереження?  

28. Що таке наукова проблема? Які виділяють етапи формулювання 

проблеми?  

29. Що таке тема дослідження? Які висуваються вимоги до формулювання 

теми дослідження?  

30. Що представляє собою план дослідження?  

31. Що таке абстрагування? Які цілі, прийоми та види абстракцій вам 

відомі?  

32. Що таке аналогія? Які види висновків за аналогією ви можете назвати?  

33. Що таке гіпотеза дослідження? Назвіть етапи роботи над гіпотезою.  



34. Що таке гіпотетико-дедуктивний метод? Які шляхи та етапи 

гіпотетико-дедуктивного розгортання теорії ви можете назвати?  

35. Що таке мета дослідження? Чим відрізняється мета роботи від її 

завдань?  

36. Що таке модель? Які вимоги пред’являються до моделей, як оцінюється 

їх точність, які класифікації моделей ви можете навести?  

37. Що таке наукова теорія? Назвіть види та складові теорії.  

38. Що таке науковий напрям? З яких елементів він складається?  

39. Що таке об’єкт і предмет дослідження? Чим вони відрізняються один 

від одного?  

40. Що таке порівняння? Чим відрізняється безпосереднє порівняння 

об'єктів від опосередкованого?  

41. Що таке технологія наукового дослідження?  

42. Що таке уявний експеримент та в чому його відмінність від 

звичайного? Які стадії здійснення, типи та функції уявного експерименту ви можете 

назвати?  

43. Якими є критерії оцінки достовірності результатів теоретичного та 

емпіричного дослідження?  

44. Якими є підходи до планування експерименту, етапи його здійснення 

та вимоги до виконання?  

45. Які існують підходи до визначення основних етапів проведення 

наукового дослідження?  

46. Які існують способи доказу гіпотези? На чому ґрунтується процедура 

доведення гіпотези? Назвіть види доказів гіпотези.  

47. Які серед загальнонаукових методів найчастіше використовуються на 

теоретичному рівні дослідження?  

48. Які вимоги висуваються до вибору методів дослідження?  

 

Модуль 3. Оприлюднення результатів наукових досліджень 

1. В чому може полягати впровадження результатів наукових 

досліджень?  

2. З яких частин, зазвичай, складається реферат? Які існують види 

рефератів?  

3. На основі яких показників здійснюється оцінка фундаментальних 

досліджень? Якими є критерії оцінки результатів теоретичного дослідження?  

4. На основі яких показників здійснюється розрахунок економічної 

ефективності впровадження нововведень?  

5. Наведіть види рефератів.  

6. Наведіть форми висвітлення підсумків наукової роботи.  

7. Чим визначається ефективність прикладних досліджень? Якими є 

критерії оцінки результатів емпіричного дослідження?  

8. Чим відрізняються науково-дослідні та джерелознавчі наукові 

видання?  

9. Чим відрізняється реферування від анотування?  

10. Чим характеризується етап оформлення наукової роботи? 



11. Що таке монографія? Які пред’являються вимоги до монографій, що 

подаються на здобуття наукового ступеня?  

12. Що таке наукова конференція? Які види наукових конференцій вам 

відомі?  

13. Що таке науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи 

(НДДКР)? Чим відрізняються науково-дослідні роботи (НДР) від дослідно-

конструкторських (ДКР) і технологічних робіт (ТР)?  

14. Що таке тези? В чому полягає алгоритм формулювання тези? Які 

пред’являються вимоги до оформлення тез доповідей?  

15. Що відноситься до наукових неперіодичних видань.  

16. Що таке автореферат дисертації? Які вимоги пред’являються в Україні 

до структури і оформлення автореферату?  

17. Що таке дисертація? Які вимоги пред’являє ДАК України до структури 

і оформлення дисертацій?  

18. Що таке наукова стаття? Якими є правила її оформлення?  

19. Що таке опис, які етапи опису вам відомі? 

20. Що таке патент? Які виділяють види патентів?  

21. Що таке реферат? Які пред’являються вимоги до його написання?  

22. Як оцінюється ефективність роботи дослідника та науково-дослідної 

роботи групи?  

23. Які вимоги пред’являються до написання висновків наукового 

дослідження?  

24. Які вимоги пред’являються в Україні до плану статті? Які статті 

зараховуються при захисті дисертацій?  

25. Які пред’являються вимоги до оформлення пропозицій і заявок на 

виконання НДР (ДКР)? Як оформлюються технічні завдання (ТЗ)?  

26. Які пред’являються вимоги до складання і оформлення звітів з НДР 

(ДКР)?  

27. Які ви знаєте види монографій?  

28. Які види та етапи НДР ви можете назвати?.  

 

Екзамен 

Теоретичні питання до екзамену з навчальної дисципліни 

 “ Методологія та методи наукового аналізу ”. 

1. Які визначення науки Ви знаєте?  

2. У чому Ви бачите відмінність науки від інших сфер духовної культури 

(література, різні види мистецтва, релігія і т.д.)?  

3. У чому проявляється відносність наукових знань? Чи можливе 

досягнення абсолютної істини?  

4. Назвіть основні етапи досліджень складових структуру наукового 

дослідження в галузі прикладних наук.  

5. Які завдання Ви могли б поставити перед наукою в питаннях розвитку 

технологій і засобів механізації в сільському господарстві?  

6. Як влаштована Державна система науково-технічної інформації і які 

завдання вона покликана вирішувати?  



7. Назвіть основні функціональні блоки державного рівня ДСНТІ.  

8. У яких інформаційних виданнях надають відомості про науково-

технічних розробках, опублікованих у вітчизняній і зарубіжній пресі?  

9. У яких інформаційних виданнях надають відомості про неопубліковані 

документи (звіти з НДР, дисертаціях, алгоритмах і програмах, дослідно-

конструкторських розробках)?  

10. У чому полягає особливість патентних публікацій і в яких 

інформаційних виданнях відомості про них можуть бути надані для широкого кола 

фахівців?  

11. Які завдання стоять перед регіональними, міжвідомчими центрами 

науково-технічної інформації і на якій основі вони взаємодіють з підприємствами і 

організаціями?  

12. Як може бути організована служба науково-технічної інформації на 

підприємстві та в організації?  

13. Назвіть і охарактеризуйте основні види класифікації літератури в 

вітчизняних та зарубіжних каталогах бібліотек.  

14. Що являє собою міжнародна класифікація патентів (МКП) і як з її 

допомогою можна здійснити патентний пошук за темою дослідження?  

15. Які науково-технічні журнали, що стосуються екології, випускаються в 

даний час в Україні?  

16. Гіпотези, їх роль в дослідженні.  

17. За якими критеріями оцінюють гіпотези в науковому дослідженні?  

18. Яка роль моделей у науковому пізнанні? Класифікація моделей.  

19. Назвіть основні критерії подібності, яким повинні відповідати фізичні 

моделі. Приклади побудови фізичних моделей.  

20. Основи теорії вимірів. Рівняння вимірів, їх аналіз. Приклади 

використання.  

21. Які підстави використовуються при аналоговому моделюванні? Назвіть 

приклади побудови аналогових моделей.  

22. Яке місце в науковому дослідженні займають вербальні моделі, їх 

переваги і недоліки.  

23. Наведіть приклади математичних моделей, пов'язаних з дослідженнями 

сільськогосподарської техніки в вигляді алгебраїчних рівнянь або їх систем.  

24. Як вирішують системи диференціальних рівнянь методами 

операційного числення?  

25. Що являє собою передавальна функція динамічного ланки? 

26. Властивості передавальних функцій і їх використання для визначення 

передавальної функції складної динамічної системи.  

27. Що являють собою частотні функції динамічних систем? Види 

частотних функцій, їх характеристики.  

28. Як характеризують динамічні системи за допомогою перехідних 

функцій?  

29. Які види імовірнісних (стохастичних) моделей технологічних процесів 

використовуються при дослідженнях сільськогосподарської техніки? Наведіть 

приклади.  

30. Що визначають закони розподілу дискретних і безперервних 

випадкових величин?  

31. Якими числовими характеристиками оцінюють випадкові величини?  



32. Що являє собою щільність розподілу випадкових величин?  

33. Визначте послідовність дій (алгоритм), що дозволяє, побудувати схему 

очищення насіння культурних рослин від супутніх бур'янів, якщо відомий склад 

суміші, все числові характеристики компонентів і закони їх розподілу.  

34. Як визначити ймовірні характеристики очищення насіння з тієї чи іншої 

схеми?  

35. Визначте закон розподілу складної системи як суперпозицію типових 

розподілів її елементів.  

36. Як і для чого будують імітаційну модель технологічного процесу? 

Наведіть приклад.  

37. Що собою являють псевдовипадкові числа з рівномірним розподілом і 

як з їх допомогою можна отримати числа з заданим законом розподілу?  

38. Якими характеристиками оцінюють випадкові функції зовнішніх 

збурень?  

39. Як перетворюються характеристики випадкових функцій зовнішніх 

збурень лінійними динамічними системами сільськогосподарських машин і їх 

робочих органів?  

40. Охарактеризуйте основні види експерименту  

41. Які елементи включає методика експериментальної роботи?  

42. Яким чином забезпечується порівнянність результатів при плануванні 

польових дослідів?  

43. Як складають план повного факторного експерименту?  

44. Назвіть властивості матриці повного факторного експерименту.  

45. Якими можуть виявитися рівняння регресії при багатофакторному 

експерименті?  

46. Як визначають коефіцієнти рівняння регресії?  

47. У чому полягають переваги і які недоліки дрібного факторного 

експерименту?  

48. Як досліджують поверхню відгуку в області оптимуму?  

49. Як побудована в Україні система калібрування засобів вимірювальної 

техніки та її завдання?  

50. На яких підставах можуть бути прокласифіковані помилки 

вимірювань?  

51. Назвіть точкові оцінки параметрів, що вимірюються і вимоги, що 

пред'являються до них.  

52. Як побудувати довірчий інтервал для математичного очікування 

вимірюваної величини?  

53. Як побудувати довірчий інтервал для дисперсії вимірюваної величини?  

54. Які критерії згоди використовують при перевірці гіпотез про закон 

розподілу?  

55. Якими критеріями згоди можна оцінити приналежність підозрюваних 

на промах результатів вибірки?  

56. Як оцінюють істотність відмінностей оцінок математичного очікування 

двох або ряду вибірок?  

57. Якими критеріями оцінюють істотність відмінностей дисперсій двох 

вибірок?  

58. Як обчислюють оцінку коефіцієнта кореляції?  



59. Які завдання може вирішити дослідник за допомогою дисперсійного 

аналізу?  

60. Для яких цілей при обробці дослідних даних використовують метод 

найменших квадратів?  

61. Яким чином в Україні організований захист прав на результати 

інтелектуальної діяльності та засоби індивідуалізації?  

62. Назвіть умови патентоспроможності винаходу.  

63. Що повинна включати в себе заявка на винахід?  

64. Назвіть умови патентоспроможності корисної моделі.  

65. Назвіть умови патентоспроможності промислового зразка.  

66. Яка структура опису винаходу в заявці на отримання патенту?  

67. Що являє собою формула винаходу і типова форма її складання?  

68. Як може розпорядитися власник патенту виключне право на винахід, 

корисну модель або промисловий зразок?  

69. Як реєструють права на фірмові найменування, товарний знак і знак 

обслуговування?  

70. Як може бути організований патентний пошук при роботі над 

кандидатською дисертацією?  

71. Які форми впровадження у виробництво можуть мати результати 

наукового дослідження?  

72. Назвіть основні етапи маркетингової діяльності підприємств.  

73. Назвіть елементи сучасного маркетингового інструментарію, що 

сприяють впровадженню нових розробок у виробництво. 

74. Як може бути організовано впровадження наукових розробок у 

виробництво в умовах науково-дослідних підрозділів вищих навчальних закладів? 

 

Практичні завдання до іспиту з навчальної дисципліни “Методологія та 

методи наукового аналізу ”. 

1. Що таке методологія? Які функції вона виконує?  

2. Чим відрізняється змістовна методологія від формальної?  

3. Що таке метод ? Чим характеризується науковий метод? Назвіть 

класифікації методів наукових досліджень.  

4. Чим характеризуються філософські, загальнонаукові та конкретно 

наукові методи? Які види загальнонаукових методів виділяють дослідники?  

5. Які методи дослідники відносять до методів теоретичного та 

емпіричного рівнів пізнання?  

6. Що таке евристика? В чому сутність методів евристики? Назвіть 

евристичні моделі.  

7. Що таке синергетика? Назвіть принципи синергетики.  

8. Що таке система? Які класифікації систем існують в історіографії?  

9. Які універсальні методи пізнання вам відомі?  

10. Якими фундаментальними принципами керуються сучасні дослідники 

в процесі пізнання?  

Що таке технологія наукового дослідження?  

11. Які існують підходи до визначення основних етапів проведення 

наукового дослідження?  



12. Що таке науковий напрям? З яких елементів він складається?  

13. Що таке наукова проблема? Які виділяють етапи формулювання 

проблеми?  

14. В чому полягає наукова і практична актуальність проблеми?  

15. Що таке тема дослідження? Які висуваються вимоги до формулювання 

теми дослідження?  

16. Що таке об’єкт і предмет дослідження? Чим вони відрізняються один 

від одного?  

17. Від чого залежить новизна дослідження?  

18. Що таке мета дослідження? Чим відрізняється мета роботи від її 

завдань?  

19. Назвіть дослідницькі підходи.  

20. Якими є критерії оцінки достовірності результатів теоретичного та 

емпіричного дослідження?  

21. Що таке гіпотеза дослідження? Назвіть етапи роботи над гіпотезою.  

22. Які існують способи доказу гіпотези? На чому ґрунтується процедура 

доведення гіпотези? Назвіть види доказів гіпотези.  

23. Що представляє собою план дослідження?  

24. Чим характеризується процес дослідження стану розробки 

(історіографії) проблеми? Що таке джерела інформації?  

25. Які вимоги висуваються до вибору методів дослідження?  

26. Що таке наукова теорія? Назвіть види та складові теорії.  

27. За яких умов гіпотеза перетворюється на теорією?  

28. Які вимоги пред’являються до написання висновків наукового 

дослідження?  

29. Чим характеризується етап оформлення наукової роботи? 

30. В чому полягає сутність методу вимірювання? Які типи вимірювання 

ви знаєте? 

31. Що таке опис, які етапи опису вам відомі?  

Що таке реферат? Які пред’являються вимоги до його написання?  

32. Чим відрізняється реферування від анотування?  

33. З яких частин, зазвичай, складається реферат? Які існують види 

рефератів?  

34. Що таке наукова конференція? Які види наукових конференцій вам 

відомі?  

35. Що таке тези? В чому полягає алгоритм формулювання тези? Які 

пред’являються вимоги до оформлення тез доповідей?  

36. Що таке наукова стаття? Якими є правила її оформлення?  

37. Які вимоги пред’являються в Україні до плану статті? Які статті 

зараховуються при захисті дисертацій?  

38. Що таке монографія? Які пред’являються вимоги до монографій, що 

подаються на здобуття наукового ступеня?  

39. Що таке патент? Які виділяють види патентів?  

40. Що таке дисертація? Які вимоги пред’являє ВАК України до структури 

і оформлення дисертацій?  

41. Що таке автореферат дисертації? Які вимоги пред’являються в Україні 

до структури і оформлення автореферату?  



42. Що таке науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи 

(НДДКР)? Чим відрізняються науково-дослідні роботи (НДР) від дослідно-

конструкторських (ДКР) і технологічних робіт (ТР)?  

43. Які види та етапи НДР ви можете назвати?.  

44. Які пред’являються вимоги до оформлення пропозицій і заявок на 

виконання НДР (ДКР)? Як оформлюються технічні завдання (ТЗ)?  

45. Які пред’являються вимоги до складання і оформлення звітів з НДР 

(ДКР)?  

46. В чому може полягати впровадження результатів наукових 

досліджень?  

47. На основі яких показників здійснюється оцінка фундаментальних 

досліджень? Якими є критерії оцінки результатів теоретичного дослідження?  

48. Чим визначається ефективність прикладних досліджень? Якими є 

критерії оцінки результатів емпіричного дослідження?  

49. Як оцінюється ефективність роботи дослідника та науково-дослідної 

роботи групи?  

50. На основі яких показників здійснюється розрахунок економічної 

ефективності впровадження нововведень?  

 

13.2. Плани семінарських (практичних) занять 

 

Плани семінарських (практичних) занять наведені в окремому 

методичному матеріалі щодо проведення вказаного виду навчальних занять. 

 

13.3. Завдання для самостійної роботи аспірантів 

 

Завдання для самостійної роботи аспірантів наведені у методичному 

матеріалі «Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни 

«Методологія та методи наукового аналізу». 

 

13.4. Методичні вказівки і тематика контрольних робіт 

 

Матеріали до контрольних робіт наведені в окремих методичних вказівках 

щодо виконання контрольних робіт з вказаної навчальної дисципліни 

 

13.5. Пакет комплексних контрольних робіт (ККР) для перевірки знань 

 

Пакет ККР для перевірки знань з вказаної навчальної дисципліни наведений в 

окремому методичному матеріалі відповідно до порядку і правил щодо розробки 

ККР.  
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