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1. Анотація 

 

Силабус навчальної дисципліни «Методологія та методи наукового аналізу» 

для очної та заочної форми підготовки здобувачів за третім рівнем освіти в галузі 

знань 10 «Природничі науки» розроблена відповідно до освітньо-наукової 

програми підготовки докторів філософії із спеціальності 101 «Екологія». 

Матеріал навчальної дисципліни «Методологія та методи наукового аналізу» 

адаптований на наукову діяльність в галузі екології. Знання отримані під час 

вивчення дисципліни сприяють загальнонауковому та екологічному розвитку 

аналітичних здібностей та фахових знань, умінь та навичок здобувачів.  

 

Засвоєння практик забезпечить: 

• освідомлення та опанування сучасної методології наукової та науково-

педагогічної діяльності в екологічній та природоохоронній галузях; 

• якісне планування та організацію наукової роботи, як індивідуально так і в 

колективі, з дотриманням вимог до академічної доброчесності; 

• своєчасне та якісне виконання власного дисертаційного дослідження, 

висвітлення його результатів в монографіях, наукових звітах, презентаціях, 

тезах доповідей; 

• подання заявок для набуття авторських прав;  

• ефективні публічні виступи, перш за все на наукових конференціях; 

• успішний публічний захист власних наукових результатів та дисертацій.  
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2. Інформація про викладача 

Загальна 

інформація 

Пісня Леонід Андрійович, провідний науковий співробітник 

лабораторії оцінки впливу на навколишнє середовище та 

екологічної експертизи, кандидат технічних наук в галузі 

екологічної безпеки 

Контактна 

інформація 

м. Харків, вул. Бакуліна, 6, кабінет № 311.  

Тел. (робочий) – (057)702-15-82 

Моб. тел.+380677715690 (Viber, Telegram, WhatsApp, Instagram). 

Ідентифікатор конференцій в ZOOM: 393 989 9325 

 

Е-mail pisnia@niiep.kharkov.ua, leonid_pisnya@ukr.net 

Наукові 

інтереси* 

Прикладна екологія. Екологічна безпека. Системний аналіз та 

підтримка прийняття рішень в ОВД, ОВНС, СЕО. Екологія людини. 

Валеологія. Психологія. 

Професійні 

здібності* 

Практичний досвід науково-прикладної діяльності (з 1996 року) 

в  галузі екологічної безпеки, екології військової діяльності: 

теоретичні, натурні та лабораторні  дослідження, досвід 

викладацької діяльності, ветеран ЗС України, майор запасу. 

* – заповнюється за бажанням НПП. 

 

3. Час та місце проведення занять з навчальної дисципліни 

Аудиторні заняття з навчальної дисципліни проводяться згідно 

затвердженого розкладу, в тому числі і з використанням платформи Zoom.  

Консультації з навчальної дисципліни проводяться протягом навчального 

семестру щовівторка і щочетверга з 15.00 до 16.00 у кабінеті № 311 або дистанційно 

на платформі Zoom.  

У разі необхідності позапланових додаткових консультації аспіранти 

погоджують час окремо ВИКЛЮЧНО за попередньою домовленістю з викладачем. 

Зміни у розкладі занять можливі лише за погодженням із завідуючою аспірантурою 

УКРНДІЕП та завчасним оповіщенням аспірантів чи здобувачів.   

mailto:pisnia@niiep.kharkov.ua
mailto:leonid_pisnya@ukr.net
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4. Пререквізити і постреквізити навчальної дисципліни 

Пререквізити:  «Філософсько-методологічні основи наукових досліджень», 

«Практикум з наукової комунікації», «Методика викладання у вищій школі». 

Постреквізити: «Системний аналіз якості навколишнього середовища», 

виконання, оформлення, оприлюднення та захист власної дисертаційної роботи. 

 

5. Характеристика навчальної дисципліни 

Мета: ознайомлення аспірантів з сучасними методами і методиками наукового 

дослідження, з можливостями інноваційної діяльності, здатністю до критичного 

аналізу власної наукової і прикладної діяльності. 

Завдання: 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, документи на комерційну таємницю, 

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: 

• сучасні методи і методики наукового дослідження; 

• 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; 

мати навички: 

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

- складати та висвітлювати результати власної та колективної наукової 

діяльності;  

- складати заявку на винахід або інший об'єкт промислової власності;  

- складати заявку на об'єкт авторського права; 

- складати документи на комерційну таємницю. 
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Компетентності, якими повинен оволодіти здобувачі третього освітньо-

наукового рівня «доктор філософії»: 

 

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 

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 



 

 

7 

 

Компетентності  Програмні результати навчання 

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 

 

6. 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  

(Л-2, Сем-2, СР-4). 

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 (Сем-2).  

Концептуальні основи екології як науки (СР-4). 
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Тема 2. Розвиток наукових досліджень в Україні та за її межами  

(Л-2, Сем-2, СР-4). 

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 (Сем-2). 

Наукові школи світу в галузі екології. Мета та методологічні основи (СР-4). 

 

Тема 3. Методологія та методи наукових досліджень в екології  

(Л-4, Сем-4, СР-8). 

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? (Сем-4). 

Приклади методології наукових досліджень для об’єкту власного 

дисертаційного дослідження. Сутність її основних наукових методів (СР-8). 

 

Тема 4. Наукова організація праці та технологія дослідницької роботи  

(Л-2, Сем-2, СР-4). 

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 (Сем-2). 

Індивідуальна та колективна праця науковця: мата та амбіції (СР-4). 

 

Модуль 2. Технологія проведення наукових досліджень. 

Змістовний модуль 2. Технологія проведення наукових досліджень. 

 

Тема 5. Основні методи пошуку інформації для наукового дослідження  

(Л-2, ПЗ-2, СР-4). 

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 (ПЗ-2). 

Особиста бібліографічна картотека наукових джерел інформації: правила, 

досвід,  

результат (СР-4). 

 

Тема 6. Роль сучасних технологій у наукових дослідженнях 

 (Л-4, ПЗ-4, СР-8). 

Методологія аналітичної діяльності. Аналітичні технології. 

Принципи організації аналітичної діяльності в галузі екологічної безпеки. 

Методи формалізації предметної області й моделювання. 
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Автоматизовані системи обробки інформації. 

«Мозковий штурм», «Дерево мети»: правила і практика їх застосування (ПЗ-4). 

Застосування методів моделювання в екологічній галузі (СР-8). 

 

Тема 7. Винахідництво як евристичний спосіб наукового дослідження  

(Л-4, Сем-4, СР-8).  

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 (Сем-4). 

Міжнародний досвід захисту авторських прав (СР-8). 

 

Тема 8. Місце та роль експерименту у наукових дослідженнях  

(Л-4, Сем-4, СР-8). 

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 (Сем-4). 

Експериментальні наукові дослідження в екологічній галузі (СР-8). 

 

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 

 (Л-4, ПЗ-2,Сем-2, СР-8). 

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 (ПЗ-2,Сем-2). 

Особистий внесок у рукописах наукових досліджень і плагіат (СР-8). 

 

Тема 10. Оцінка достовірності та ефективності у наукових дослідженнях 

(Л-2, Сем-2, СР-4). 

Поняття достовірності та ефективності у наукових дослідженнях. 

Методи доказів достовірності: аналітичні, експериментальні, підтвердження 

практики. 

Оцінка ефективності наукових досліджень. 
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Оцінка адекватності, достовірності та ефективності наукових досліджень в 

галузі екологічної безпеки (Сем-2).  

Порівняльна та загальна ефективності результатів наукових досліджень в 

екології (СР-4). 
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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 

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

Отримані аспірантом бали за накопичувальною  

100-бальною шкалою оцінювання знань переводяться у національну шкалу та в 

рейтингову шкалу ECTS згідно з таблицею. 
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Таблиця 12.1  
Максимальна бальна оцінка під час поточного контролю та тестування 
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М1 М2 М3 

ЗМ1 ЗМ2 3М3 

Т1 Т2 Т3 Т4 
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 МК1 Т5 Т6 Т7 Т8 

Т
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 МК2 Т9 Т10 

Т
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т
3
  МК3 

С
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(П
З

) 

С
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(П
З
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З

 

С
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С
ем

(П
З

 

С
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(П
З

 

С
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(П
З

 

  

С
ем

(П
З

 

С
ем

(П
З

 

    

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 20 100 

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. 
 

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. Політика викладання навчальної дисципліни 

1. Сумлінне дотримання розкладу занять з навчальної дисципліни.  

2. Активна участь в обговоренні навчальних питань, змістовна підготовка до 

семінарських занять за рекомендованою літературою, якісне і своєчасне виконання 

завдань. 

3. Аспірант має право дізнатися про свою кількість накопичених балів у 

викладача навчальної дисципліни та вести власний облік цих балів.  

4. Пропущенні з поважних причин заняття можуть бути відпрацьовані у 

вигляді самостійної підготовки матеріалу теми у письмовому/друкованому вигляді 

з подальшим захистом у додатково узгоджений з викладачем час.  
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5. Всі тестові завдання з модульного контролю проходяться аспірантами 

самостійно у процесі вивчення дисципліни за доступом в мережі інтернет на 

відкритих безкоштовних платформах master-test.net та onlinetestpad.com з поданням 

посилання на викладача та наданих ним індивідуального паролю входу. 

 

14. Рекомендована література 

Базова 

1. Афанасьєв А. О. Основи наукових досліджень : [навч. посіб.] / 

А. О. Афанасьєв, Є. В. Кузькін. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2005. – 96 с. 

2. Бірта Г.О., Бургу Ю.Г. Методологія і організація наукових досліджень: навч. 

посіб. - К.: «Центр учбової літератури», 2014. - 142 с. 

3. Бондарев В.П. Концепции современного естествознания: учебн. - М.: Альфа-

М: ИНФРА-М, 2013. - 512 с. 

4. Вачевський М.В., Кремень В.Г., Мадзігон В.М., Скотний В.Г., Левченко Г.Є., 

Вачевський О.М. Інтелектуальна власність: теорія і практика інноваційної 

діяльності: Підручник / За ред. проф. М.В. Вачевського. — К.: ВД 

Професіонал, 2005. — 448 с. 

5. Горбачев В.В. Концепции современного естествознания: учеб. пособ. - М.: 

ООО  “Изд. дом “ОНИКС 21 век”, 2003. - 592 с. 

6. Грабченко А. І. Методи наукових досліджень : [навч. посіб.] / 

А. І. Грабченко, В. О. Федорович, Я. М. Гаращенко. – Х. : НТУ «ХПІ», 2009. 

– 142 с. 

7. Добронравова І.С., Сидоренко Л.І. Філософія та методологія науки: підручн. 

- К.: Видавничо- поліграфічний центр «Київський університет», 2008. - 223 с. 

8. Довбня П., Доброскок І. Наукові школи та їх класифікація. - Гуманітарний 

вісник ДВНЗ “Переяслав- Хмельницький державний педагогічний 

університет імені Григорія Сковороди”. - 2010. - С. 57-60. 

9. Дороніна М. С. Технологія соціально-економічних наукових досліджень 

(схеми і приклади) : [навч. посіб.] / М. С. Дороніна. – 3-тє вид., випр. і доп. – 

Х. : ВД  «ІНЖЕК», 2007. – 120 с. 

10. Єріна А.М. Методологія наукових досліджень: Навчальний посібник. – К. – 

2004. – 212 с. 

11. Жоль К. К. Методы научного познания и логика (для юристов) : [учебное 

пособие] / К. К. Жоль. – К.: Атика, 2001. – 288 с. 

12. Конверський А. Є. Основи методології та організації наукових досліджень: 

[навч. посіб.] / за ред. А.Є. Конверського. – К. : Центр учбової літератури, 

2010. – 352 с. 

13. Кононюк А.Ю. Основы научных исследований (общая теория эксперимента). 

- К.: Освита Украины, 2012. - Кн. 1. - 508 с.; Кн. 2. - 453 с.; Кн. 3. - 470 с.; Кн. 

4. – 492 с. 

14. Концепции современного естествознания. Конспект лекций / сост. 

Т.В. Карпова. - М.: АСТ, 2010. - 160 с. 

15. Корягін М. В. Основи наукових досліджень: [навч. посіб.] / М. В. Корягін, 

М. Ю. Чік. – К. : Алерта, 2014. – 622 с. 
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16. Краснобокий Ю. М. Словник-довідник науковця-початківця / 

Ю. М. Краснобокий. – К.: Науковий світ, 2000. – 83 с. 

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

[навч. посіб.] / О. В. Крушельницька. – К.: Кондор, 2006. – 192 с. 

18. Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень: навч. 

посіб. - К.: Кондор, 2009. - 206 с. 

19. Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень: Навч. 

посібник / О.В. Крушельницька. - К.: Кондор, 2003. - 192 с. 

20. Курносов Ю.В., Конотопов П.Ю. АНАЛИТИКА: методология, технология и 

организация информационно-аналитической работы. - Москва: Издательство 

«Русаки», 2004.- 550 с. 

21. Кустовська О. В. Методологія системного підходу та наукових досліджень: 

Курс лекцій. – Тернопіль: Економічна думка, 2005. – 124 с. 

22. Методология научного исследования. Учебное пособие для вузов. / Рузавин 

Г.И. – М.,  1999. – 317 с. 

23. Методология научного исследования: сайт www.methodoloq.ru 

24. Методологія наукової діяльності: навч. посібн. / за ред. проф. 

Д.В. Чернілевського. - Вінниця: Вид-во АМСКП, 2010. - 484 с. 

25. Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология научного исследования. - М.: 

Либроком, 2009. - 280 с. 

26. Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология: словарь системы основных 

понятий. - М.: Либроком, 2013. - 208 с. 

27. Організація наукових досліджень: навч. посіб. / В.М. Кислий. - Суми: 

Університетська книга, 2011. - 224 с. 

28. Основи методології та організації наукових досліджень: навч. посіб. / за ред. 

А.Є. Конверського. - К.: «Центр учбової літератури», 2010. - 352 с. 

29. Основи наукових досліджень : Навчальний посібник / Цехмістрова Г.С. - 

Київ: Видавничий Дім «Слово», 2003.- 240 c. 

30. Основы научных исследований. Учебн. пос. для вузов. / Наринян А. Р. – К., 

2002. – 112 с. 

31. Основы научных исследований. Учебн. пос. для вузов. / Фрумкин Р.А. – 

Алчевск., 2001. – 201 с. 

32. Оспіщев В. І. Технологія наукових досліджень в економіці: [навч. посіб.] / 

В. І. Оспіщев, В. В. Кривошей. – К. : Знання, 2013. – 255 с. 

33. Палеха Ю. I. Основи науково-дослідної роботи: [навч. посіб.] / Ю. І. Палеха, 

Н. О. Леміш. – К. : Видавництво Ліра-К, 2013. – 336 с. 

34. П'ятницька-Позднякова І.С. Основи науковик досліджень у вищій школі: 

Навч. посібник / І.С. П'ятницькаПозднякова. - К., 2003. - 116 с. 

35. Сиденко В.М., Грушко И.М. Основы научных исследований – Харків, Вища 

школа, 2002. – 200 с. 

36. Філіпенко А.С. Основи наукових досліджень. Конспект лекцій: Посібник. – 

К.: Академвидав, 2004. – 208 с. 

37. Шейко В. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності : 

[підручник] / В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко. – 7-є видання, перероблене і 

доповнене. – К. : Знання, 2010. – 295 с. 
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38. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-

дослідницької діяльності: підручн. - К.: Знання, 2011. - 310 с. 

 

Нормативно-правові документи: 
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261, [Електронний ресурс]. -- Режим доступу : 
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11.07.2001 № 2623-III , [Електронний ресурс]. -- Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2623-14  

5. Законодавство України у сфері інтелектуальної власності (Верховна Рада 

України, Комітет з питань науки і освіти) / Упор. Г. О. Андрощук, 

М. М. Шевченко, Б. Г. Чижевський, С. В. Семенюк. - К. : Парламентське 

видавництво, 2013. - 704 с. 

6. Паризька конвенція про охорону промислової власності (від 20 березня 1883 

року) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http ://zakon4 

.rada.gov.ua/laws/show/995_123. 

7. Постанова Верховної Ради України. Рекомендації парламентських слухань 

«Захист прав інтелектуальної власності в Україні: проблеми законодавчого 

забезпечення та правозастосування» [Електронний ресурс]. - 

Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1243-v . 

8. Україна. Верховна Рада України. Господарський кодекс України [Інтернет-

ресурс Верховної Ради України]. - Режим доступу 

:http://www.zakon.rada.gov.ua. 

9. Україна. Верховна Рада України. Закон. Про авторське право і суміжні права. 

- 23.12.1993 № 3792-XII [Інтернет-ресурс Верховної Ради України]. - Режим 

доступу : http://www.zakon.rada.gov.ua. 

10. Україна. Верховна Рада України. Закон. Про охорону прав на знаки для 

товарів і послуг. - 15.12.1993 № 3689-XII [Інтернет-ресурс Верховної Ради 

України]. - Режим доступу : http://www.zakon.rada.gov.ua. 

11. Україна. Верховна Рада України. Закон. Про охорону прав на 

зазначення походження товарів. - 06.06.1999 № 752-XIV [Інтернет-ресурс 

Верховної Ради України]. - Режим доступу : http://www.zakon.rada.gov.ua   

12. Україна. Верховна Рада України. Закон. Про охорону прав на 

промислові зразки. - 15.12.1993 № 3688-XII [Інтернет-ресурс Верховної Ради 
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http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/848-19
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доступу : http://www.viravallee.com/books/book2.aspx.  
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