
Повна назва: Методологія системного підходу та наукових досліджень 

Статус: Нормативна 

Мета  навчальної дисципліни: здобуття студентами базових знань з методології, 

методики та організації наукової діяльності для забезпечення їхньої професійної 

соціалізації як дослідників. 

Завдання навчальної дисципліни:   
- ознайомлення студентів з сучасними методологічними концепціями, з основами 

методології наукового пізнання та з методикою наукових досліджень; 

- формування цілісного уявлення про науково-дослідницький процес; 

- освоєння навиків формування і використання усвідомленої методологічної позиції 

наукового дослідження; 

- вдосконалення вмінь у пошуці, доборові й опрацюванні наукової інформації, у 

точному формулюванні мети, задач і висновків дослідження. 

Предмет навчальної дисципліни: 
Сучасна методологія науки як дисципліна, сукупність методологічних засобів 

науки, система організації науково-дослідницької діяльності.   

Вимоги до знань та вмінь: 
- розуміти значення методологічної підготовки для професійної діяльності вченого; 

- знати характеристики основних методів наукового пізнання; 

- знати метанаукову термінологію й вміти її вірно використовувати;  

- вміти працювати з дисциплінарним масивом публікацій: вести пошук, 

накопичення та обробку наукової інформації.   

Форми вивчення дисципліни: 

лекція, семінарські заняття, виконання індивідуальних завдань, самостійної роботи, 

контрольні заходи. Технічні засоби навчання використовуються під час усіх форм занять 

згідно з рекомендаціями предметно-методичної комісії. 

Лекційне подання матеріалу проводиться з широким використанням проблемно-

діяльнісного підходу, що сприяє глибокому засвоєнню знань і формуванню творчого 

професійного мислення у майбутніх фахівців. 

На семінарських заняттях, які носять проблемно-пошуковий і практично-творчий 

характер, студенти вирішують теоретичні і практичні завдання, розвивають мислення, 

поглиблюють і розширюють знання, висувають і відстоюють свою точку зору, 

пропонують та обґрунтовують шляхи їх вирішення.  

Під час виконання індивідуальних завдань студенти, за допомогою викладача, 

розв’язують складні проблеми і незрозумілі питання, обговорюють нові підходи 

практичного застосування отриманих знань у ході професійної діяльності. 

Самостійна робота планується як форма організації навчального процесу, що має 

на меті надати допомогу у самостійному вивченні запропонованої літератури у пошуку 

відповідей на проблемні питання курсу, виконання практичних завдань курсу. 

 

Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Методологічні основи наукового дослідження. 

Тема 1. Еволюція 

науки 

6 4 4          

Тема 2. 

Методологічні 

 2 2          



засади 

системного 

підходу та 

системного 

аналізу 

Тема 3.Принципи, 

основні етапи та 

методи 

системного 

аналізу 

4 2 2          

Тема 4. 

Методологічні 

основи наукового 

дослідження 

8 4 4          

Разом за 

змістовим 

модулем 1 

18 12 12          

Змістовий модуль 2.Підготовка наукового дослідження. 

Тема 1. 

Технологія та 

організація 

наукової 

діяльності. 

6 4 2          

Тема 2. 

Магістерська 

робота як 

кваліфікаційне 

дослідження. 

6 4 4          

Тема 3. 

Оформлення і 

захист 

магістерської 

роботи. 

6 4 4          

Разом за 

змістовим 

модулем 2 

18 12 10          

Усього годин  46 24 22          

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

Знати та вміти: 
- розуміти значення методологічної підготовки для професійної діяльності вченого; 

- знати характеристики основних методів наукового пізнання та можливості їх 

практичного використання; 

- знати наукову термінологію й вміти її вірно використовувати;  

- вміти працювати з дисциплінарним масивом публікацій: вести пошук, 

накопичення та обробку наукової інформації; 

 - нати основні структурні елементи дипломної роботи та правила їх оформлення; 

 - вміти писати вступ, висновки до дипломної роботи.   

Види робіт: Контроль за рівнем засвоєння матеріалу та знань студентів 

проводиться у таких формах:виконання індивідуальних завдань;виконання самостійних 

письмових аудиторних робіт;усні відповіді на семінарських заняттях;залік. 

Протягом триместру здійснюється поточний та підсумковий контроль.Поточний 

контроль здійснюється під час захисту індивідуальних завдань, перевірки самостійний 



робіт, надання відповідей біля дошки, перевірки виконаних творчо-пошукових завдань. 

Підсумковий контрольз дисципліни проводиться відповідно до навчального плану у 

вигляді заліку, в терміни, встановлені графіком навчального процесу та в обсязі 

навчального матеріалу. 

Оцінювання:  

Форма контролю  Максимальна оцінка 

одиниці контролю 

Кількість 

заходів  

Сума 

балів 

Доповідьна сем. заняттях  5 2 10 

Опитування на сем. заняттях 5 6 30 

Творчо-пошукова робота 10 1 10 

Виконання письмової самостійної 

роботи 

10 1 10 

Загальна кількість балів   60 

Залік   40 

Всього за триместр   100 

 

Викладач: 

Сорока Світлана Вікторівна, доктор наук з державного управління, доцент, 

професор кафедри публічного управління та адміністрування Інституту державного 

управління ЧНУ ім. Петра Могили. Стаж педагогічної діяльності – 9 років. Кількість 

виданих наукових праць – більше 70. В 2012 році захищено дисертацію на здобуття 

наукового ступеня доктора наук зі спеціальності 25.00.02 – Механізми державного 

управління. Тема дисертації: «Механізми взаємодії вищих органів державної влади 

України в процесі реалізації управлінських функцій». 

Сфера наукових інтересів – публічне управління в країнах Європейського Союзу, 

механізми взаємодії органів державної влади, методологія публічного управління та 

адміністрування. 


