
Повна назва: Основи наукової діяльності 

Статус: Дисципліни обрані ВНЗ як додаткові освітні послуги 

Мета: формування у студентів фундаментальних знань з теоретичних основ, 

методики, технології та організації науково-дослідної роботи для розвитку раціонального 

творчого мислення, оптимальної організації наукової творчості, набуття відповідних 

професійних компетенцій в напрямку підготовки різних видів наукових робіт та 

проведення конкретних наукових досліджень.  

Обсяг, методики, і технології викладання дисципліни: 

Тематичний план дисципліни «Основи наукової діяльності» складається з двох 

змістових модулів, кожен з яких поєднує в собі відносно окремий самостійний блок 

дисципліни, який логічно пов'язує кілька навчальних елементів дисципліни за змістом і 

взаємозв'язками.  

Для визначення рівня засвоєння слухачами навчального матеріалу 

використовуються такі форми та методи навчання: 

1) лекційні заняття, на яких викладається теоретичний матеріал, застосовують 

інтерактивні методи проведення занять; 

2) семінарські заняття, що передбачають підготовку теоретичних та практичних 

питань з методики проведення та організації науково-дослідної роботи; 

3) консультації, які проводяться з метою допомоги студентам у виконанні їх 

індивідуальних завдань та роз’яснення окремих розділів теоретичного матеріалу, 

відпрацювання студентами пропущених занять. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. НАУКА ТА НАУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ 

1

1 
Наука та її роль у 

розвитку суспільства 
6 4 4 

  
12 

1

2 

Наукове дослідження. 

Магістерська робота 
12 6 6   18 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

6

3 

Методологічні основи 

наукового знання  

6 4 4   12 

7

4 

Планування науково-

дослідної роботи. 

Наукова інформація  

6 6 6   18 

8

5 

Форми впровадження 

результатів наукового 

дослідження 

6 4 4   12 

Всього 120 24 24   72 

Знання та навички: студенти повинні 

знати:  

- основні засади методології наукового дослідження; 

- функції та принципи філософської методології; 

- основні характеристики загальнонаукової та конкретно наукової методології; 

- методи і техніку наукового дослідження; 

- порядок використання методів наукового пізнання; 



- систему методів, що використовуються на емпіричному та теоретичному рівнях 

досліджень; 

- організацію проведення соціологічних досліджень 

вміти: 
- орiєнтуватися в системi методів наукового дослідження; 

- визначати методи дослідження у різних галузях правових знань; 

- правильно обирати техніку дослідження конкретного наукового завдання, в тому числі 

магістерської роботи; 

- використовувати методи наукового пізнання; 

- застосовувати необхідні логічні закони і правила; 

- визначати етапи, порядок та методику соціологічного дослідження 

Кількість годин (кількість кредитів ЄКТС): На вивчення навчальної дисципліни 

відводиться 120 години / 4 кредити ECTS. 

Види робіт: Контроль за рівнем засвоєння матеріалу та знань студентів 

проводиться у таких формах: виконання індивідуальних творчо-пошукових 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, перевірки виконаних творчо-пошукових завдань. Підсумковий контроль з 

дисципліни «Основи наукової діяльності» проводиться відповідно до навчального плану у 

вигляді заліку в 16 триместрі, в терміни, встановлені графіком навчального процесу та в 

обсязі навчального матеріалу. 

Оцінювання:  

Форма контролю  Максимальна оцінка 

одиниці контролю 

Кількість 

заходів  

Сума 

балів 

Доповідь на сем. заняттях  5 2 10 

Опитування на сем. заняттях 5 6 30 

Творчо-пошукова робота 10 2 20 

Виконання письмової самостійної 

роботи 

10 1 10 

Загальна кількість балів   70 

Залік   30 

Всього за триместр   100 

 

Викладач: 

Шведова Ганна Леонідівна, кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри 

цивільного та кримінального права і процесу ЧНУ ім. Петра Могили. Стаж педагогічної 

діяльності – 10 років. Кількість виданих наукових праць – більше 45. В 2013 році 

захищено дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук зі спеціальності 

12.00.08 – Кримінальне право та кримінологія, кримінально-виконавче право. Тема 

дисертації: «Корупція (політико-кримінологічне дослідження)».  

Сфера наукових інтересів – кримінологія та кримінально-правова політика в 

Україні. 
 


