
 

АНОТАЦІЯ  ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«МЕТОДОЛОГІЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ТЕХНОЛОГІЯ НАУКОВИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ» 

(обов’язкова навчальна дисципліна)) 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Мета: ознайомити аспірантів з методологією наукових досліджень, сформувати 
вміння застосовувати її у практичній діяльності; організовувати дослідницьку 
діяльність. 

Завдання: 
- отримання і систематизація основних теоретичних та концептуальних 

підходів щодо розуміння права; 
- отримання навичок щодо логіки та структури правового дослідження; 

- вивчення методики роботи над документальним та науковим матеріалом з 
права;  

- оволодіння основними елементами методики проведення наукових 
досліджень, навичками їх оптимальної організації; 

- знати методику і організацію написання тексту наукової роботи з 
правознавства. 

 
У результаті вивчення навчальної дисципліни аспірант повинен 

знати:  
- методологію та методики наукових досліджень; 
- як здійснювати пошук, накопичувати та обробляти наукову інформацію; 

- процес складання звітів, доповідей; 
- основні принципи написання наукової статті і тези доповідей, що 

відображають результати наукового дослідження; 
вміти:  

- формулювати мету, завдання та теоретичні засади наукового 
дослідження; 

- планувати і проводити наукове дослідження. 
 

Методи навчання: 
частково-пошуковий, або евристичний метод; 

дослідницький метод.  
 
Методичним забезпеченням курсу є лекції з даної дисципліни, підручники та 

навчальні посібники, монографії, статті у фахових виданнях, інтернет-ресурси, 
нормативні акти вітчизняного законодавства, що регулюють відносини в сфері 

наукової діяльності. 
 

Опис дисципліни:  



Дисципліна належить до циклу загальної підготовки та є обов’язковою для 
вивчення аспірантами 1 року навчання протягом першого та другого семестрів  

загальною кількістю 120 годин (4 кредити), з них лекцій – 32 год (по 16 год на 
семестр), практичних занять – 28 год (по 14 год на семестр), самостійна робота 

– 60 год. Формою підсумкового контролю у першому семестрі є – залік, 
формою підсумкового контролю у другому – іспит. 
 

Критерії оцінювання аспіранта на практичних заняттях та модульних 
контрольних робіт: 

Навчальна дисципліна «Методологія, організація та технологія наукових 
досліджень» викладається за кредитно-модульною системою організації 

навчального процесу. 
 Дисципліна вивчається протягом двох семестрів та складається з двох 

змістових модулів (ЗМ) – поточного контролю знань аспірантів. По 
завершенню кожного ЗМ аспіранти проходять письмовий контроль у формі 

тестових завдань. У разі успішного складання першого ЗМ  аспіранти 
отримують залік, в іншому випадку – відбувається повторне перескладання. По 

завершенню вивчення дисципліни у ІІ семестрі аспіранти складають усний 
іспит. 

Результат контролю знань оцінюється за 100-бальною шкалою. 

Результати проміжного та підсумкового контролю відображаються в 
індивідуальному плані аспіранта. 

 
Підсумковий контроль  

• форми підсумкового контролю: залік, іспит; 
• структура іспиту / заліку: у вигляді питань та відповіді; 

• критерії оцінювання: за шкалою ЄКТС і національною шкалою;  
• таблиця відповідності підсумкового рейтингового бала аспіранта оцінці 

за шкалою ЄКТС і за національною шкалою. 
 


