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ВСТУП 
  

1. Мета дисципліни – ознайомлення студентів із сучасною методологією 
науки, здобуття ними знань з методології, методики та організації наукової 
діяльності, оволодіння студентами методологією пізнання для забезпечення 
їхньої професійної соціалізації як науковців для здійснення фахової науково-
дослідницької роботи, ознайомлення студентів з основними аспектами захисту 
інтелектуальної власності. 
2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 
успішне опанування курсів «Історія філософії», «Теоретична та практична 
філософія», «Теорія пізнання», «Філософія та методологія науки» і знання 
теоретичних основ фахових дисциплін.  
Анотація навчальної дисципліни 
Навчальна дисципліна «Методологія та організація наукових досліджень з 
основами інтелектуальної власності» є обов’язковою навчальною дисципліною, 
що забезпечує отримання загальних компетентностей випускниками Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка. Програма навчальної 
дисципліни складається з трьох змістових частин. У 3 частині висвітлюються 
питання інтелектуальної власності. В 1 та 2 частинах розкривається зміст 
понять «методологія», «методика», «методи дослідження», розуміння науки як 
дослідження, розглядаються конкретно-науковий, загально-науковий та 
філософський рівні методології. Окреслюється множина методологічних 
систем сучасної філософії науки. Розкриваються способи пошуку наукової 
інформації, зміст організації наукових досліджень (в тому числі магістерське 
дослідження).  
4. Завдання (навчальні цілі): 

 ознайомити студентів з основами методології наукових досліджень; 
 сформувати цілісне уявлення про науково-дослідницький процес; 
 забезпечити освоєння навиків формування і використання 

усвідомленої методологічної позиції наукового дослідження; 
 вдосконалити вміння у пошуку, добору й опрацюванні наукової 

інформації через точне формулюванні мети, задач і висновків 
дослідження. 

 дати знання щодо об’єктів та суб’єктів інтелектуальної власності, 
законодавчого врегулювання відносин у сферах, що пов’язані із 
використанням об’єктів інтелектуальної власності, ознайомити із 
нормами міжнародного та вітчизняного законодавства у цій сфері, 
ефективними способами захисту прав інтелектуальної власності. 

  



5. Результати навчання за дисципліною:  
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 
автономність та відповідальність) 

Методи 
викладання 
і навчання 

Методи 
оцінювання 

Відсоток у 
підсумковій 

оцінці з 
дисципліни Код Результат навчання 

1 Знати:        
1.1 складові системи засад 

науки: наукова картина 
світу, принципи, ідеали і 
норми наукового 
дослідження, філософські 
засади наукового 
дослідження,ознаки 
класичного, некласичного 
та постнекласичного типів 
наукової раціональності 

Лекція,  
самостійна 
робота 

усна доповідь, 
тестова 
контрольна 
робота, 
підготовка 
індивідуального 
завдання 

6 

1.2 поняття наукового методу, 
методики та методології, 
підходи до класифікації 
основних методів 
наукового дослідження  

лекція, 
самостійна 
робота  

усна доповідь, 
тестова 
контрольна 
робота 

5 

1.3 характеристики відомих 
методологічних систем:  
емпіризму та індуктивізму,  
методології 
фальсифікаціонізму. 
історичної школи у 
філософії науки, зокрема 
теорії наукових революцій 
Т.Куна, методології 
 науково-дослідницьких 
програм  
І. Лакатоша, 
методологічного  анархізму 
П. Фойерабенда; 
критики догматичної 
раціональності Л. Лаудана 
та Г. Патнема та розуміння 
раціональності і реалізму в 
сучасній філософії науки  

лекція, 
самостійна 
робота 

усна доповідь, 
тестова 
контрольна 
робота 

6 

1.4 методологічні моделі: 
гіпотетико-дедуктивну та 
емпіричну індуктивну,  
поняття факту, гіпотези і 
теорії. 
 

лекція, 
самостійна 
робота  

тестова 
контрольна 
робота 

5 



1.5 пошук інформації у процесі 
наукової роботи, методи 
опрацювання інформації. 

лекція, 
самостійна 
робота 

усна доповідь, 
тестова 
контрольна 
робота 

5 

1.6 наукові публікації як 
представлення результатів 
дослідження, правила 
наукових публікацій. 

лекція, 
самостійна 
робота 

усна доповідь, 
тестова 
контрольна 
робота 

5 

1.7 загальну схему підготовки 
магістерської роботи, 
докторської дисертації, 
вимоги до оформлення, 
порядок захисту. 

лекція, 
самостійна 
робота 

усна доповідь, 
тестова 
контрольна 
робота, 
підготовка 
індивідуального 
завдання 

8 

2 Вміти:        
2.1 розрізняти науку як 

систему знань, соціальний 
інститут та дослідницьку 
 діяльність,  
розуміти історичну зміну 
системи засад науки як 
зміну типів наукової 
раціональності  в процесі 
глобальних  наукових 
революцій 

семінари, 
самостійна 
робота  

тестова 
контрольна 
робота, 
підготовка 
індивідуального 
завдання 

6 

2.2 розуміти роль наукової 
спільноти для 
функціонування науки; 
розуміти  проблему 
несумірності парадигм та 
теорій у роботах Т.Куна та 
П.Фейерабенда та її витоки 

  4 

2.3 розрізняти метод, 
методологію, методику, 
техніку; усвідомлювати 
багаторівневість 
методології науки, 
різноманітність конкретно-
наукових методологій, 
розуміти норми наукового 
дослідження як 
методологічні принципи; 
використовувати вимоги до 
наукової теорії як 
загальнонаукові 

семінари, 
самостійна 
робота  

усна доповідь, 
тестова 
контрольна 
робота 

4  



методологічні принципи  
2.4 розрізняти загальнонаукові 

та спеціальні, емпіричні та 
теоретичні, кількісні та 
якісні методи; розрізняти 
та застосовувати 
методологічні процедури 
верифікації, обґрунтування 
і фальсифікації, абдукцію і 
висновок до найкращого 
пояснення; розрізняти 
експеримент і 
спостереження, 
застосовувати процедури 
переходу від даних 
спостереження до 
емпіричних залежностей і 
наукових факті 

  5 

2.5 організовувати роботу з 
науково. літературою, 
розрізняти первинну та 
вторинну інформацію, 
здійснювати електронний 
пошук джерел 

семінари, 
самостійна 
робота 

усна доповідь, 
тестова 
контрольна 
робота 

5 

2.6 сучасні підходи до 
організації дослідницької 
роботи, способи підготовки 
та захисту кваліфікаційних 
робіт (магістерських). 

семінари, 
самостійна 
робота  

тестова 
контрольна 
робота, усна 
доповідь, 
підготовка 
індивідуального 
завдання 

6 

3 Комунікація:       
3.1 

  
використовувати власне 
знання іноземних мов для 
роботи з інформаційними 
інтернет-ресурсами, читати 
наукові тексти та критичну 
літературу в процесі 
підготовки до семінарських 
занять та написання 
реферату; 

семінари, 
самостійна 
робота 

усна доповідь, 
підготовка 
індивідуальної 
завдання 

4 

  
3.2 

презентувати результати 
здійсненої самостійної 
роботи у вигляді доповідей, 
повідомлень, 
індивідуальних робіт; 

семінари, 
самостійна 
робота 

усна доповідь, 
підготовка 
індивідуальної 
завдання 

6 



  
3.3 

вести полеміку стосовно 
науково-методологічних 
питань на основі володіння 
категоріально-поняттєвим 
апаратом сучасної науки 

семінари, 
самостійна 
робота 

усна доповідь, 
підготовка 
індивідуальної 
завдання 

5 

4 Автономність та 
відповідальність:  

      

  
4.1 

самостійно шукати та  
опрацьовувати інформацію 
з різних електронних та 
письмових джерел; 

самостійна 
робота  

усна доповідь, 
підготовка 
індивідуальної 
завдання 

5 

4.2 вирішувати самостійно 
комплексні завдання, що 
поставлені в 
індивідуальних роботах;  

самостійна 
робота 

підготовка 
індивідуальної 
завдання 

5 

4.3. Самостійно приймати та  
обґрунтовувати власні 
рішення 

самостійна 
робота 

підготовка 
індивідуальної 
завдання 

5 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 
результатами навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін) 

Результати навчання дисципліни 
Програмні результати навчання 1.1 1.2 2.1 2.2   

            
            
            
7. Структура курсу. Курс «Методологія та організація наукових досліджень з 
основами інтелектуальної власності» складається з трьох частин. Викладачі 
кафедри філософії та методології науки забезпечують читання 1 та 2 частин 
курсу «Методологія та організація наукових досліджень». Перша частина 
«Методологія наукових досліджень» присвячена розкриттю змісту понять 
сучасної науки та наукового дослідження, методологічних засад проведення 
наукових досліджень Друга частина «Загальна організація наукових 
досліджень» розкриває зміст сучасних підходів до організації наукових 
досліджень (в тому числі й магістерських робіт), способи їх презентації.  
8. Схема формування оцінки: 
Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе 
оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної 
підготовки – результати навчання (знання 1.1 – 1.7), що складає 40% від 
загальної оцінки та оцінювання практичної підготовки – результати навчання 
(вміння 2.1-2.6); (комунікація 3.1-3.3); (автономність та відповідальність 
4.1-4.3), що складає 60% загальної оцінки.  
8.1  Форми оцінювання студентів (за 1 та 2 частини курсу – «Методологія та 

організація наукових досліджень»):  
Оцінювання за формами контролю 1 та 2 частин курсу: 

Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі 
засвоєння матеріалу з усіх частин та виконання самостійних робіт. 



Мінімальна кількість балів за 3 частину «Основи інтелектуальної 
власності»і становить 15 балів, максимальна – 25 балів. Залік проходить у 
вигляді письмового тесту і складається з питань всіх 3 частин програми 
та оцінюється у 20 балів. 

 
Види робіт Семестрова кількість балів 

Min – 33 (+15) 
балів 

Max – 55 
(+25) балів 

Усна відповідь   Протягом семестру «3» х 2 = 6 «4» х 2 = 8 
Доповнення, 
участь у 
дискусіях 

 Протягом семестру «1» х 1= 1 «2» х 1 = 2 

Індивідуальна 
робота 

2 роботи згідно 
інформаційного додатку  

«12» х 2 = 24 «20» х 2 = 40 

Підсумкова 
контрольна 
робота за першою 
та другою 
частиною 

Під час аудиторної 
консультації 

«2» х 1 = 2 «5» х 1 = 5 

Залік у вигляді 
тесту за всіма 
частинами 

Під час заліку «12» х 1 = 12 «20» х 1 = 20 

*у разі відсутності студента на семінарському занятті, розглянуті на семінарі 
питання відпрацьовуються у письмовій формі.  
Загальна кількість балів за аудиторну роботу складає 60% від семестрової 
кількості балів 

 
8.2  Організація оцінювання:  
Критерії оцінювання: 

        Усна відповідь:  
5 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 
та аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст 
поставленого завдання, використовуючи обов’язкову та додаткову 
літературу, першоджерела. 
4 бали - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, 
вільно його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в 
основному розкриває зміст поставленого завдання, використовує 
обов’язкову літературу. Допускаються несуттєві неточності. 
3 бали – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє 
глибини знань, не спирається на необхідну навчальну літературу, 
першоджерела. Має у відповіді суттєві неточності. 
2 бали – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та 
поверхово його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених 
питань. Має суттєві помилки у відповіді. 

        Доповнення / дискусія: 



2 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює 
обговорення теми. 
1 бал – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює 
дискусію. 

        Індивідуальна робота: 
20-15 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 

та аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст 
поставленого завдання, правильно інтерпретує отримані результати, 
використовує обов’язкову та додаткову літературу, апелює до поглядів 
відомих філософів, демонструє самостійність, достовірність, 
незаангажованість письмової роботи. 

14-10 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, 
вільно його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в 
основному розкриває зміст поставленого завдання, використовує 
обов’язкову літературу, демонструє самостійність та достовірність в 
письмовій роботі.  Допускаються несуттєві неточності. 

9-5 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє 
глибини знань, самостійності у вирішені поставлених завдань, не 
спирається на необхідну навчальну літературу, робота містить суттєві 
неточності. 

4-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та 
поверхово його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених 
питань. Має суттєві помилки в роботі. Демонструє не самостійність у 
виконані завдань. 

Підсумкова контрольна робота за першою та другою частиною:  
5-4 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, 
вільно та аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває 
зміст поставленого завдання, правильно інтерпретує отримані результати, 
використовує обов’язкову та додаткову літературу, демонструє 
самостійність, достовірність письмової роботи 
3-2 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє 
глибини знань, самостійності у вирішені поставлених завдань, не 
спирається на необхідну навчальну літературу, робота містить суттєві 
неточності. 
1-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та 
поверхово його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. 
Має суттєві помилки в роботі. Демонструє не самостійність у виконані 
завдань. 
Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі 
засвоєння матеріалу з усіх частин та виконання самостійних робіт 

        Підсумкова тестова контрольна робота (залік) є письмовою 
відповіддю на 20 закритих тестових питань з усіх трьох частин курсу. 
Максимальна кількість балів за цю роботу складає 20 балів, мінімальна – 
12 балів.  

Залік виставляється за результатами роботи студента впродовж усього 
семестру і є арифметичною сумою балів, набраних студентом за 3 частини 
курсу.  



  Семестрова 
кількість балів 

ПКР (підсумкова контрольна 
робота) чи/або залік 

Підсумкова 
оцінка 

Мінімум 48 12 60 
Максимум 80 20 100 
  
Шкала відповідності 

Відмінно / Excellent 90-100 
Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 
Незадовільно / Fail 0-59 
Зараховано / Passed 60-100 
Не зараховано / Fail 0-59 

  
 



НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 № 
  

Назва лекції Кількість годин 

лекції семінари самост. 
робота 

Інші 
форми 
контр. 

Частина 1 Методологія наукових досліджень 

1 Поняття про науку та наукові 
дослідження 

2  2  8   

2 Загальна характеристика 
методології 

2    6   

3 Методи емпіричного та 
теоретичного досліджень, 
структура емпіричного та 
теоретичного знання. 

2  2  6   

4 Множина методологічних систем. 4    6   
Частина 2 Загальна організація наукових досліджень 

6 Система організації науково-
пізнавальної діяльності 

2    6   

7 Базова модель процесу наукового 
дослідження 

2    6   

8 Пошук й опрацювання наукової 
інформації 

2  2  8   

9 Кваліфікаційні роботи: підготовка, 
оформлення і захист 

2  2  8   

10 Методика підготовки й 
оформлення публікацій 

2    6   

11 Підсумкова контрольна робота за 
першою та другою частиною 

2       

  УСЬОГО: 22  8 60   
  
 Загальний обсяг  90  год. в тому числі: 
Лекції – 22 год. 
Семінари – 8 год. 
Самостійна робота – 60 год. 
Форма контролю – залік.  
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