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ВСТУП 
Навчальна дисципліна спрямована на оволодіння студентами 

необхідних знань в галузі методології та сучасних методів 
проведення наукових досліджень в екології, обробки і аналізу їх 
результатів.  

Методологія – це система принципів наукового дослідження; 
вчення про науковий метод пізнання законів природи за допомогою 
сукупності методів дослідження, що застосовуються у будь-якій 
науці відповідно до специфіки об’єкта її пізнання. 

Основною формою здійснення і розвитку сучасної науки є 
наукове дослідження – вивчення явищ і процесів, аналіз впливу на 
них різноманітних чинників. У процесі наукового дослідження 
вивчаються певні явища, їх взаємодія з метою отримання 
переконливих для науки і корисних для практики знань. 

Оволодіння методологією і методами дослідження сприяє 
розвитку раціонального творчого мислення, оптимальній організації 
наукової творчості, розширенню кругозору, формуванню життєвої 
позиції. 

Вивчення дисципліни складається з лекційних, практичних 
занять та самостійної роботи над курсом. Лекція – це вид заняття з 
вивчення нового матеріалу. Робота студентів на лекції передбачає: 
сприйняття інформації, фіксації її у вигляді конспекту з подальшим     
осмислення. На практичних заняттях студент повинен навчитися 
розв’язувати типові задачі, брати участь у дискусії за попередньо 
підготованою темою, висловлювати свої думки та ставити запитання 
з приводу позначеної проблеми.  

Самостійна робота студента над курсом проводиться у вільний 
від аудиторних занять час та передбачає: засвоєння лекційного 
матеріалу за допомогою конспекту та запропонованої літератури; 
підготовку до практичних занять; аналіз періодичних видань, 
науково-популярної літератури та інформації сайтів системи 
Інтернет; участь у конкурсах науково-дослідних робіт тощо. 

Самостійно засвоювати курс «Методологія та організація 
наукових досліджень» студент може за допомогою основної та 
додаткової літератури, наведених наприкінці даних методичних 
вказівок.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 
1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 
показників 

Галузь знань, 
спеціальність, 

спеціалізація, рівень 
вищої освіти  

Характеристика 
навчальної дисципліни  

Денна 
форма 

навчання 
Заочна  
форма 

навчання 

Кількість 
кредитів - 5,0 

Галузь знань 
10 «Природничі науки» Нормативна 

 Спеціальність  
101 «Екологія» 

Модулів - 2 

 

Рік підготовки 
Змістових модулів - 

3 
5-й 6-й 

Семестр 
Загальна кількість 

годин - 150 10 12 

Тижневих годин для 
денної форми 

навчання: 
аудиторних – 4 

самостійної роботи 
студента - 6 

Рівень вищої освіти: 
магістр 

Лекції 
26 2 

Практичні 
24 12 

Самостійна робота 
100 136 
Форма  контролю 
іспит іспит 

Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять 
до самостійної роботи становить:  
для денної форми навчання – 35% до 65% 
для заочної форми навчання – 11% до 89% 
 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
2.1.  Мета навчальної дисципліни 

Метою викладання дисципліни „Методологія та організація 
наукових досліджень" студентам спеціальності 101 „Екологія" є 
ознайомлення їх з наукою, як сферою людської діяльності; 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



оволодіння ними методологією наукового пошуку; розширення 
їхнього загального кругозору та ерудиції. 

Основними завданнями навчальної дисципліни „Методологія та 
організація наукових досліджень" є: 

� вивчення сучасних універсальних та специфічних методів 
досліджень; 

� ознайомлення з основами наукової організації дослідного 
процесу; 

� ознайомлення з правовим статусом суб'єктів наукової 
діяльності. 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
знати: 

- завдання та функції сучасної науки; 
- предмет та об'єкт наукового пізнання; 
- основні положення щодо сучасної методології, вибору та 

обґрунтування тематики наукових досліджень; 
- сучасні методи досліджень; 
- етапи наукових досліджень 
- методи обробки і оформлення результатів наукових 

досліджень.  
Уміти: 

- обґрунтовувати та формулювати завдання наукового 
дослідження; 

- приймати рішення щодо планування, вибору методів та 
засобів проведення наукових досліджень; 

- використовувати   документальні   та   бібліографічні   
джерела   інформації   у   наукових дослідженнях; 

- систематизувати результати наукових досліджень; 
- виконувати обробку результатів виконаних досліджень та їх 

аналіз; 
- працювати над написанням рефератів, доповідей, наукових 

публікацій. 
Компетенції:  

- проводити пошук публікацій і винаходів з теми досліджень 
для продовження дослідження за певною тематикою; 

- реферувати науково-технічну інформацію для визначення 
мети та постановки завдань наукового дослідження; 

- аналізувати науково-технічну інформацію за обраною 
тематикою досліджень; 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



- опрацьовувати та публікувати результати наукових 
досліджень 

 
3. Зміст навчальної дисципліни 

Модуль 1 
Змістовий модуль 1. Методологія наукових досліджень 

Тема 1. Наука як система знань. Поняття про науку, її мету та 
основні функції. Структура і класифікація наук. Поняття про 
наукознавство. Наукові дослідження та етапи їх проведення. 

 
Запитання для самоперевірки знань 

1. Дайте характеристику головних ознак науки. 
2. Назвіть основні функції науки. 
3. Дайте означення поняття «наука». 
4. Що виступає об’єктом і предметом науки? 
5. Наведіть класифікацію наукових знань. 
6. Назвіть основні елементи науки як системи знань. 
7. Дайте означення категорії «фундаментальна та прикладна 

наука» 
8. Які основні етапи проведення наукового дослідження Ви 

знаєте? 
 

Тема 2. Основи методології науково-дослідної діяльності. 
Поняття методології та наукового пізнання. Предмет та об’єкт 
наукового пізнання. Методологія наукового пізнання. Основні 
положення теорії пізнання. 

 
Запитання для самоперевірки знань 

1. У чому полягає сутність методології? 
2. Назвіть основні функції методології. 
3. Яку роль відіграє методологія у процесі пізнання? 
4. Як пов’язані між собою об’єкт та предмет наукового 

пізнання? 
5. За яким алгоритмом згідно з сучасною методологією 

відбувається наукове пізнання? 
 

Тема 3. Методологічні основи наукових досліджень. Рівні 
методології наукового пізнання. Філософська, загальнонаукова та 
конкретно-наукова методологія. Проблематика наукових досліджень. 
Напрямки сучасних екологічних досліджень. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
Запитання для самоперевірки знань 

1. Скільки і які рівні методології наукового пізнання Ви 
знаєте? 

2. Які основні принципи покладено у філософську, 
загальнонаукову та конкретнонаукову методологію? 

3. Як обирається тема наукового дослідження? 
4. Що таке науковий напрямок? 
5. Дайте означення наукової проблеми. 
6. У чому суть наукового завдання? 
7. Назвіть основні напрямки екологічних досліджень. 

 
Тема 4. Методи наукового дослідження. Поняття наукового 

методу та його основні риси. Класифікації методів досліджень. 
Методи теоретичних досліджень, їх характеристика та сфери 
використання.  

 
Запитання для самоперевірки знань 

1. У чому полягає сутність поняття наукового методу? 
2. Які методи використовуються при проведенні наукових 

досліджень? 
3. Розкрийте суть методів за способом організації 

дослідження. 
4. Назвіть основні методи теоретичних досліджень. 
5. Дайте визначення поняттям: «аналіз», «синтез», «індукція», 

«дедукція», «абстрагування», «аналогія», «моделювання», 
«системний аналіз». 
 

Тема 5. Емпіричні методи дослідження. Характеристика та 
сфера використання емпіричних методів дослідження в екології. 
Види та мета спостережень. Експеримент, його структура та схема 
планування. Методи обробки отриманих даних. Способи 
представлення результатів досліджень. 

 
Запитання для самоперевірки знань 

1. Назвіть основні емпіричні методи наукових досліджень та 
розкрийте їх зміст. 

2. Чим відрізняються загальнонаукові методи досліджень від 
емпіричних? 

3. Охарактеризуйте структуру експерименту та назвіть його 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



основні етапи. 
4. Які Ви знаєте методи обробки отриманих даних? 
5. Назвіть найбільш поширені способи представлення 

результатів дослідження. 
 

Змістовий модуль 2. Організація наукових досліджень в 
екології  

Тема 6. Наукові дослідження в екології. Особливості 
проведення екологічних досліджень. Схема процесу збору та аналізу 
наукової інформації. Первинна і вторинна інформації. Методи і 
засоби її збору. 

 
Запитання для самоперевірки знань 

1. У чому полягають особливості проведення екологічних 
досліджень? 

2. За якою схемою відбувається процес збору та аналізу 
наукової інформації? 

3. Розкрийте сутність первинної і вторинної інформації. 
4. Які методи збору інформації слід використовувати для 

проведення досліджень в екології? 
 

Тема 7. Методи екологічних досліджень. Характеристика 
методів екологічних досліджень (географічний опис, космічний 
метод, геохімічні методи, прогнозні методи, методи ГІС, дистанційні 
методи дослідження довкілля). 

 
Запитання для самоперевірки знань 
1. Які спеціальні методи використовуються в екологічних 

дослідженнях?  
2. Розкрийте зміст картографічного методу дослідження. 
3. Які методи використовують при дослідженні водних 

екосистем? 
4. Який метод використовують для оцінки екологічного стану 

ділянки території?  
5. Яка система забезпечує збирання, зберігання, обробку, 

доступ, відображення та поширення просторово-
орієнтованих даних (просторових даних)? 

 
Тема 8. Експериментальні дослідження стану компонентів 

навколишнього середовища. Мета і завдання експериментальних 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



досліджень. Етапи експерименту. Основні вимірювання та 
вимірювальні прилади при проведенні експерименту. 

 
Запитання для самоперевірки знань 
1. Дайте означення категорії “експеримент”. Яка мета 

експерименту? 
2. Яка роль експерименту у науці і техніці? Які завдання 

висуваються до експериментальних досліджень? 
3. В чому відмінність натурного і модельного експериментів? 
4. В якому вигляді представляють дані експерименту? 
5. Назвіть основні етапи експерименту. Чим відрізняється 

активний експеримент від пасивного? 
 

Тема 9. Аналіз компонентів довкілля. Методики аналізу 
компонентів довкілля. Відбір та підготовка проб. Вибір методів і 
засобів вимірювань параметрів джерел впливу та показників стану 
довкілля.  

 
Запитання для самоперевірки знань 
1. Дайте визначення терміну «методика». 
2. Назвіть основні етапи аналізу стану компонентів 

навколишнього середовища. 
3. Яких вимог слід дотримуватися при відборі проб?  
4. Які методи аналізу застосовують при дослідженні стану 

довкілля? 
5. Які бувають засоби вимірювання? 

 
 

Модуль 2 
Змістовий модуль 3. Статистична обробка результатів 

досліджень та їх апробація 
Тема 10. Статистичні методи в охороні навколишнього 

середовища. Мета і завдання застосування статистичних методів. 
Кореляційний аналіз. Лінійний регресійний аналіз. Аналіз часових 
рядів. 

 
Запитання для самоперевірки знань 
1. Місце статистичних методів обробки результатів досліджень в 

екології. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



2. Яка основна мета застосування статистичних методів у 
наукових дослідженнях? 

3. У чому полягає особливість кореляційного аналізу? 
4. Поясніть сутність методу регресійного аналізу результатів 

експериментальних досліджень. 
5. Яке місце методу аналізу часових рядів  в екологічних 

дослідженнях? 
 

Тема 11. Статистична обробка результатів досліджень. 
Підготовка даних для статистичного аналізу. Методи статистичної 
обробки результатів досліджень. 

 
Запитання для самоперевірки знань 
1. Які дії необхідно виконати з даними перед їх аналізуванням? 
2. Що таке абсолютна і відносна, а також систематична і 

випадкова похибки? Чим відрізняється похибка від помилки, 
промаху? 

3. Поясніть сутність методу дисперсійного аналізу результатів 
експериментальних досліджень. 

4. Які етапи включає у себе коваріаційний аналіз і в яких 
випадках доцільно його застосовувати? 

 
Тема 12. Застосування ЕОМ в обробці результатів наукових 

досліджень. Вибір та застосування пакетів програм для проведення 
обчислень отриманих результатів, побудови графіків, діаграм, 
прогнозу зміни досліджуваного стану компонентів довкілля. 

 
Запитання для самоперевірки знань 
1. Дайте означення географічної інформаційної системи (ГІС). 

Для чого призначені ГІС? 
2. Порівняйте можливості сучасних ГІС-пакетів. Наведіть 

приклади їх застосування. 
3. Охарактеризуйте етапи проведення досліджень з 

використанням ГІС-технологій. 
4. Наведіть класифікацію прикладів використання ГІС-

технологій в екологічних дослідженнях. 
5. Як за допомогою ГІС прогнозується розвиток певних 

процесів чи явищ? 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Тема 13. Оформлення та представлення результатів 
наукових досліджень. Основні вимоги до оформлення результатів 
наукових досліджень на паперових носіях. Застосування 
комп’ютерних засобів для представлення результатів проведених 
досліджень (презентації). 

 
Запитання для самоперевірки знань 
1. Назвіть та охарактеризуйте етапи написання наукової праці. 
2. Які основні вимоги висуваються до оформлення наукового 

звіту і яким документом вони регламентуються? 
3. Які функції виконують публікації? 
4. У чому полягають особливості і відмінності монографії від 

інших видів літературних публікацій? 
5. Визначте відмінності між статтею, тезами та рефератом. 
6. Охарактеризуйте етапи написання курсової, дипломної та 

магістерської робіт. У чому полягають подібність і 
відмінність цих видів самостійної роботи студентів? 

 
4. Тести для самоконтролю знань 

 
1. Вибір певного об’єкта і всебічне, достовірне вивчення його 
структурних характеристик, зв’язків на підставі розроблених у 
науці принципів і методів пізнання, а також отримання корисних 
для людей результатів, впровадження їх у виробництво з подальшим 
економічним ефектом – це: 
1) об’єкт наукового дослідження;                              
2) суб’єкт наукового дослідження;                           
3) мета наукового дослідження; 
4) зміст наукового дослідження;  
5) пізнання наукового дослідження. 
2. Наукове припущення, висунуте для пояснення будь-яких явищ 
(процесів) або причин, які зумовлюють даний наслідок – це: 
1) теорема;                                                                        
2) аксіома;                                                                         
3) парадигма; 
4) гіпотеза; 
5) парадокс. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



3. Твердження, для якого в теорії, що розглядається, існує доказ 
(інакше кажучи, доведення) – це: 
1) теорема;                                                                        
2) аксіома;                                                                         
3) парадигма; 
4) гіпотеза; 
5) парадокс. 
4. Твердження певної теорії, яке при її деструктивній побудові 
приймається без доведення як вірне вихідне положення та 
кладеться в основу доведення інших тверджень – це: 
1) теорема;                                                                        
2) аксіома;                                                                         
3) парадигма; 
4) гіпотеза; 
5) парадокс. 
5. Модель постановки проблем, прийнята як зразок для вирішення 
дослідницьких завдань; панівний спосіб наукового мислення, який 
проявляється в деякій закінченості і відносній узгодженості 
поглядів на явища і речі, що належать до компетенції якого-небудь 
підрозділу науки – це: 
1) теорема;                                                                        
2) аксіома;                                                                         
3) парадигма; 
4) гіпотеза; 
5) парадокс. 
6. Два протилежні твердження суджень, кожне з яких є 
переконливим доказом – це: 
1) теорема;                                                                        
2) аксіома;                                                                         
3) парадигма; 
4) гіпотеза; 
5) парадокс. 
7. В Україні встановлено наступні наукові ступені: 
1) кандидат наук, доктор наук, академік;       
2) доцент, професор, академік;                        
3) кандидат наук, доктор наук; 
4) кандидат наук, доктор наук, професор; 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



5) доцент, професор. 
8. Перший науковий ступінь, який може здобути людина з вищою 
освітою – це: 
1) магістр;                                                         
2) кандидат наук;                                             
3) доктор наук; 
4) професор; 
5) академік. 
9. Інтуїтивне пояснення явищ без проміжної аргументації, без 
осмислення всієї сукупності зв'язків, на основі яких робляться 
висновки – це: 
1) наукова ідея;                                                  
2) науковий результат;                                      
3) наукове дослідження; 
4) наукова концепція; 
5) наукова доповідь. 
10. Система поглядів, теоретичних положень, основних тверджень 
щодо об'єкта дослідження, які об'єднані певною ідеєю – це: 
1) наукова ідея;                                                  
2) науковий результат;                                      
3) наукове дослідження; 
4) наукова концепція; 
5) наукова доповідь. 
11. Літературно оформлена робота, яка ґрунтується на 
оригінальному матеріалі – це: 
1) наукова ідея;                                                  
2) науковий результат;                                      
3) наукове дослідження; 
4) наукова концепція; 
5) наукова доповідь. 
12. Нове знання, одержане в процесі фундаментальних або 
прикладних наукових досліджень та зафіксоване на носіях наукової 
інформації – це: 
1) наукова ідея;                                                  
2) науковий результат;                                      
3) наукове дослідження; 
4) наукова концепція; 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



5) наукова доповідь. 
13. Цілеспрямоване пізнання, результатом якого виступають 
система понять, законів і теорій – це: 
1) наукова ідея;                                                  
2) науковий результат;                                      
3) наукове дослідження; 
4) наукова концепція; 
5) наукова доповідь. 
14. Об’єктом науки є:  
1) частина об’єктивної реальності;                  
2) система знань;                                                
3) частина необ’єктивної реальності; 
4) теорія; 
5) науковий закон. 
15. Який характер мають гіпотези? 
1) ймовірностний;                                              
2) випадковий;                                                    
3) стохастичний; 
4) періодичний; 
5) динамічний. 
16. Наука – це сукупність: 
1) гіпотез; 
2) фактів; 
3) теорій; 
4) суджень; 
5) наукових ідей. 
17. Сукупність історично сформованих, постійно зростаючих і 
поглиблюваних знань про дійсність, заснована на цілеспрямовано 
зібраних фактах і теоріях, стійкість яких перевіряється і 
підтверджується суспільною практикою – це: 
1) наука;                                                                               
2) наукознавство;                                                                
3) методологія; 
4) науковий результат; 
5) наукова ідея. 
18. Наука, що вивчає закономірності розвитку науки, структуру і 
динаміку наукового знання та наукової діяльності, взаємодію науки з 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



іншими соціальними інститутами та сферами матеріального та 
духовного життя суспільства – це: 
1) наука;                                                                               
2) наукознавство;                                                                
3) методологія; 
4) науковий результат; 
5) наукова ідея. 
19. Наука про структуру, логічну організацію, засоби і методи 
діяльності взагалі – це: 
1) наука;                                                                               
2) наукознавство;                                                                
3) методологія; 
4) науковий результат; 
5) наукова ідея. 
20. Сукупність наук, предметом дослідження яких є різні види 
матерії та форми їхнього руху, що виявляються в природі, їхні 
зв’язки й закономірності – це: 
1) природничі науки;                                                      
2) суспільні науки;                                                          
3) технічні науки; 
4) соціальні науки; 
5) екологічні науки. 
21. Сукупність наук, предметом дослідження яких є соціально-
економічні, політичні та ідеологічні закономірності розвитку 
суспільства і суспільних відносин, а також духовна культура – це: 
1) природничі науки;                                                      
2) суспільні науки;                                                          
3) технічні науки; 
4) соціальні науки; 
5) екологічні науки. 
22. Науки, що вивчають та визначають закономірності розвитку 
техніки, способи найефективнішого її використання – це: 
1) природничі науки;                                                      
2) суспільні науки;                                                          
3) технічні науки; 
4) соціальні науки; 
5) екологічні науки. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



23. Організація науки в Україні включає  такі основні сектори: 
1) громадський,  виробничий, вузівський, науковий; 
2) державний, науковий, міждержавний, галузевий; 
3) виробничий, громадський, академічний, багатогалузевий; 
4) академічний, вузівський, галузевий, виробничий; 
5) багатогалузевий, багаторівневий, виробничий, громадський. 
24. Метод – це: 
1) спосіб використання певних формул для досягнення бажаного 
результату при дослідженні об’єкта; 
2) спосіб дослідження явищ, планомірний підхід до їх вивчення; 
послідовність дій під час проведення наукових досліджень; 
3) спосіб отримання інформації з літературних та інших джерел про 
структуро формуючі елементи досліджуваної системи; 
4) універсальний спосіб створення бази даних про об’єкт 
дослідження; 
5) сукупність способів отримання інформації про оптимальні та 
базові показники системи за певний проміжок часу. 
25. Індукція – це: 
1) метод дослідження, при якому вивчення об’єкта здійснюють за 
допомогою уявного або практичного розчленування його на складові 
елементи; 
2) метод дослідження, при якому загальний висновок про ознаки 
множини елементів виводиться на основі вивчення цих ознак у 
частини елементів однієї множини; 
3) метод логічного висновку від загального до окремого, тобто 
спочатку досліджуються стан об’єкта в цілому, а потім його складові 
елементи; 
4) метод наукового дослідження, який дає змогу вивчати об’єкти, 
предмети і явища в усій якісній різнобічності реального їх існування 
на відміну від абстрактного вивчення предметів; 
5) метод наукового пізнання, що ґрунтується на заміні предмета або 
явища, які вивчаються, на їх аналог, модель, що обов’язково містить 
істотні риси оригіналу. 
26. Аналіз – це: 
1) метод дослідження, при якому вивчення об’єкта здійснюють за 
допомогою уявного або практичного розчленування його на складові 
елементи; 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



2) метод дослідження, при якому загальний висновок про ознаки 
множини елементів виводиться на основі вивчення цих ознак у 
частини елементів однієї множини; 
3) метод логічного висновку від загального до окремого, тобто 
спочатку досліджуються стан об’єкта в цілому, а потім його складові 
елементи; 
4) метод наукового дослідження, який дає змогу вивчати об’єкти, 
предмети і явища в усій якісній різнобічності реального їх існування 
на відміну від абстрактного вивчення предметів; 
5) метод наукового пізнання, що ґрунтується на заміні предмета або 
явища, які вивчаються, на їх аналог, модель, що обов’язково містить 
істотні риси оригіналу. 
27. Дедукція – це: 
1) метод дослідження, при якому вивчення об’єкта здійснюють за 
допомогою уявного або практичного розчленування його на складові 
елементи; 
2) метод дослідження, при якому загальний висновок про ознаки 
множини елементів виводиться на основі вивчення цих ознак у 
частини елементів однієї множини; 
3) метод логічного висновку від загального до окремого, тобто 
спочатку досліджуються стан об’єкта в цілому, а потім його складові 
елементи; 
4) метод наукового дослідження, який дає змогу вивчати об’єкти, 
предмети і явища в усій якісній різнобічності реального їх існування 
на відміну від абстрактного вивчення предметів; 
5) метод наукового пізнання, що ґрунтується на заміні предмета або 
явища, які вивчаються, на їх аналог, модель, що обов’язково містить 
істотні риси оригіналу. 
28. Моделювання – це: 
1) метод дослідження, при якому вивчення об’єкта здійснюють за 
допомогою уявного або практичного розчленування його на складові 
елементи; 
2) метод дослідження, при якому загальний висновок про ознаки 
множини елементів виводиться на основі вивчення цих ознак у 
частини елементів однієї множини; 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



3) метод логічного висновку від загального до окремого, тобто 
спочатку досліджуються стан об’єкта в цілому, а потім його складові 
елементи; 
4) метод наукового дослідження, який дає змогу вивчати об’єкти, 
предмети і явища в усій якісній різнобічності реального їх існування 
на відміну від абстрактного вивчення предметів; 
5) метод наукового пізнання, що ґрунтується на заміні предмета або 
явища, які вивчаються, на їх аналог, модель, що обов’язково містить 
істотні риси оригіналу. 
29. Конкретизація – це: 
1) метод дослідження, при якому вивчення об’єкта здійснюють за 
допомогою уявного або практичного розчленування його на складові 
елементи; 
2) метод дослідження, при якому загальний висновок про ознаки 
множини елементів виводиться на основі вивчення цих ознак у 
частини елементів однієї множини; 
3) метод логічного висновку від загального до окремого, тобто 
спочатку досліджуються стан об’єкта в цілому, а потім його складові 
елементи; 
4) метод наукового дослідження, який дає змогу вивчати об’єкти, 
предмети і явища в усій якісній різнобічності реального їх існування 
на відміну від абстрактного вивчення предметів; 
5) метод наукового пізнання, що ґрунтується на заміні предмета або 
явища, які вивчаються, на їх аналог, модель, що обов’язково містить 
істотні риси оригіналу. 
30. Метод вивчення об’єкта у його цілісності, у єдиному і взаємному 
зв’язку його частин – це: 
1) синтез;                                                                    
2) формалізація;                                                         
3) аналогія; 
4) абстрагування; 
5) системний аналіз. 
31. Метод дослідження об’єктів та подання їх елементів у вигляді 
спеціальної символіки – це: 
1) синтез;                                                                    
2) формалізація;                                                         
3) аналогія; 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



4) абстрагування; 
5) системний аналіз. 
32. Метод наукового дослідження, завдяки якому досягається 
пізнання одних предметів і явищ на основі їх подібності з іншими – 
це: 
1) синтез;                                                                    
2) формалізація;                                                         
3) аналогія; 
4) абстрагування; 
5) системний аналіз. 
33. Метод відволікання, який дає змогу переходити від конкретних 
питань до загальних понять і законів розвитку – це: 
1) синтез;                                                                    
2) формалізація;                                                         
3) аналогія; 
4) абстрагування; 
5) системний аналіз. 
34. Вивчення об’єкта дослідження як сукупності елементів, що 
утворюють систему – це: 
1) синтез;                                                                    
2) формалізація;                                                         
3) аналогія; 
4) абстрагування; 
5) системний аналіз. 
35. Який метод досліджень не використовується в екології? 
1) картографічний;                                                   
2) геофізичний;                                                         
3) моделювання; 
4) гідрогеотехнологічний; 
5) геохімічний. 
36. Документ, який регламентує всі етапи, стадії підготовки, 
організації та проведення конкретного дослідження – це: 
1) програма досліджень;                                      
2) мета досліджень;                                              
3) етапи досліджень; 
4) методологія досліджень; 
5) завдання досліджень. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



37. Похибка, яка під час повторних вимірювань однієї величини 
змінюється випадковим чином і може бути завдана як 
об’єктивними, так і суб’єктивними причинами – це похибка: 
1) постійна;                                                             
2) випадкова;                                                           
3) систематична; 
4) тимчасова; 
5) разова. 
38. Один з показників розкиду даних у статистиці; міра відхилення 
від середнього – це: 
1) дисперсія;                                                        
2) кореляція;                                                        
3) регресія; 
4) варіація; 
5) статистика. 
39. Зв'язок між двома перемінними – це: 
1) дисперсія;                                                        
2) кореляція;                                                        
3) регресія; 
4) варіація; 
5) статистика. 
40. Ймовірнісна залежність середнього значення певної величини від 
інших величин – це: 
1) дисперсія;                                                        
2) кореляція;                                                        
3) регресія; 
4) варіація; 
5) статистика. 
41. Галузь науки, що включає в себе методи опису, аналізу і 
математичної інтерпретації даних, що дозволяють робити 
визначені висновки щодо явищ, про які неможливо зібрати повну 
інформацію – це: 
1) дисперсія; 
2) кореляція; 
3) регресія; 
4) варіація; 
5) статистика. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



42. Різновид будь-чого, невелика зміна або відхилення – це: 
1) дисперсія;                                                        
2) кореляція;                                                        
3) регресія; 
4) варіація; 
5) статистика. 
43. Єдині правила оформлення звітів у сфері науки і техніки  
викладені у …? 
1) ДСТУ 1158-94 “Методика оформлення звітності у науці”; 
2) ДСТУ 897-98 “ Організація та оформлення наукової звітності”; 
3) ДСТУ 345-97 “Технічна документація: оформлення, зберігання”; 
4) ДСТУ 3008-95 "Документація. Звіти у сфері науки і техніки. 
Структура і правила оформлення"; 
5) ДСТУ 784-98 “ Документація науково-дослідницької діяльності”. 
44. Молодий учений в Україні – це вчений віком до: 
1) 25  років;                                                       
2) 28 років;                                                        
3) 35 років; 
4) 40 років; 
5) 45 років. 
45. Форми апробації результатів наукового дослідження: 
1) колоквіум;                                                   4) лекція;  
2) курсова робота;                                           5) збори. 
3) конференція;  
46. Особу, яка складає реферат, називають: 
1) рефератом;                                                  
2) референтом;                                                
3) референтистом; 
4) рефреном; 
5) доповідачем. 
47. Теза – це коротко сформульовані основні положення: 
1) доповіді;                                                                  
2) словника;                                                                 
3) кінофільму; 
4)  каталогу; 
5)  лекції. 
48. Анотація - це: 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



1) оригінальний твір;                                                 
2) вторинний документ;                                            
3) плагіат; 
4) реферат; 
5) конспект. 
49. Наукова доповідь — це  
1) доповідь зроблена за певних умов та направлена на аналіз певної 
проблематики; 
2) тематична доповідь на науковій конференції; 
3) публічно виголошене повідомлення, розгорнутий виклад певної 
наукової проблеми (теми, питання); 
4) виступ науковця з викладом тематики своєї роботи; 
5) монолог доповідача до слухачів. 
50. Наукова школа – це: 
1) неформальний творчий колектив дослідників різних поколінь, 
об’єднаних загальною програмою і стилем дослідницької роботи, які 
здійснюють наукові дослідження під керівництвом визнаного лідера; 
2) формальний творчий колектив дослідників різних поколінь, 
об’єднаних загальною програмою і стилем дослідницької роботи, які 
здійснюють наукові дослідження під керівництвом визнаного лідера; 
3) залучення студентів до науково-дослідницької діяльності бажано 
здійснювати з першого року навчання через академічну группу; 
4) впровадження результатів дослідження групою дослідників різних 
поколінь; 
5) вищий навчальний заклад. 
51. Наукове дослідження здійснюють за такою схемою: 
1) вибір (постановка) теми або проблеми дослідження; уточнення 
проблеми (теми) і складання програми дослідження; систематичне 
накопичення матеріалів; зведення (опрацювання) результатів 
дослідження; теоретичний аналіз результатів дослідження; 
оформлення результатів дослідження; 
2)  вибір (постановка) теми або проблеми дослідження; теоретичний 
аналіз результатів дослідження; оформлення результатів 
дослідження; 
3) систематичне накопичення матеріалів; зведення (опрацювання) 
результатів дослідження; теоретичний аналіз результатів 
дослідження; вибір (постановка) теми або проблеми дослідження; 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



4) оформлення результатів дослідження; 
5) правильних відповідей немає. 
52. Вищою атестаційною комісією (ВАК) України за погодженням з 
Міністерством освіти і науки України затверджено класифікацію 
…, яка складається з 25 основних галузей. 
1) знань;                                                                      
2) предметів навчання;                                              
3) науки;  
4) наукових досліджень; 
5) теорії наукового прогнозування. 
53. Головним етапом наукового дослідження є: 
1) формулювання понять, тверджень;               
2) висування гіпотез;                                           
3) виникнення ідеї; 
4) узагальнення наукових чинників; 
5) теоретично-експериментальний метод. 
54. Виконавчим органом, який розробляє і здійснює заходи з 
проведення єдиної політики в галузі науки є: 
1) Президент України;                                   
2) Кабінет міністрів України;                        
3) Міністерство освіти і науки України; 
4) Верховна Рада України; 
5) Верховний суд. 
55. На скільки років визначаються пріоритетні напрямки розвитку 
науки і техніки України? 
1) 5;                                                                
2) 7;                                                                
3) 2;  
4) 4; 
5) 8. 
56. Наукове пізнання згідно з сучасною методологією, відбувається у 
відповідності до алгоритму? 
1) теорія – умовивід – нова теорія; 
2) ідея – випробування – висновок – нова ідея; 
3) парадигма – дослідження – нова парадигма; 
4) теорія – аналіз – висновок – нова ідея; 
5) парадигма – парадокс – нова парадигма. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



57. Ділянка, яка характеризує типове, що постійно повторюється в 
даному районі, поєднання кількох рослинних угруповань сумісно з 
типовими умовами рельєфу, ґрунту та іншими компонентами 
фізико-географічного середовища — це …? 
1) ключова ділянка;  
2) головна ділянка; 
3) досліджувана ділянка; 
4) комплексна ділянка; 
5) результуюча ділянка. 
58. До хімічних методів дослідження належать … ? 
1) фотометричний і хроматографічний; 
2) люмінесцентний і хемілюмінесцентний; 
3) потенціометрія і амперметрія; 
4) титрометричний і гравіметричний методи: 
5) фотометричний і спектральний. 
59. Наукове видання у вигляді брошури, що містить складений 
автором реферат проведеного ним дослідження, представленого на 
здобуття наукового ступеня – це: 
1) автореферат дисертації; 
2) анотація; 
3) реферат; 
4) конспект; 
5) монографія. 
60. Магістерська дипломна робота – це: 
1) літературно оформлена праця науково-виробничого характеру, де 
всебічно висвітлюється певне питання в науково-популярній формі; 
2) це літературна робота виробничо-довідкового характеру з певних 
проблем, де визначаються найбільш важливі поняття, нормативи, 
моделі, форми інструкції тощо; 
3) науковий збірник, що містить дослідницькі матеріали наукових 
установ, навчальних закладів з найважливіших наукових і науково-
технічних проблем; 
4) робота студента, виконана як підсумок навчання на певному курсі; 
5)затверджене ректором самостійне дослідження, виконане 
студентом на завершальному етапі навчання в університеті. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



5. Методи контролю 
 

Для визначення рівня засвоєння студентами навчального 
матеріалу з дисципліни «Методологія та організація наукових 
досліджень» проводиться оцінювання знань в усній та письмовій 
формі.   

Основними критеріями, що характеризують рівень 
компетентності студента при оцінюванні результатів поточного та 
підсумкового контролів є: 

- виконання всіх видів навчальної роботи, що передбачені 
робочою програмою навчальної дисципліни; 

- глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом 
навчальної дисципліни, що містяться в основних та додаткових 
рекомендованих літературних джерелах; 

- характер відповіді на поставлені питання (чіткість, 
лаконічність, логічність, послідовність тощо); 

- вміння застосовувати теоретичні положення під час 
розв’язання практичних задач. 

Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що 
виконуються на практичних заняттях та консультаціях, результати 
самостійної роботи студентів) проводиться за такими критеріями (у 
% від кількості балів, виділених на завдання із заокругленням до 
цілого числа). 

0% - завдання не виконане; 
40% - завдання виконане частково та містить суттєві помилки 

методичного або розрахункового характеру; 
60% - завдання виконане повністю, але містить суттєві в  

розрахунках або методиці; 
80% - завдання виконане повністю і вчасно, проте містить окремі 

несуттєві недоліки (розмірність, висновки, оформлення тощо); 
100% - завдання виконане правильно, вчасно і без зауважень. 
Контроль самостійної роботи з тем і питань, які не розглядалися 

під час аудиторних занять здійснюється шляхом:  
• перевірки викладачем наявності текстів законспектованих 

тем і питань (лекційний  конспект); 
• включення питань тем самостійного вивчення до 

підсумкового тестового контролю знань (тести). 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Підсумковий контроль знань відбувається на іспиті у вигляді 
тестів. Усі форми контролю включено до 100-бальної шкали 
оцінювання. 

 
 
 
 
 

6. Розподіл балів, які отримують студенти 
Поточне тестування та самостійна робота 
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Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою для 
екзамену 

90 – 100 відмінно   
82-89 добре  74-81 
64-73 задовільно  60-63 
35-59 незадовільно з можливістю повторного 

складання 
1-34 незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
 

7. Рекомендована література 
Базова  

1. Клименко М.О. та ін. Методологія та організація наукових 
досліджень (в екології): Підручник / М.О. Клименко, В.Г. Петрук, 
В.Б. Мокін, Н.М. Вознюк  – Херсон: Олді-плюс, 2012. – 474 с. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



2. Клименко М.О. Основи та методологія наукових досліджень: 
Навч. посібник / М.О. Клименко, В.П. Фещенко, Н.М. Вознюк - Київ: 
Аграрна освіта, 2010 – 351 c. 
3. Білуха М.Т. Методологія наукових досліджень: Підручник/ М.Т. 
Білуха – К.: АБУ, 2002. - 271с. 
4. Вознюк С.Т. Гончаров С.М., Ковальов С.В. Основы научных 
исследований. Гидромелиорация/ Вознюк С.Т., Гончаров С.М., 
Ковальов С.В.  – К.: Высшая школа, Головное изд-во, 1985 – 191с. 
5. Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових 
досліджень: [навчальний посібник] / О.В. Крушельницька – К.: 
Кондор, 2003. – 206 с. 

 
Допоміжна 

1. Грушко И. М. Основы научных исследований/  Грушко И. М., 
Сиденко В.М. – [3-е изд., перераб.и доп.] – Харьков: Высшая школа. 
Изд-во при Харьк. ун-те, 1983 – 224 с. 
2. Документація. Звіти у сфері науки і техніки: Структура і правила 
оформлення ДСТУ 3008-95. Введ. 23.05.95. – К.: Держстандарт 
України, 1995. – 38 с. 
3. Видання. Основні види та призначення: ДСТУ 3017-95. Введ. 
23.05.95. – К.: Держстандарт України, 1995. – 45 с. 
4. Шейко В.М. Організація та методика науково-дослідної 
діяльності: Підручник/ В.М. Шейко, Н.М. Кушнаренко – 5-те вид., 
стер. – К.:Знання, 2006. – 307 с. 
5. Бюлетні ВАК України. 

 
8. Інформаційні ресурси 

 
1. Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського / [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу:  http://www.nbuv.gov.ua/ 
2. Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека (м. Рівне, 
майдан Короленка, 6) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.libr.rv.ua/ 
3. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75) / 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nuwm.edu.ua/naukova-
biblioteka , http://nuwm.edu.ua/MySql/page_lib.php    
4. Державний комітет статистики України /  [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


