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ВСТУП 

 

Навчальна дисципліна «Методологія наукових досліджень» входить до 

складу Освітньо-наукової програми «Історія науки та українознавства»  як 

частина професійної підготовки аспірантів за спеціальністю 032 «Історія та 

археологія». Дисципліна є  вибірковою. 

Метою вивчення «Методології наукових досліджень» є формування у 

аспірантів поглиблених знань з методології, методики,  організації наукової 

діяльності та їх практичного застосування у своїй дослідницькій роботі. 

Завдання дисципліни: 

– теоретична підготовка з питань загальних тенденцій розвитку сучасної 

науки та специфіки наукового пізнання;   

– вивчення особливостей здійснення наукових досліджень, встановлення 

сутності основних понять і категорій методології науки;   

– опанування технології організації науково-дослідної роботи, в тому числі 

вивчення логічної будови наукового дослідження, застосування 

теоретичних та емпіричних методів, оформлення результатів наукових 

досліджень; 

– з’ясування особливостей впровадження результатів наукових досліджень 

у практику, оцінка їхньої ефективності. 
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Вивчення дисципліни «Методологія наукових досліджень» сприяє 

формуванню загальних та фахових компетенцій. До загальних компетенцій, 

якими повинен оволодіти здобувач, належать:  

– здатність до абстрактного мислення, вміння використовувати 

універсальні та загальнонаукові принципи і методи у дослідній роботі; 

– вміння здійснювати дослідження на відповідному науковому рівні; 

– здатність генерувати нові ідеї, вміти аналізувати стан розвитку галузі, 

формулювати основні пункти новизни власної наукової роботи; 

– здатність розширювати загальний кругозір, формувати системний 

науковий світогляд, розуміти відмінність наукового пізнання від інших 

форм пізнавальної діяльності; 

– набуття універсальних навичок дослідника, зокрема пошуку та 

критичного аналізу інформації, усної та письмової презентації результатів 

наукового дослідження, застосування новітніх технологій, ведення 

дискусій, грамотного оформлення результатів наукової роботи, вміння 

здійснювати оцінку ефективності власних досягнень. 

Фахові компетенції, якими повинен оволодіти здобувач,  

у галузі загальнонаукової методології: 

– розуміння ролі і значення науки та наукових досліджень для розвитку 

суспільства, уміння оперувати понятійно-категорійним апаратом у сфері 

науки;   

– володіння методологічним інструментарієм опрацювання даних наукових 

досліджень, здатність обирати методи і прийоми для виконання науково-

дослідних тем та організовувати основні етапи дослідження;  

– уміння організовувати збір та аналіз необхідної для дослідження 

інформації; 

– здатність до інноваційної діяльності;  



5 

 

– вміння репрезентувати та оприлюднювати підсумки наукового 

дослідження, здатність обґрунтовувати результати своїх досліджень та 

аргументовано відстоювати власну позицію,  

– усвідомлення відповідальності за результативність та достовірність 

наукового дослідження, здатність до критичного  осмислення результатів 

дослідницької діяльності; 

у галузі конкретноісторичної методології: 

– здатність здійснювати історіографічну критику, уміти виявляти 

необ’єктивну інформацію і неупереджено інтерпретувати зміст 

досліджуваної літератури; 

– володіння основами наукового пошуку історичних джерел та здійснення 

їхнього аналізу, з врахуванням останніх досягнень у галузі історичного 

джерелознавства; 

– здатність до організації та проведення наукових досліджень відповідно до 

новітніх тенденцій розвитку історичної науки, вміння здійснювати 

наукові дослідження із залученням широкого кола джерел і наукової 

літератури, сучасних методів дослідження із найбільш актуальних 

історичних проблем;  

– розуміння основних причинно-наслідкових зв’язків та закономірностей 

історичного процесу, набуття навичок критичного мислення, вміння 

систематизувати, узагальнювати та оцінювати отриману інформацію. 

– розуміння тенденцій розвитку суспільства і науки на сучасному етапі та 

їхнього зв’язку з минулим досвідом, вміння логічно аргументувати і 

доказово відстоювати власну позицію під час наукової дискусії. 
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ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 

 

Варіант 1 

1. За періодизацією Д. Бела НТП пройшов такі етапи: 

а) донауковий етап (класична античність – ХVII–XVIII ст.), науковий етап 

(останнє десятиріччя XVIII ст. – початок XX ст.), етап нового наукового духу 

(починаючи з 1905 р.);  

б) класичне природознавство (XVII–XIXст.), формування некласичного 

природознавства (кінець ХІХ – перша половина ХХ ст.), некласичне 

природознавство; 

в) етап класичного природознавства, некласичної науки, посткласичної науки; 

г) винайдення парової машини XVIII ст., науково-технічні досягнення в хімії та 

електриці XIX ст., створення комп’ютерів ХХ ст.  

2. Сфера людської діяльності, спрямованої на вироблення і 

систематизацію нових знань про природу, суспільство, мислення і пізнання 

навколишнього світу – це ___________. 

3. Форма раціонального пізнання, результат узагальнення сукупності 

ознак, властивих певному класу предметів:  

а) уявлення; 

б) поняття; 

в) судження; 

г) умовивід. 

4. Евристична модель, яка спирається на метод проб і помилок, 

називається ___________. 

5. Знання про феномени, пояснення яких не є переконливим з погляду 

критеріїв науковості: 

а) повсякденно-практичні; 

б) паранаукові; 

в) антинаукові; 
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г) псевдонаукові. 

6. Принцип,  відповідно до якого процес пізнання є творчим 

відображенням реальної дійсності у свідомості людини  – це ___________. 

7. Знання, яке формується методами насильства і примушення і, зазвичай, 

виникають в умовах жорсткого ідеологічного режиму: 

а) квазінаукові; 

б) паранаукові; 

в) лженаукові; 

г) псевдонаукові. 

8. Принцип, відповідно до якого пізнання ґрунтується на дотриманні 

логіки та застосування законів, категорій і принципів діалектики, які є 

відображенням всезагальних законів розвитку об'єктивного світу – це 

___________. 

9. Наукові дослідження, спрямовані на визначення перспективності 

роботи над темою, пошуку шляхів рішення наукових задач називаються 

___________. 

10. До якого типу методів належать комбінаторика, ситуаційне 

моделювання, типологія, графо-семіотичне моделювання, методи дослідження 

інформаційних потоків? 

а) змістовні; 

б) формалізовані; 

в) комплексні. 

11. Методологія, яка використовується в переважній більшості наук і 

базується на історичному, логічному, системному та ін. принципах, називається 

___________. 

12. До якого типу методів належать метод «мозкового штурму», метод 

«сценаріїв», метод експертних оцінок, метод «Дельфі», морфологічний метод, 

метод ділових ігор? 

а) змістовні; 
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б) формалізовані; 

в) комплексні. 

13. Частина наукової проблеми, яка складається з кількох наукових 

питань, найкоротше вираження змісту усього дослідження: 

а) комплексна проблема; 

б)  проблема; 

в) тема; 

г) питання. 

14. Твердження, що має бути доведеним – це ___________. 

15. Критерій оцінки достовірності результатів теоретичного дослідження, 

сутність якого полягає у тому, що вся сукупність понять і положень наукової 

теорії має належати до однієї і тієї ж області знань: 

а) предметність;  

б) повнота;  

в) перевіряємість; 

г) достовірність. 

16. Положення, яке використовується для доказу істинності тези 

(достовірні факти, закони, теореми, аксіоми) – це ___________. 

17. Вид доказу, який полягає в тому, що доводиться помилковість 

відхилення від тези: 

а) спростування демонстрації; 

б) спростування тези; 

в) побічні докази (доказ від протилежного); 

г) прямі докази. 

18. Об'єктивна подія, результат, що відноситься до об'єктивної 

реальності: 

а) факт дійсності; 

б) факт свідомості; 

в) істинне знання; 
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г) неістинне знання. 

19. Рівень наукового дослідження, на якому отримані факти 

обробляються, досліджувані об'єкти аналізуються, узагальнюються, вивчаються 

їхня сутність, внутрішні зв'язки та закони розвитку – це ___________ рівень. 

20. Класифікація наукових проблем А. Ю. Цофнаса містить: 

а) предметні, емпіричні та концептуальні проблеми; 

б) концептуальні, структурні та субстратні проблеми; 

в) процедурні, методологічні та оціночні; 

г) вирішувані, нерозв'язні та некоректні. 

21. Об’єктом дослідження якої наукової проблеми є знання про об’єкти: 

а) предметні; 

б) емпіричні;  

в) концептуальні; 

г) процедурні. 

22. Якісна характеристика джерела, що засвідчує його вірогідність та 

відповідність змісту реальних явиш і подій: 

а) достовірність джерела;  

б) автентичність джерела; 

в) репрезентативність джерела; 

г) повнота джерела. 

23. Тлумачення тексту джерела, необхідне для розуміння і осмислення 

його змісту – це ___________. 

24. Спеціальна історична дисципліна, що розробляє теорію і методику 

пошуку джерельної інформації: 

а) палеографія; 

б) археографія; 

в) джерелознавча евристика; 

г) дипломатика. 
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25. Науковий принцип, який визначає ступінь вірогідності здійснення тієї 

чи іншої події, явища, процесу на основі аналізу об'єктивних реалій і 

можливостей:  

а) принцип об’єктивності; 

б) принцип історизму; 

в) принцип всебічності; 

г) принцип альтернативності. 

26. «Нова наукова історія»: 

а) зосереджується на формулюванні загальноісторичних теорій і гіпотез; 

б) ставить питання про важливість і необхідність міждисциплінарної практики 

історії та гуманітарних (соціальних) наук як наук про людину, підкресливши 

при цьому визначальну роль історії, бо вона на відміну від інших галузей 

гуманітарного знання, аналізує людський феномен у всіх його культурних і 

соціальних іпостасях; 

в) не використовує масові джерела; 

г) розробляє «тотальну» історію, що враховує і вбирає в себе всі аспекти 

активності людських спільнот і все різноманіття сфер соціальної практики 

людини в їх системно-структурній цілісності і соціокультурній єдності. 

27. Короткий переказ змісту наукової роботи, книги або вчення, 

оформлене у вигляді письмової публічної доповіді – це ___________. 

28. Науково-дослідні роботи, які допомагають у отриманні нових 

наукових даних про процеси, явища, закономірності в досліджуваній області: 

а) фундаментальні; 

б) пошукові; 

в) прикладні. 

29. Комплекс досліджень пошукового, теоретичного та 

експериментального характеру, що виконуються з метою визначення технічної 

можливості створення нової техніки в певні терміни – це ___________. 

30. Ефективність роботи дослідника оцінюється: 
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а) за публікаціями;  

б) за середньорічним виробленням НДР;  

в) за валютним виторгом; 

г) за загальним економічним ефектом.  

 

Варіант 2 

1. Г. Сен-Вікторський поділяв науки: 

а) на теоретичні, практичні та творчі науки; 

б) теоретичні, практичні, механічні та логіку;  

в) теоретичні та прикладні; 

г) науки про природу, суспільство і пізнання. 

2. Становлення наукознавства почалося у XVII ст. і пов’язане з ім’ям 

французького математика: 

а) В. Оствальд; 

б) Р. Декарт; 

в) Ф. Гальтон; 

г) І. Боричевський. 

3. С. Р. Мікулінський у структурі наукознавства виділяє такі елементи: 

а) методологія науки, логіка науки, соціологія науки, наукометрія, економіка 

науки, організація науки, психологія науки, наукова політика; 

б) загальне наукознавство, соціологія науки, психологія науки, економіка 

науки, організація наукової діяльності; 

в) історія науки, філософські методології науки, соціально-психологічні 

проблеми науки, економіко-правові і організаційні проблеми науки. 

4. Операція мислення, яка полягає у зіставленні предметів і явищ, 

виявленні їхньої схожості та відмінності:  

а) аналіз; 

б) порівняння; 

в) класифікація; 
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г) узагальнення. 

5. Зазначте автора, вчення якого можна охарактеризувати так:: 

1) завдання філософії наукового пізнання полягає у вирішенні проблеми 

зростання обсягу знання; 2) вчені роблять відкриття, переходячи від гіпотез до 

одиничних положень (а не від фактів до теорії): 

а) К. Поппер; 

б) І.Лакатос; 

в) П.Фейерабенд; 

г) Т. Кун. 

6. До якого виду знань належать протоколи спостереження, факти,  

класифікації, графіки, феноменологічні теорії? 

а) емпіричне знання;  

б) чуттєве знання; 

в) теоретичне знання; 

г) метатеоретичне знання. 

7. До якого виду знань належать опис ідеальних об'єктів і їхніх 

властивостей, закони і принципи (аксіоми); логічні наслідки, математичні 

моделі; інтерпретативні (редукційні) визначення? 

а) емпіричне знання;  

б) чуттєве знання; 

в) теоретичне знання; 

г) метатеоретичне знання. 

8. Принцип,  відповідно до якого істина завжди не абстрактна, будь-яку 

істину ми повинні розглядати під кутом зору умов, місця і часу: 

а) об'єктивності; 

б) всебічності; 

в) конкретності; 

д) практики. 
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9. Філософський метод, який ґрунтується на правильному читанні та 

тлумаченні сенсу текстів: 

а) герменевтичний; 

б) феноменологічний; 

в) трансцендентальний. 

10. Сукупність прийомів практичної діяльності без теоретичних 

узагальнень: 

а) методологія; 

б) метод; 

в) методика; 

г) підхід. 

11. Сукупність однорідних методів: 

а) методологія; 

б) методика; 

в) прийом; 

г) підхід. 

12. Вид доказу, який полягає в тому, що доводиться теза: 

а) спростування демонстрації; 

б) спростування тези; 

в) побічні докази (доказ від протилежного); 

г) прямі докази. 

13. Спосіб доказу гіпотези, який здійснюється шляхом умовиводів на 

основі вже здобутих знань називається ___________. 

14. Критерій достовірності результатів емпіричного дослідження, який 

полягає в тому, що отримані дані мають бути максимально об'єктивними, не 

припускати спірних оцінок та дозволяти оцінювати досліджувану ознаку: 

а) об'єктивність; 

б) адекватність (валідність); 

в) нейтральність по відношенню до досліджуваних явищ; 
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г) повнота. 

15. Сукупність досліджень, наукової літератури, присвячених певній добі, 

періоду, проблемі, події, регіону чи країні – це ___________. 

16. Рівень наукового дослідження, для якого характерне дослідження 

методів, методик, способів і засобів дослідження – це ___________ рівень 

17. Наукові закони, які не розкривають істотні зв'язки дійсності, а 

відбивають зовнішній рівень залежностей – це ___________. 

18. Закони, які відображають особливості мислення людини та описують 

процес пізнання людиною дійсності: 

а) закони природи; 

б) закони суспільства; 

в) закони мислення та пізнання 

г) закони розвитку. 

19. Розумова дія на основі властивих індивідуальній свідомості норм 

формулювання висновків, які багато в чому співпадають з правилами 

і законами логіки: 

а) судження; 

б) умовивід; 

в) аксіома; 

г) закон. 

20. Наукові закони, які не відбивають зовнішній рівень залежностей, а 

розкривають істотні зв'язки дійсності  – це ___________. 

21. Тип історичних джерел, інформація в яких фіксується у предметній 

форм – це ___________. 

22. Етап і вид джерелознавчої критики, зміст якої пов'язаний з 

формуванням комплексу джерел і здобуванням із нього сукупності наукових 

фактів як основи для достовірних дослідницьких висновків – це ___________. 

23. Окрема спеціальна історична дисципліна, яка вивчає теоретико-

методологічні основи історичної науки – це ___________. 
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24. Спосіб розгляду суспільних ідей, подій сучасності під кутом зору 

минулого, звернення до минулого для виявлення у ньому первісних тенденцій, 

властивих сучасності – це ___________. 

25. Дисципліна, що за допомогою методів генеалогії, демографії, 

психології, ономастики, нумізматики та інших спеціальних історичних 

дисциплін досліджує особу в усій сукупності її індивідуальних якостей та 

взаємостосунків з оточенням – це ___________.  

26. Реферати, які є стислим викладом матеріалу, створеного з метою 

допомогти читачеві у вирішенні питання, чи слід йому звертатися до 

оригінального документа: 

а) наукові; 

б) інформативні; 

в) індикативні; 

г) продуктивні. 

27. Доповідь на задану тему, зроблена на основі критичного огляду 

відповідних джерел інформації – це ___________. 

28. Науково-дослідні роботи, які допомагають у розширенні теоретичних 

знань:  

а) фундаментальні; 

б) пошукові; 

в) прикладні. 

29. Передача результатів дослідження споживачеві наукової продукції в 

зручній для споживача формі, що забезпечує підвищення ефективності роботи 

споживача, оформлене відповідними документами – це ___________. 

30. Ефективність науково-дослідної роботи групи оцінюється: 

а) за публікаціями;  

б) за економічною ефективністю від впровадження НДР та ДКР;  

в) за цитуваннями; 

г) за новизною розробки. 
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Варіант 3 

1. Науки, які з'ясовують основні закони об'єктивного і суб'єктивного світу 

і прямо не орієнтовані на практику називаються ___________. 

2. У 1926 р. в ленінградському журналі «Вісник знання» першим 

опублікував статтю, в якій описував наукознавство як точну науку: 

а) П. І. Вальден; 

б) І. Боричевський; 

в) Ф. Гальтон; 

г) В. І. Вернадський. 

3. Структура наукознавства відповідно до підходу Н. І. Родного містить: 

а) методологія науки, логіка науки, соціологія науки, наукометрія, економіка 

науки, організація науки, психологія науки, наукова політика; 

б) загальне наукознавство, соціологія науки, психологія науки, економіка 

науки, організація наукової діяльності; 

в) історія науки, філософські методології науки, соціально-психологічні 

проблеми науки, економіко-правові і організаційні проблеми науки. 

4. Особливостями класичної епістемології: 

а) є посткритицизм, фундаменталізм; 

б)  критицизм, суб’єктоцентризм; 

в) наукоцентризм, посткритицизм; 

г) посткритицизм, нормативізм. 

5. Операція мислення, яка полягає у виділенні якого-небудь одного боку, 

аспекту предмета або явища з ігноруванням інших:  

а) синтез; 

б) порівняння; 

в) узагальнення; 

г) абстрагування. 
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6. Вид рефлексії, який містить роздуми про майбутню діяльність, 

планування, вибір найбільш ефективних способів її здійснення, а також 

прогнозування можливих її результатів: 

а) ситуативна; 

б) ретроспективна; 

в) проспективна. 

7. Якому поняттю відповідають такі визначення? «Інформація, сукупність 

даних про світ, що включають інформацію про властивості об'єктів, 

закономірності процесів і явищ, а також правила використання цієї інформації», 

«Сукупність понять, теоретичних побудов і уявлень, форма існування і 

систематизації результатів пізнавальної діяльності людини, адекватне 

віддзеркалення зовнішнього і внутрішнього світу в свідомості людини у формі 

уявлень, понять, думок, теорій» ___________. 

8. Принцип,  який вимагає вияву історичних фактів і на цій основі 

мисленого відтворення історичного процесу, за якого розкривається логіка, 

закономірність розвитку досліджуваних явищ і процесів – це ___________. 

9. Виведення неправдивих, але поданих під виглядом істинних посилань, 

які за логікою є істинними, але мають перекручений зміст; використовується 

для введення людини в оману під час діалогу, досягнення перемоги під час 

спору (наприклад, у політичних дебатах) – це ___________. 

10. Наукові дослідження, спрямовані переважно на застосування нових 

знань для досягнення практичних цілей і рішення конкретних задач 

називаються ___________. 

11. Методи, які використовуються з метою обробки та аналізу отриманих 

даних – кількісний та якісний аналіз даних, їхня систематизація та ін.: 

а) первинні; 

б) вторинні; 

в) верифікаційні. 
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12. Методологія, яка охоплює все поле наукового пізнання, називається 

___________. 

13. Спосіб доказу гіпотези, який здійснюється шляхом емпіричних 

досліджень на основі порівняння припущення з фактичним станом об’єкта 

називається ___________. 

14. Плани, які застосовуються для уточнення теми (проблеми) 

і формулювання гіпотези: 

а) розвідувальні; 

б) аналітичні (описові); 

в) експериментальні. 

15. Критерій оцінки достовірності результатів теоретичного дослідження, 

сутність якого полягає у тому, що встановлення відповідності змісту положень 

теорії властивостям і стосункам реальних об'єктів: 

а) предметність;  

б) повнота;  

в) перевіряємість; 

г) достовірність. 

16. Сукупність нових складних теоретичних і практичних питань, що 

суперечать відомим знанням чи прикладним методикам певної науки і 

потребують рішення шляхом наукових досліджень – це ___________. 

17. Закони, які  описують поведінку природної сфери: 

а) закони природи; 

б) закони суспільства; 

в) закони мислення та пізнання 

г) закони розвитку. 

18. Система визначених наукових фактів – це ___________. 

19. Об’єктом дослідження якої наукової проблеми є оцінка емпіричних 

даних і теорій: 

а) методологічні; 



19 

 

б) оціночні;  

в) концептуальні; 

г) процедурні. 

20. Закони, які розкривають особливості функціонування соціальних 

систем: 

а) закони природи; 

б) закони суспільства; 

в) закони мислення та пізнання 

г) закони розвитку. 

21. Здатність джерела відбивати основний зміст, суттєві риси й 

особливості відображуваних подій, явищ: 

а) достовірність джерела  

б) автентичність джерела 

в) репрезентативність джерела 

г) повнота джерела. 

22. Спеціальна галузь наукових історичних знань, що розробляє теорію й 

методику вивчення та використання в історичних дослідженнях джерел, вивчає 

їх походження, склад, структуру, а також функціонування джерельної бази 

історичної науки – це ___________. 

23. Історичний метод, що дозволяє вивчати подібні явища, які 

відбуваються в різні періоди, в різних масштабах і на різних територіях; 

розкривати сутність явищ за їхнім генетичним зв'язком, виявляти загальне, 

спільне, особливе і одиничне в об'єктах дослідження: 

а) синхронний; 

б) діахронний;  

в) історико-типологічний; 

г) історико-системний. 

24. Історико-психологічний метод, спрямований на вивчення життєвого 

шляху особи в певному макро- та мікро- оточенні: 
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а) метод вивчення продуктів діяльності людини; 

б) метод вивчення літературно-історичних джерел; 

в) біографічний метод; 

г) порівняльно-описовий метод. 

25. Реферати, які відтворюють зміст первинного тексту: 

а) наукові; 

б) репродуктивні; 

в) індикативні; 

г) продуктивні. 

26. Науково-дослідні роботи, які спрямовані на збільшення обсягу знань з 

предмету, що вивчається: 

а) фундаментальні; 

б) пошукові; 

в) прикладні. 

27. Науково-дослідні роботи, які допомагають у формуванні наукових 

основ, методів і принципів досліджень: 

а) фундаментальні; 

б) пошукові; 

в) прикладні. 

28. Як називається процес наведення короткого переліку питань, що 

розглядаються в науковій роботі? ___________. 

29. Ефективність науково-дослідної роботи групи оцінюється: 

а) за публікаціями;  

б) за кількістю впроваджених тем;  

в) за цитуваннями; 

г) за новизною розробки.  

30. Опубліковані на початку наукової конференції (з’їзду, симпозіуму) 

матеріали попереднього характеру, що містять виклад основних аспектів 

наукової доповіді – це ___________. 
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Варіант 4 

1. Класифікація наук Аристотеля містить:  

а) теоретичні, практичні, механічні та логіку; 

б) теоретичні, практичні та творчі науки; 

в) теоретичні та прикладні; 

г) науки про природу, суспільство і пізнання. 

2. Якісний стрибок у розвитку продуктивних сил суспільства на основі 

докорінних зрушень у наукових знаннях називається ___________. 

3. Чуттєва, раціональна та ейдетична форми це складові ___________ 

пізнання. 

4. Зазначте автора, вчення якого можна охарактеризувати так:: 1) важливо 

порівнювати теорії одну з одною; 2) необхідно ретельно вивчати історію 

розвитку наукового пізнання: 

а) К. Поппер; 

б) І.Лакатос; 

в) П.Фейерабенд; 

г) Т. Кун. 

5. Операція мислення, яка полягає у виділення частки із загального: 

а) аналіз; 

б) класифікація; 

в) конкретизація; 

г) абстрагування. 

6. До якого виду знань належать дані наукових спостережень і 

експериментів? 

а) емпіричне знання;  

б) чуттєве знання; 

в) теоретичне знання; 

г) метатеоретичне знання. 
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7. Особливий вид пізнавальної діяльності, спрямований на вироблення 

об'єктивних, системно організованих і обґрунтованих знань про природу, 

людину і суспільство – це ___________. 

8. Принцип,  відповідно до якого правильне розуміння предмета можливе 

лише за умови, коли досліджується вся сукупність його внутрішніх і зовнішніх 

зв'язків та відносин:  

а) об'єктивності; 

б) всебічності; 

в) конкретності; 

д) практики. 

9. Довільне з'єднання різних, розрізнених фактів, концепцій, понять, в 

результаті чого доходять до поверхневих, але відносно правдоподібних 

висновків; сьогодні використовується для створення ідей, що допомагають 

змінювати масову свідомість (наприклад, у рекламі) – це ___________. 

10. Методи, які дають змогу перевірити отримані результати – кількісний 

та якісний аналіз даних на основі виміру, співвіднесення постійних і змінних 

чинників: 

а) первинні; 

б) вторинні; 

в) верифікаційні. 

11. Методологія конкретної науки, які є базою для вирішення 

дослідницької проблеми, називається ___________. 

12. Вчення про методи, методики, способи і засоби пізнання  

а) методологія; 

б) філософія; 

в) метафізика. 

13. Методологія,  пов'язана з аналізом методів дослідження з точки зору 

логічної структури і формалізованих підходів до побудови теоретичного 

знання, його істинності і аргументованості: 
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а) дискриптивна (описова); 

б) прескриптивна (нормативна); 

в) змістовна; 

г) формальна. 

14. Критерій оцінки достовірності результатів теоретичного дослідження, 

сутність якого полягає у тому, що теорія повинна мати емпіричний зміст, має 

передбачати змістовну інтерпретацію формальних результатів: 

а) несуперечність; 

б) інтерпретованість; 

в) перевіряємість; 

г) достовірність. 

15. Модель можливого майбутнього наукового знання – це ___________. 

16. Критерій достовірності результатів емпіричного дослідження, який 

полягає в тому, що отримані дані повинні охоплювати усі істотні 

характеристики досліджуваного явища, процесу: 

а) об'єктивність; 

б) адекватність (валідність); 

в) нейтральність по відношенню до досліджуваних явищ; 

г) повнота. 

17. Зазначте тип наукової проблеми, якщо вона пов’язана з 

реконструкцією нерозв’язних ситуацій і об’єктів (об'єкт зник або знаходиться у 

далекому минулому), передумова такої проблеми є достеменною  – 

___________. 

18. Об’єктом дослідження якої наукової проблеми є планування 

наукового дослідження: 

а) методологічні; 

б) оціночні;  

в) концептуальні; 

г) процедурні. 
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19. Закони, які відображають об`єктивні закономірності розвитку систем: 

а) динамічні; 

б) статистичні; 

в) загальні; 

г) часткові. 

20. Логічно організоване знання, система знань, що адекватно і цілісно 

відбиває визначену область дійсності – це ___________. 

21.  Закони, які описують поведінку складних систем, утворених з 

багатьох частин: 

а) динамічні; 

б) статистичні; 

в) загальні; 

г) часткові. 

22. Ступінь відповідності свідчень джерела тим реальним подіям, що в 

ньому описані: 

а) достовірність джерела  

б) автентичність джерела 

в) репрезентативність джерела 

г) повнота джерела. 

23. Вид джерелознавчої критики, що полягає у перевірці достовірності 

джерела шляхом зіставлення вміщеної у ньому інформації з об'єктивною 

логікою розвитку історичних подій – це ___________. 

24. Історичний метод, спрямований на виявлення однорідних об’єктів у 

просторі і часі: 

а) історико-генетичний;  

б) історико-порівняльний;  

в) історико-типологічний; 

г) історико-системний. 
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25. Напрям наукових досліджень в історії, соціології, психології, та інших 

галузях, присвячених феномену статі – це ___________. 

26. Методологія «нової наукової історії»  характеризується: 

а) зосередженням уваги на використанні конкретноісторичних методів; 

б) широким застосуванням міждисциплінарного підходу; 

в) незначною увагою до використання методів кількісного аналізу. 

27. Наукові дослідження, спрямовані на впровадження в практику 

результатів конкретних фундаментальних і прикладних досліджень 

називаються ___________. 

28. Форма організації наукової діяльності, в рамках якої дослідники 

представляють і обговорюють свої роботи – це ___________. 

29. Наукова публікація, у якій подаються проміжні або кінцеві 

результати, висвітлюються конкретні окремі питання за темою дослідження, 

фіксується науковий пріоритет автора, що робить її матеріал надбанням 

фахівців – це ___________. 

30. Ефективність роботи дослідника оцінюється: 

а) за новизною розробки;  

б) за кількостю впроваджених тем;  

в) за кількостю проданих ліцензій; 

г) за економічною ефективністю від впровадження НДР та ДКР. 

 

Варіант 5 

1. Згідно із періодизацією Г. Башлара  НТП пройшов такі етапи: 

а) класичне природознавство (XVII–XIXст.), формування некласичного 

природознавства (кінець ХІХ – перша половина ХХ ст.), некласичне 

природознавство;  

б) донауковий етап (класична античність – ХVII–XVIII ст.), науковий етап 

(останнє десятиріччя XVIII ст. – початок XX ст.), етап нового наукового духу 

(починаючи з 1905 р.); 
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в) винайдення парової машини XVIII ст., науково-технічні досягнення в хімії та 

електриці XIX ст., створення комп’ютерів ХХ ст.  

г) етап класичного природознавства, некласичної науки, посткласичної науки; 

2. Поступальний, еволюційний розвиток науки і техніки на основі 

широкого пізнання і освоєння зовнішніх сил природи називається ___________. 

3. Безліч елементів, які знаходяться у відносинах і зв'язках один з одним 

та утворюють визначену цілісність, єдність – це ___________. 

4. Форма раціонального пізнання, виведення нового знання, 

обґрунтованого за допомогою інших думок: 

а) уявлення; 

б) поняття; 

в) судження; 

г) умовивід. 

5. Пізнавальна діяльність людини, спроможність отримувати знання про 

такі об'єкти і стосунки навколишнього світу, які не можуть бути сприйняті 

безпосередньо – це ___________. 

6.  Знання, сформовані завдяки спекуляції на сукупності популярних 

теорій: 

а) паранаукові; 

б) квазінаукові; 

в) псевдонаукові; 

г) антинаукові. 

7. Вид рефлексії, який служить для аналізу вже виконаної діяльності і 

минулих подій: 

а) ситуативна; 

б) ретроспективна; 

в) проспективна. 

8. Сприйняття навколишнього світу через призму догм – переконань, 

відступати від яких не можна ні на крок; сьогодні використовується для 
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створення знання, яке претендує на статус абсолютного (наприклад, у релігіях і 

віруваннях) – це ___________. 

9. Філософський метод, який головним завданням вбачає формування 

понять шляхом інтуїтивного вбачання сутностей в одиничному: 

а) герменевтичний; 

б) феноменологічний; 

в) трансцендентальний. 

10. Традиційні методи, що використовуватися з метою перевірки 

істинності гіпотез і висновків:  

а) логіко-аналітичні; 

б) візуальні або графічні; 

в) експериментально-ігрові. 

11. Які методи належать до теоретико-емпіричного рівня пізнання? 

а) абстрагування; 

б) гіпотетико-дедуктивний метод; 

в) спостереження; 

г) опис. 

12. Наукові дослідження, які полягають у здійсненні експериментальної 

чи теоретичної діяльності, спрямованої на одержання нових знань про основні 

закономірності побудови, функціонування і розвитку людини, суспільства, 

природного середовища називаються ___________. 

13. Методи, які використовуються з метою збору інформації, вивчення 

джерел, спостереження, опитування та ін.: 

а) первинні; 

б) вторинні; 

в) верифікаційні. 

14. Сфера досліджень наукового колективу, яка спрямована на вивчення 

певних фундаментальних, теоретичних і експериментальних завдань у 

відповідній галузі науки – це ___________. 
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15. Кілька наукових проблем, об'єднаних однією метою: 

а) комплексна проблема; 

б)  проблема; 

в) тема; 

г) питання. 

16. Критерій оцінки достовірності результатів теоретичного дослідження, 

сутність якого полягає у тому, що теорія повинна охоплювати усі явища, 

процеси з її предметної області: 

а) предметність; 

б) повнота; 

в) несуперечність; 

г) перевіряємість. 

17. Вид доказу, який полягає в тому, що доводиться помилковість 

наслідків тези: 

а) спростування демонстрації; 

б) спростування тези; 

в) побічні докази (доказ від протилежного); 

г) прямі докази. 

18. Класифікація наукових проблем О. В. Клименюк містить: 

а) концептуальні, структурні та субстратні проблеми; 

б) глобальні, континентальні, державні, регіональні, галузеві та комплексні 

в) предметні, емпіричні та концептуальні проблеми, процедурні, методологічні 

та оціночні; 

г) вирішувані, нерозв'язні та некоректні. 

19. Гіпотеза, яка представляє собою припущення про тенденції і 

закономірності розвитку об'єкта дослідження: 

а) описова гіпотеза;  

б) пояснювальна гіпотеза; 

в) прогнозна гіпотеза. 
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 20. Слово або сполучення слів, що позначає поняття, які застосовуються 

в науці – це ___________.  

21. Зазначте тип наукової проблеми, якщо вона може бути вирішена, її 

рішення є достеменним, майже достеменним або помилковим – ___________. 

22. Носій історичної інформації, що виник як продукт розвитку природи і 

суспільних відносин і відбиває той чи інший бік людської діяльності – це 

___________. 

23. Визначення достовірності джерела, встановлення його авторства, часу 

та місця створення: 

а) атрибуція джерела; 

б) інтерпретація джерела; 

в) критика джерела. 

24. Історичний метод, який допомагає здійснювати одночасне вивчення 

подій, дозволяє встановити взаємозв'язки між явищами та процесами, що 

відбуваються в один і той же період: 

а) синхронний; 

б) діахронний;  

в) історико-типологічний; 

г) історико-системний. 

25. Історико-психологічний метод, констатувати факти через 

співставлення, перенесення та пояснення використаних засобів тлумачення 

конкретних історико-психологічних даних: 

а) метод вивчення продуктів діяльності людини; 

б) метод вивчення літературно-історичних джерел; 

в) біографічний метод; 

г) порівняльно-описовий метод. 

26. «Нова наукова історія»: 

а) висуває концепцію множинності соціального часу і наявності «різних часів» 

в конкретному історичному суспільстві; 
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б) використовує позитивістський досвід історіописання; 

б) зосереджується на формулюванні загальноісторичних теорій і гіпотез; 

в) відмовляється від побудови моделей досліджуваних явищ. 

27. Історико-психологічний метод, який представляє собою систему 

дослідницьких процедур, спрямованих на збирання, систематизування, аналіз і 

тлумачення продуктів діяльності людини – виявів активності особистості щодо 

явищ об'єктивного і суб'єктивного світу: 

а) метод вивчення продуктів діяльності людини; 

б) метод вивчення літературно-історичних джерел; 

в) біографічний метод; 

г) порівняльно-описовий метод. 

28. Патент, який дається на форму, рисунок або колір чи їхнє поєднання, 

які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для 

задоволення естетичних та ергономічних потреб:  

а) на винахід;  

б) на корисну модель;  

в) на промисловий зразок. 

29. Науково-дослідні роботи, які спрямовані на розробку прогнозів 

розвитку науки і техніки: 

а) фундаментальні; 

б) пошукові; 

в) прикладні. 

30. Ефективність роботи дослідника оцінюється: 

а) за цитуваннями; 

б) за економічною ефективністю від впровадження НДР та ДКР;  

в) за кількостю впроваджених тем;  

г) за кількостю проданих ліцензій. 
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Варіант 6 

1. Класифікація наук Ф.Енгельса містить:  

а) граматику, діалектику, риторику, геометрію, арифметику, астрологію, 

музику, медицину і архітектуру; 

б) історію, філософію та мистецтво; 

в) граматику і логіку, математику, натурфілософію, метафізику та етику; 

г) механіку, фізику, хімію, біологію, соціальні науки. 

2. В. Стьопін виділяє такі етапи НТП: 

а) донауковий етап (класична античність – ХVII–XVIII ст.), науковий етап 

(останнє десятиріччя XVIII ст. – початок XX ст.), етап нового наукового духу 

(починаючи з 1905 р.);  

б) класичне природознавство (XVII–XIXст.), формування некласичного 

природознавства (кінець ХІХ – перша половина ХХ ст.), некласичне 

природознавство; 

в) винайдення парової машини XVIII ст., науково-технічні досягнення в хімії та 

електриці XIX ст., створення комп’ютерів ХХ ст.  

3. Зазначте автора, вчення якого можна охарактеризувати так: 1) розвиток 

знання відбувається в результаті поступового накопичення знань; 2) наука є 

процесом розмноження теорій, в якому немає єдиної лінії (плюралізм в науці):  

а) К. Поппер; 

б) І.Лакатос; 

в) П.Фейерабенд; 

г) Т. Кун. 

4. Міждисциплінарна галузь, яка займається вивченням процесів 

самоорганізації і виникнення, підтримки стійкості і розпаду систем різної 

природи, називається ___________. 

5. Знання, які формуються за допомогою свідомої експлуатації домислів і 

забобонів: 

а) лженаукові; 
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б) квазінаукові; 

в) антинаукові; 

г) псевдонаукові. 

6. Вид рефлексії, який полягає у здатності суб'єкта співвідносити 

з предметною ситуацією власні дії, а також координувати і контролювати 

елементи діяльності відповідно до умов, що міняються:  

а) ситуативна; 

б) ретроспективна; 

в) проспективна. 

7. Утопічні знання та знання, які свідомо спотворюють уявлення про 

дійсність, характерні, в основному для періодів соціальної нестабільності: 

а) паранаукові; 

б) квазінаукові; 

в) антинаукові; 

г) псевдонаукові. 

8. Розділ філософії, що займається дослідженнями первинної природи 

реальності, світу і буття як такого – це ___________. 

9. Філософський метод, який дає визначення сущого через розкриття 

суб´єктивних засад його формоутворення: 

а) герменевтичний; 

б) феноменологічний; 

в) трансцендентальний. 

10. Які методи належать до теоретико-емпіричного рівня пізнання? 

а) уявний експеримент; 

б) аналіз і синтез; 

в) вимір; 

г) аксіоматико-дедуктивний метод. 

11. Наукові дослідження, які фінансуються організаціями-замовниками за 

господарськими договорами називаються ___________. 
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12. Сукупність прийомів або операцій практичного або теоретичного 

освоєння дійсності: 

а) методологія; 

б) метод; 

в) методика; 

г) підхід. 

13. Наукові дослідження, які виконуються за ініціативою вченого 

називаються ___________. 

14. Спосіб зв’язку аргументів між собою та з тезою (таблиці, графіки, 

розрахунки тощо) – це ___________. 

15. Складне суперечливе наукове питання, яке виникло в результаті 

відкриття нових фактів, що виходять за межі попередніх теоретичних уявлень, 

охоплює значну область дослідження, визначає стратегію наукової роботи і має 

перспективне значення: 

а) комплексна проблема; 

б)  проблема; 

в) тема; 

г) питання. 

16. Розщеплення проблеми, пошук і формулювання підпитань, без яких 

не можливо здійснити дослідження і отримати очікуваний результат:  

а) декомпозиція; 

б) локалізація; 

в) обґрунтування. 

17. Закони, які виявляються в окремих галузях: 

а) спільні; 

б) загальні; 

в) часткові; 

г) статистичні. 
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18. Форма мислення, що відбиває істотні властивості, зв'язки і відносини 

предметів і явищ – це ___________. 

19. Необхідне, істотне, стійке, повторюване відношення між явищами в 

природі і суспільстві: 

а) умовивід; 

б) аксіома; 

в) принцип; 

г) закон. 

20. Форми емпіричного знання: 

а) науковий опис; 

б) теорія;  

в) концепція;  

г) парадигма. 

21. Рівень наукового дослідження, для якого характерний аналіз теорій 

сформульованих на теоретичному рівні – це ___________ рівень 

22. Система теоретичних знань і наукових принципів, на основі яких 

формуються метод і методика джерелознавчого дослідження – це ___________. 

23. Спеціальна галузь наукових знань, що вивчає історію історичної 

науки – це ___________. 

24. Принцип, який вимагає розгляду всіх історичних фактів, явищ і подій 

у відповідності з конкретно-історичними обставинами, в їх взаємозв'язку і 

взаємообумовленості: 

а) принцип об’єктивності; 

б) принцип історизму; 

в) принцип всебічності; 

г) принцип альтернативності. 

25. Метод, який забезпечує поглиблений аналіз суспільно-історичних 

систем, розкриття внутрішніх механізмів їх функціонування та розвитку:  

а) історико-генетичний;  
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б) історико-порівняльний;  

в) історико-типологічний; 

г) історико-системний. 

26. «Нова наукова історія»: 

а) використовує позитивістський досвід історіописання; 

б) зосереджується на формулюванні загальноісторичних теорій і гіпотез; 

в) будує моделі досліджуваних явищ та перевіряє їх фактичним матеріалом; 

г) розробляє «тотальну» історію, що враховує і вбирає в себе всі аспекти 

активності людських спільнот і все різноманіття сфер соціальної практики 

людини в їх системно-структурній цілісності і соціокультурній єдності. 

27. Метод, який  дозволяє зібрати, виміряти та проаналізувати масові 

кількісні і якісні дані, порівняти їх та представити у числовій формі, установити 

взаємну залежність між різними факторами та  побудувати математичну модель 

процесу – це ___________. 

28. Короткий письмовий виклад наукової праці, що стисло розкриває її 

зміст: 

а) науковий реферат; 

б) інформативний реферат; 

в) індикативний реферат; 

г) продуктивний реферат. 

29. Науково-дослідні роботи, які спрямовані на відкриття шляхів 

застосування нових явищ і закономірностей: 

а) фундаментальні; 

б) пошукові; 

в) прикладні. 

30. Ефективність науково-дослідної роботи групи оцінюється: 

а) за публікаціями;  

б) новизною розробки;  

в) цитуваннями; 
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г) валютним виторгом. 

 

Варіант 7 

1. Класифікація наук Л. Г. Джахая містить: 

а) теоретичні, практичні та творчі науки; 

б) теоретичні, практичні, механічні та логіку;  

в) теоретичні та прикладні; 

г) науки про природу, суспільство і пізнання. 

2. Галузь досліджень, що вивчає закономірності функціонування і 

розвитку науки, структуру і динаміку наукової діяльності, взаємодію науки з 

іншими соціальними інститутами і сферами матеріального та духовного життя 

суспільства – це ___________. 

3. Форма чуттєвого пізнання, образ раніше створеного або сприйнятого 

уявою явища: 

а) сприйняття; 

б) уявлення; 

в) відчуття; 

г) судження. 

4. Зазначте автора, вчення якого можна охарактеризувати так:: 

1) в розвитку наукового знання велику роль грає діяльність наукового 

співтовариства; 2) особливу значущість в розвитку науки мають соціальні 

і психологічні моменти: 

а) К. Поппер; 

б) І. Лакатос; 

в) П. Фейерабенд; 

г) Т.  Кун. 

5. Операція мислення, яка полягає у об'єднанні частин, розділених 

аналізом, з виявленням істотних зв'язків:  

а) синтез; 
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б) узагальнення; 

в) конкретизація; 

г) абстрагування. 

6. Безпосереднє досягнення істини без логічного аналізу, яке базується на 

уяві, емпатії і попередньому досвіді – це ___________. 

7. Операція мислення, яка полягає у розділенні предмета чи явища на 

складові компоненти: 

а) аналіз; 

б) класифікація; 

в) конкретизація; 

г) абстрагування. 

8. Принцип,  відповідно до якого істиною є реальне, неспотворене 

відображення у свідомості дійсних предметів, явищ та процесів, їхніх сторін та  

властивостей: 

а) об'єктивності; 

б) всебічності; 

в) конкретності; 

д) практики. 

9. Характерними рисами діалектики, які відрізняють її від метафізики є: 

а) об'єкт розглядається статично, відсутній зв’язок з подіями, які впливають на 

розвиток об'єкта; 

б) об'єкт розглядається у процесі розвитку, в основі якого лежить боротьба 

протилежностей; 

в)   об'єкт розглядається однозначно,  відособлено від інших речей і явищ. 

10. До якого типу методів належать аналітичні, статистичні, теоретико-

множинні, логічні, лінгвістичні, семіотичні, графічні, структурно-лінгвістичні, 

імітаційно-динамічні методи та моделювання? 

а) змістовні; 

б) формалізовані; 
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в) комплексні. 

11. Нове конструктивне чи технологічне рішення, закінчене 

випробування, які можуть бути впроваджені або використані у практичній 

діяльності - це ___________. 

12. Наукові дослідження, які фінансуються із засобів бюджету 

називаються ___________. 

13. Методологія, яка надає опис структури і змісту наукового знання: 

а) дискриптивна (описова); 

б) прескриптивна (нормативна); 

в) змістовна; 

г) формальна. 

14. Вид доказу, який полягає в тому, що доводиться істинність антитези: 

а) спростування демонстрації; 

б) спростування тези; 

в) побічні докази (доказ від протилежного); 

г) прямі докази. 

15. Обмеження об’єкта вивчення колом питань, посильних для дослідника 

або колективу вчених, та розробка яких є можливою з урахування матеріально-

технічної бази дослідження: 

а) декомпозиція; 

б) локалізація; 

в) обґрунтування. 

16. Плани, які використовуються для перевірки гіпотези, описання фактів, 

що характеризують об'єкт дослідження: 

а) розвідувальні; 

б) аналітичні (описові); 

в) експериментальні. 

16. Знання про яку-небудь подію, явище, вірогідність якого доведена: 

а) факт дійсності; 



39 

 

б) факт свідомості; 

в) істинне знання; 

г) неістинне знання. 

17. Форми емпіричного знання: 

а) науковий факт;  

б) проблема; 

в) гіпотеза; 

г) теорія. 

18. Основне вихідне положення якої-небудь теорії, вчення, науки, 

світогляду:  

а) умовивід; 

б) аксіома; 

в) принцип; 

г) закон. 

19. Об’єктом дослідження якої наукової проблеми є спосіб отримання та 

оцінки знання про об’єкти: 

а) предметні; 

б) емпіричні;  

в) концептуальні; 

г) процедурні. 

20. Зазначте тип наукової проблеми, якщо вона є уявною, її передумова - 

помилковою – ___________. 

21. Рід усних та писемних джерел, характерною особливістю яких є 

фіксація інформації у вигляді розповіді у довільній формі про події та явища 

суспільно-політичного, соціально-економічного й культурного життя – це 

___________. 

22. Рід писемних джерел, що утворився у процесі діяльності 

різноманітних державних, громадських, приватних установ, підприємств, 

організацій тощо – це ___________. 
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23. Рід писемних джерел, що утворився у процесі діяльності 

різноманітних державних, громадських, приватних установ, підприємств, 

організацій тощо – це ___________. 

24. Принцип, який передбачає розгляд історико-економічних процесів з 

врахуванням соціальних інтересів різних прошарків населення, різних форм 

їхніх проявів в суспільстві:  

а) принцип конкретності; 

б) принцип історизму; 

в) принцип всебічності; 

г) принцип соціального підходу. 

25. Історичний метод, який дозволяє встановити сутність історичного 

явища за схожістю чи відмінністю властивих йому рис: 

а) історико-генетичний;  

б) історико-порівняльний;  

в) історико-типологічний; 

г) історико-системний. 

26. Процес напівавтоматичного аналізу великих баз даних з метою 

пошуку корисних фактів – це ___________. 

27. Напрям історичної науки, який займається питаннями переведення 

пам’яток історико-культурної спадщини у цифровий формат та публікації 

результатів оцифровки у мережі Інтернет: 

а) digital-історія 

б) кліометрія; 

в) історична інформатика; 

г) ХМL-моделювання. 

28. Патент, який дається на продукт (пристрій, речовину, штам 

мікроорганізмів, культуру клітин рослини чи тварини) або спосіб отримання 

продукту: 

а) на винахід;  
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б) на корисну модель;  

в) на промисловий зразок. 

29. Науково-дослідні роботи, які забезпечують вирішення конкретних 

наукових проблем для створення нових виробів:  

а) фундаментальні; 

б) пошукові; 

в) прикладні. 

30. Ефективність науково-дослідної роботи групи оцінюється: 

а) за публікаціями;  

б) новизною розробки;  

в) цитуваннями; 

г) кількістю отриманих авторських посвідчень та патентів.  

 

Варіант 8 

1. У 1910 р. першу наукознавчу працю «Великі люди» видав нобелівський 

лауреат: 

а) Д. І. Менделєєв; 

б) В. Оствальд; 

в) Р. Декарт; 

г) В. І. Вернадський. 

2. М. Варон у своїй класифікації наук називає: 

а) граматику, діалектику, риторику, геометрію, арифметику, астрологію, 

музику, медицину і архітектуру; 

б) історію, філософію та мистецтво; 

в) граматику і логіку, математику, натурфілософію, метафізику та етику; 

г) механіку, фізику, хімію, біологію, соціальні науки. 

3. Згідно із періодизацією Е. Тофлера НТР пройшла наступні етапи: 

а) винайдення писемності, книгодрукування, телеграфу та телефону, 

комп’ютерів та поява Інтернету 



42 

 

б) винайдення парового двигуна, будівництво перших залізниць (1750 р. – 

кінець 1-ї третини XIX ст.), винайдення електрики та створення двигуна 

внутрішнього згоряння (1870–1900 рр.), поява перших ЕОМ та промислової 

робототехніки (1960-ті рр.–2004 р.) 

в) винайдення парової машини XVIII ст., науково-технічні досягнення в хімії та 

електриці XIX ст., створення комп’ютерів ХХ ст. 

4. Евристична модель, в основі якої лежить принцип побудови системи 

моделей, яка відбиває семантичні стосунки між об'єктами, що входять в 

завдання, називається ___________. 

5. Форма чуттєвого пізнання, структурований образ, що складається 

з декількох відчуттів:  

а) сприйняття; 

б) уявлення; 

в) відчуття; 

г) поняття. 

6. Операція мислення, яка полягає у групуванні предметів за ознаками: 

а) аналіз; 

б) класифікація; 

в) конкретизація; 

г) абстрагування. 

7. Знання, які представляють собою елементарні відомості про природу:  

а) повсякденно-практичні; 

б) особистісні; 

в) антинаукові; 

г) псевдонаукові. 

8. Якому поняттю відповідають такі визначення? «Форма суспільної 

свідомості, що виробляє систему знань про фундаментальні принципи буття і 

місце людини у світі», «особлива форма пізнання світу, що вивчає 
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найзагальніші суттєві характеристики і фундаментальні принципи реальності і 

пізнання, буття людини, відносин людини і світу» ___________. 

9. Вчення, що визначає єдиним джерелом істинного знання емпіричні 

дослідження, – це ___________. 

10. Які методи належать до емпіричного рівня пізнання? 

а) перехід від абстрактного до конкретного; 

б) ) індукція і дедукція; 

в) аналіз і синтез; 

г) опис. 

11. Методи, які безпосередньо стосуються реальних об'єктів, 

функціонують у конкретній ситуації та використовуються для прогнозування 

результатів: 

а) логіко-аналітичні; 

б) візуальні або графічні; 

в) експериментально-ігрові. 

12. Які методи належать до теоретико-емпіричного рівня пізнання? 

а) перехід від абстрактного до конкретного; 

б) індукція і дедукція;  

в) спостереження; 

г) опис. 

13. Методологія, яка регулює процес здійснення наукової діяльності за 

допомогою рекомендацій та правил: 

а) дискриптивна (описова); 

б) прескриптивна (нормативна); 

в) змістовна; 

г) формальна. 

14. Сукупність відомостей про ті чи інші явища, факти, події та їхній 

взаємозв'язок – це ___________. 
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15. Вид доказу, який полягає в тому, що доводиться відсутність логічного 

зв’язку між аргументом та тезою (підміна тези, необґрунтованість аргументів, 

неправильний спосіб доведення): 

а) спростування демонстрації; 

б) спростування тези; 

в) побічні докази (доказ від протилежного); 

г) прямі докази. 

16. Конкретні завдання наукового дослідження, які мають, переважно, 

практичне значення: 

а) комплексна проблема; 

б)  проблема; 

в) тема; 

г) питання. 

17. Об’єктом дослідження якої наукової проблеми є організація та 

інтерпретація існуючих даних: 

а) предметні; 

б) емпіричні;  

в) концептуальні; 

г) процедурні. 

18.Положення, що є вихідним, недоведеним, і з якого за встановленими 

правилами виводяться інші положення: 

а) умовивід; 

б) аксіома; 

в) принцип; 

г) закон. 

19. Закони, які стосуються суміжних наукових галузей: 

а) спільні; 

б) загальні; 

в) часткові; 
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г) статистичні. 

20. Гіпотеза, яка представляє собою припущення про істотні властивості 

об'єктів, характер зв'язків між окремими елементами досліджуваного об'єкта: 

а) описова гіпотеза;  

б) пояснювальна гіпотеза; 

в) прогнозна гіпотеза. 

21. Слово або сполучення слів, що позначає поняття, які застосовуються 

в науці, називаються ___________. 

22. Група джерел, що відбивають історіографічні факти, тобто факти з 

історії історичної науки, і дають можливість вивчити суспільні умови розвитку 

історичної науки, процес збагачення історичних знань, місце історичної науки в 

суспільному житті, зокрема у формуванні історичної свідомості людей – це 

___________. 

23. Вид джерелознавчої критики, що передбачає перевірку повноти і 

достовірності джерела шляхом його зіставлення з іншими джерелами: 

а) фактична критика; 

б) логічна критика; 

в) зовнішня критика. 

24. Метод,  який полягає у послідовному розкритті змін, які відбуваються 

у ході історичного розвитку об’єкта дослідження: 

а) історико-генетичний;  

б) історико-порівняльний;  

в) історико-типологічний; 

г) історико-системний. 

25. Сукупність спеціальних методів, методик, способів і засобів пізнання 

певної науки, які є базою для вирішення конкретної дослідної проблеми – це 

___________. 

26. «Нова наукова історія»: 

а) формулює загальноісторичні теорії і гіпотези; 
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б) використовує позитивістський досвід історіописання; 

в) розробляє «тотальну» історію, що враховує і вбирає в себе всі аспекти 

активності людських спільнот і все різноманіття сфер соціальної практики 

людини в їх системно-структурній цілісності і соціокультурній єдності; 

г) використовує і обробляє масові джерела з метою отримання з них 

«прихованої» інформації. 

27. Наукова дисципліна, що вивчає історичну інформацію та різні шляхи 

її створення, зберігання, обробки, вивчення, передавання тощо за допомогою 

комп’ютерних технологій: 

а) digital-історія; 

б) кліометрія; 

в) історична інформатика; 

г) електронна археографія. 

28. Реферати, які містять аргументи і наводять основні дані та висновки 

оригінальних документів, які вносять цінний вклад у загальну систему знань 

або корисні для певного кола читачів: 

а) наукові; 

б) інформативні; 

в) індикативні; 

г) продуктивні. 

29. Науково-дослідні роботи, які забезпечують отримання рекомендацій, 

інструкцій, розрахунково-технічних матеріалів, методик:  

а) фундаментальні; 

б) пошукові; 

в) прикладні. 

30. Критична оцінка з боку наукового співтовариства наукових 

досліджень здобувача – це ___________. 
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Варіант 9 

1. Найбільш загальні і фундаментальні поняття, які відбивають істотні, 

загальні властивості та відносини явищ дійсності і пізнання – це ___________. 

2. Р. Бекон поділяє науки: 

а) на граматику, діалектику, риторику, геометрію, арифметику, астрологію, 

музику, медицину і архітектуру; 

б) історію, філософію та мистецтво; 

в) граматику і логіку, математику, натурфілософію, метафізику та етику; 

г) механіку, фізику, хімію, біологію, соціальні науки. 

3. Англійський автор, якого називають засновником наукознавства:  

а) Ф. Гальтон; 

б) І. Боричевський; 

в) В. І. Вернадський; 

г) Дж. Д. Бернал. 

4. Вчення, яке включає емпіризм (для пізнання світу потрібні 

спостережувані докази), та спираються на раціоналізм (базується на 

математичних і логіко-лінгвістичних конструкціях): 

а) позитивізм 

б) неопозитивізм  

в) постпозитивізм 

5. Форма раціонального пізнання, думка, яка встановлює зв'язок між 

поняттями, є твердженням або запереченням наявності ситуації:  

а) уявлення; 

б) поняття; 

в) судження; 

г) умовивід. 

6. Знання, залежні від здібностей суб'єкта і від особливостей його 

інтелектуальної діяльності: 

а) антинаукові; 
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б) особистісні; 

в) повсякденно-практичні; 

г) псевдонаукові. 

7. Особливий різновид поглибленого роздуму про який-небудь предмет, 

духовну істину, інші ідеї, що супроводжується усуненням всіх чинників, які 

розсіюють увагу як зовнішніх (звук, світло), так й внутрішніх (фізична, 

емоційна, інтелектуальна й інша напруга) – це ___________. 

8. Принцип, відповідно до якого процес пізнання обумовлюється 

завданнями і потребами практики, практика є метою, джерелом та основою 

пізнання, вирішальним критерієм істини – це ___________. 

9. До якого виду знань належать загальнонаукова і конкретнонаукова 

картини світу; загальнонаукові методи і категорії; філософські підстави науки? 

а) емпіричне знання;  

б) чуттєве знання; 

в) теоретичне знання; 

г) метатеоретичне знання. 

10. Які методи належать до теоретичного рівня пізнання? 

а) перехід від абстрактного до конкретного; 

б) індукція і дедукція;  

в) вимір; 

г) опис. 

11. Методологія, яка включає вивчення законів, теорій, структури 

наукового знання, критеріїв науковості і системи використовуваних методів 

дослідження: 

а) дискриптивна (описова); 

б) прескриптивна (нормативна); 

в) змістовна; 

г) формальна. 

12. Які методи належать до емпіричного рівня пізнання? 
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а) уявний експеримент; 

б) аксіоматико-дедуктивний метод; 

в) аналогія; 

г) вимір. 

13. Нове знання, здобуте в процесі фундаментальних або прикладних 

наукових досліджень і зафіксованого на носіях наукової інформації у формі 

наукового звіту, наукової праці, доповіді, відкриття, монографії – це 

___________. 

14. Плани, які застосовується для визначення причинно-наслідкових 

зв'язків у досліджуваному об'єкті: 

а) розвідувальні; 

б) аналітичні (описові); 

в) експериментальні. 

15. Комплекс парадигматичних, синтагматичних і прагматичних структур 

і механізмів, який характеризує конкуруючі між собою стратегії діяльності 

людей: 

а) підхід; 

б) концепція; 

в) картина світу. 

16. Система узагальненого знання, яка відображає відносини і зв'язки між 

явищами об'єктивної реальності – це ___________. 

17. Гіпотеза, яка представляє собою припущення про причинно-

наслідкові залежності: 

а) описова гіпотеза;  

б) пояснювальна гіпотеза; 

в) прогнозна гіпотеза. 

7. Закони, які виявляються в усіх сферах буття: 

а) спільні; 

б) загальні; 
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в) часткові. 

г) статистичні. 

18. Сукупність понять (наукових термінів), які використовуються 

у визначеній науці називається ___________. 

19. Об'єктивна подія, результат, що відноситься до сфери свідомості і 

пізнання: 

а) факт дійсності; 

б) факт свідомості; 

в) істинне знання; 

г) неістинне знання. 

20. Форми теоретичного знання: 

а) науковий факт;  

б) науковий опис; 

в) емпірична залежність; 

г) гіпотеза. 

21. Пам'ятки минулого (спогади, щоденники, дорожні нотатки, 

інформаційні жанри періодики), що склалися на основі вражень їх авторів від 

подій і прямого впливу на ці події, як правило, не мали – це ___________. 

22. Тип джерел, в яких інформація зафіксована у словесній формі – це 

___________. 

23. Пам'ятки матеріальної і духовної культури (законодавчі акти, грамоти, 

універсали, службове листування та ін.), що виникли у процесі розвитку самих 

подій – це ___________. 

24. Науковий принцип, який передбачає опору на факти в їх справжньому 

змісті, не спотворені і не підігнані під схему: 

а) принцип об’єктивності; 

б) принцип історизму; 

в) принцип всебічності; 

г) принцип соціального підходу. 
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25. Загальні положення, яким повинні задовольняти наукові теорії – це 

___________. 

26. Спеціальна історична дисципліна, яка досліджує використання 

математичних методів в історичних дослідженнях: 

а) електронне архівознавство; 

б) кліометрія; 

в) digital-історія; 

г) історична інформатика. 

27. Спеціальна історична дисципліна, що вивчає закономірності й 

характер складу та розвитку народонаселення на різних етапах існування 

людського суспільства – це ___________. 

28. Реферати, які містять творче або критичне осмислення реферованих 

джерел: 

а) наукові; 

б) репродуктивні; 

в) індикативні; 

г) продуктивні. 

29. Науково-дослідні роботи, які забезпечують визначення можливості 

проведення ДКР з тематики НДР:  

а) фундаментальні; 

б) пошукові; 

в) прикладні. 

30. Коротко, точно, послідовно сформульовані ідеї, думки, положення 

наукової доповіді, повідомлення, статті або іншої наукової праці – це 

___________. 
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Варіант 10 

1. Класифікація наук Ф. Бекона містить:  

а) граматику, діалектику, риторику, геометрію, арифметику, астрологію, 

музику, медицину і архітектуру; 

б) історію, філософію та мистецтво; 

в) граматику і логіку, математику, натурфілософію, метафізику та етику; 

г) механіку, фізику, хімію, біологію, соціальні науки. 

2. Науки, спрямовані на рішення технічних, виробничих, соціально-

технічних проблем називаються ___________. 

3. Евристична модель, відповідно до якої вирішувана задача 

розглядається як лабіринт, а процес пошуку рішення, – як блукання по 

лабіринту, називається ___________. 

4. Сукупність вчень, об'єднаних критичним відношенням до 

епістемологічних дослідів, які були розвинені в рамках неопозитивізму: 

а) позитивізм 

б) неопозитивізм  

в) постпозитивізм 

5. Перевірений практикою і засвідчений логікою результат пізнання 

дійсності, відбитий у свідомості людини у вигляді уявлень, понять, суджень і 

теорій – це ___________. 

6. Звернення уваги суб'єкта на зміст і функції власної свідомості, 

продукти власної активності, а також їхнє переосмислення – це ___________. 

7. Операція мислення, яка полягає у об'єднання предметів за загальними 

істотними ознаками: 

а) синтез; 

б) узагальнення; 

в) конкретизація; 

г) абстрагування. 
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8. Якому поняттю відповідають такі визначення? «Наука, яка вивчає 

найбільш загальні істотні характеристики і фундаментальні принципи 

реальності і пізнання, буття людини, відношення людини і світу», «світогляд, 

сукупність найбільш загальних поглядів на світ і місце в ньому людини» 

___________. 

9. Основними тезами позитивізму: 

а) є верифікація, антиказуалізм; 

б) спостереження, казуалізм; 

б) казуалізм, вериікація.  

10. Методи, які не визначають безпосередньо остаточний результат 

пізнання, але задають найбільш загальні регулятиви дослідження, його 

генеральну стратегію називаються ___________. 

11. Які методи належать до теоретичного рівня пізнання? 

а) гіпотетико-дедуктивний метод; 

б) експеримент;  

в) порівняння; 

г) моделювання. 

12. Процес дослідження певного об'єкта, предмета або явища за 

допомогою наукових методів, який має на меті встановлення закономірностей 

його виникнення, розвитку і перетворення в інтересах раціонального 

використання у практичній діяльності людей – це ___________. 

13. Методи, які дають змогу отримати синтезоване уявлення про 

досліджуваний об'єкт, наочно показати його складові, їхню питому вагу, 

причинно-наслідкові зв'язки, інтенсивність розподілу компонентів: 

а) логіко-аналітичні; 

б) візуальні або графічні; 

в) експериментально-ігрові. 

14. Пошук додаткових питань, без яких неможливо отримати відповідь на 

проблемне питання: 
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а) декомпозиція; 

б) локалізація; 

в) обґрунтування. 

15. Критерій оцінки достовірності результатів теоретичного дослідження, 

сутність якого полягає у тому, що встановлення істинності основних положень 

теорії: 

а) повнота; 

б) несуперечність; 

в) перевіряємість; 

г) достовірність. 

16. Критерій оцінки достовірності результатів теоретичного дослідження, 

сутність якого полягає у тому, що всі постулати, ідеї, принципи, моделі, умови і 

інші структурні елементи теорії логічно не повинні суперечити один одному: 

а) повнота;  

б) несуперечність; 

в) інтерпретованість; 

г) перевіряємість. 

17. Наукове припущення, що висувається для пояснення якогось явища і 

вимагає перевірки, а також теоретичного обґрунтування для того, щоб стати 

достовірною науковою теорією – це ___________. 

18. Об’єктом дослідження якої наукової проблеми є пошук даних: 

а) предметні; 

б) емпіричні;  

в) концептуальні; 

г) процедурні. 

19. Форми теоретичного знання: 

а) науковий факт;  

б) науковий опис; 

в) емпірична залежність; 
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г) проблема. 

20. Положення, що фіксує знання, отримане в ході спостережень 

і експериментів – це ___________. 

21. Розумовий акт, який реалізує ставлення до змісту висловлюваної 

думки і пов'язаний з переконанням або сумнівом в її істинності чи хибності: 

а) судження; 

б) умовивід; 

в) принцип; 

г) закон. 

22. Поєднання низки загальнонаукових методів, спрямованих на вивчення 

певного об’єкту дослідження – це ___________. 

23. Окрема група звукових історичних джерел, носіями яких виступають 

фонограми, різного роду технічні звукозаписи текстів, музичних творів, інших 

звукових проявів, що створюються у процесі життєдіяльності людства – це 

___________. 

24. Метод, який дозволяє встановити сутність історичного явища за 

схожістю чи відмінністю властивих йому рис: 

а) історико-генетичний;  

б) історико-порівняльний;  

в) історико-типологічний; 

г) історико-системний. 

25. Спосіб дослідження явищ, що ґрунтується на аналізі їхнього генезису 

й розвитку – це ___________. 

26. Для «нової наукової історії» характерні такі риси: 

а) переважна увага до вивчення колективів і повторюваних соціальних явищ, 

залишаючи в основі думку, що реальність є результатом соціального і 

культурного розвитку; 

б) побудова загальноісторичних теорій і гіпотез; 

д) використання позитивістського досвіду історіописання; 
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е) розробка «тотальної» історії, що враховує і вбирає в себе всі аспекти 

активності людських спільнот і все різноманіття сфер соціальної практики 

людини в їх системно-структурній цілісності і соціокультурній єдності. 

27. Галузь, яка займається збиранням, організацією, аналізом, 

інтерпретацією та представленням даних – це ___________. 

28. Усний або письмовий виклад наукової теми, складений на основі 

проведеного наукового дослідження: 

а) науковий реферат; 

б) інформативний реферат; 

в) індикативний реферат; 

г) продуктивний реферат. 

29. Патент, який дається на конструктивне виконання пристрою: 

а) на винахід;  

б) на корисну модель;  

в) на промисловий зразок. 

30. Ефективність науково-дослідної роботи групи оцінюється: 

а) за публікаціями;  

б) за новизною розробки;  

в) за цитуваннями; 

г) за середньорічним виробленням НДР.  
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ВИСНОВКИ 

 

Підбиваючи підсумки вивчення методології наукового дослідження, 

автори дійшли таких висновків: 

1) модернізація методології наукового дослідження є невід’ємною 

складовою розвитку науки; науково-технічний прогрес на сучасному етапі 

неможливий без впровадження нових технологій наукового дослідження; 

розвитку методології науки сприяє створення окремої дисципліни, яка 

спеціалізується на дослідженні науки – наукознавства; 

2) використання специфічної методології є основною властивістю 

наукового пізнання, яка відрізняє його від інших форм осягнення дійсності; 

3) в ході історичного розвитку були визначені два основних рівні 

здійснення пізнавальної діяльності – емпіричний та теоретичний, в межах яких 

та з врахуванням їхньої єдності формувалось все сьогодні відоме наукове 

знання; на розвиток наукового пізнання впливала ціла низка філософських 

вчень, в рамках та на основі яких сформувались його основні методологічні 

основи, визначились головні напрями подальшого розвитку; 

4) методологія  є невід’ємною складовою наукового дослідження; вона 

має складну структуру і постійно знаходиться в процесі модернізації, що 

відбувається на основі методологічних досягнень багатьох фундаментальних та 

прикладних наук; ключову роль у процесі прискорення та підвищення якості 

сучасних наукових досліджень відіграють методи наукових досліджень, які 

традиційно поділяють на філософські (універсальні для всіх галузей пізнання), 

загальнонаукові (використовуються в усіх науках) та спеціальні (вживаються у 

конкретних дисциплінах); 

5) технологія наукової роботи полягає у використанні певних методів, 

прийомів, способів та засобів відповідно до специфіки наукового дослідження; 

в загальному вигляді здійснення наукового дослідження можна представити як 

єдність трьох основних етапів роботи над науковою працею: формулювання 
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проблеми, роботи над гіпотезою та формулювання теорії; на етапі 

формулювання проблеми дослідник відшукує проблемне питання, обґрунтовує 

його наукову і практичну актуальність, визначає об’єкт і предмет дослідження, 

визначає його мету, формулює тему роботи; на етапі роботи над гіпотезою 

дослідник на основі аналізу стану розробки проблеми висуває і розробляє 

гіпотетичну модель майбутнього наукового знання, формулює завдання 

дослідження, розробляє план роботи, обирає методологію, здійснює теоретичну 

розробку та експериментальну перевірку гіпотези; на етапі формулювання 

теорії дослідження вчений на основі встановлених відповідностей між 

результатами дослідження і гіпотезою формулює теорію, пише висновки, 

оформляє роботу; 

6)  традиційно наукове дослідження здійснюється на двох рівнях – 

емпіричному та теоретичному, які відрізняються понятійним апаратом та 

притаманними тільки їм методами дослідження; основоположними категоріями 

емпіричного рівня є факт, емпіричне узагальнення та емпіричний закон, а 

головними поняттями теоретичного рівня – наукова проблема, гіпотеза, теорія, 

концепція, парадигма та картина світу; методи наукового дослідження можуть 

використовуватись на емпіричному або теоретичному або ж на обох рівнях; 

основними методами емпіричного рівня є  спостереження, порівняння, вимір та 

опис, емпіричного та теоретичного – методи аналізу і синтезу, абстрагування, 

індукції та дедукції, аналогії, моделювання, експерименту, а теоретичного – 

метод сходження від абстрактного до конкретного, гіпотетико-дедуктивний, 

аксіоматико-дедуктивний методи та уявний експеримент;  

7) найважливішими формами  завершеного дослідження окремого 

науковця є дисертації, колективу вчених – науково-дослідні та дослідно-

конструкторські роботи. З метою апробації результатів дослідження та 

включення отриманих досягнень у науковий обіг вчені здійснюють друк 

рефератів, тез доповідей, наукових статей і монографій, отримують патенти на 

свої винаходи, корисні моделі та промислові зразки; впровадження результатів 
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наукових досліджень може виражатись у використанні їх під час розробки 

інших наукових проблем, включенні нового знання у навчальні курси з 

відповідних дисциплін, впровадження результатів роботи  у суспільну практику 

та виробництво; оцінка ефективності прикладних наукових досліджень 

здійснюється на основі аналізу результатів їхнього практичного (суспільного та 

виробничого) впровадження, теоретичних (фундаментальних) – з точки зору 

можливості їхнього широкого застосування у різних галузях, пріоритетності 

вітчизняної науки та міжнародного визнання досягнень. 

Отже, методологія є основоположним поняттям науки, без неї неможливі 

сучасний розвиток науки та задоволення наростаючих суспільних і виробничих 

потреб.   
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