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«МЕТОДИКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ ТА НАПИСАННЯ 

ДИСЕРТАЦІЇ»  

1. Кафедра: Кафедра криміналістики та психології 

2. Ступінь вищої освіти Доктор філософії 

3. Статус навчальної 

дисципліни 

Нормативна 

4. Місце в структурно-

логічній схемі 

Викладається у другому семестрі першого року 

навчання 

5. Кількість кредитів 

ЄКТС: 

Загальна кількість годин: 

- з них аудиторних годин: 

- лекцій: 

- семінарські заняття: 

- практичні заняття: 

- самостійна робота: 

Денна форма 

3 

90 

40 

10 

30 

- 

50 

Заочна форма 

3 

90 

10 

6 

4 

- 

80 

6. Короткий зміст 

навчальної дисципліни 

Завданнями навчальної дисципліни є розширення 

уявлення про особливості організації системи науково-

дослідної діяльності в Україні; охарактеризувати 

систему дослідницьких підходів та методів; розкрити 

особливості застосування законів формальної логіки в 

науковому дослідженні; висвітлити кваліфікаційні 

ознаки дисертації та етапи її виконання; розкрити 

методику збору та обробки наукового матеріалу; 

охарактеризувати вимоги до оформлення, апробації та 

захисту результатів наукового дослідження; 

сформувати власний дослідницький досвід аспірантів 

щодо практичного застосування теорії, концепцій і 

методик організації ефективного наукового 

дослідження як у процесі виконання дисертаційної 

роботи, так і в різноманітних сферах майбутньої 

професійної діяльності. 

Метою навчальної дисципліни є ознайомлення 

аспірантів з теоретико-методологічними та 

організаційно-методичними основами науково-

дослідницької роботи, поглиблення знань щодо засобів 

та методів підвищення ефективності наукових 

досліджень. 

7. Міждисциплінарні 

зв’язки 

«Методологія наукового пізнання», «Сучасні 

інформаційні технології в юридичних дослідженнях» 

8. Форми і методи 

навчання 

Навчальні заняття з дисципліни здійснюватимуться 

у лекційній формі, у формі семінарських та практичних 

занять із застосуванням інтерактивних методів 

навчання, таких як аналіз власного досвіду, обмін 

думками, вирішенням ситуаційних завдань тощо. Лекції 

здійснюються з ключових проблем курсу. 

Вибір методів навчання зумовлений характером 

пізнавальної діяльності здобувачів вищої освіти та 

особливостями освітнього процесу у закладі вищої 

освіти. Зокрема, для досягнення мети навчальної 



дисципліни, формування комплексу відповідних знань 

та вмінь застосовуються пояснювально-ілюстративний, 

репродуктивний, проблемно-пошуковий та 

дослідницький методи. 

9. Форма контролю: Залік 

 

10.  Методи та критерії 

оцінювання:  
 

(для денної форми навчання) 

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни 

визначається за рейтинговою шкалою, що передбачає 

накопичення 100 балів, які перераховуються в 

національну шкалу та шкалу оцінювання ЄКТС.  

Види робіт, які складають суму підсумкових балів 

здобувача вищої освіти:  

- робота на семінарських заняттях – 50 балів;  

- самостійна робота – 30 балів;  

- модульна контрольна робота – 10 балів;  

- підсумковий контроль (залік/екзамен) – 10 балів. - 

наукова робота (як додатковий здобуток) – 10 балів  

(для заочної форми навчання) 

Оцінювання успішності здобувача вищої освіти по 

засвоєнню навчальної дисципліни здійснюється 

посеместрово, тобто підсумкова кількість балів, яку 

необхідно набрати для того, щоб отримати позитивну 

оцінку накопичується здобувачем вищої освіти 

протягом всього семестру (модулю) і складає від 60 до 

100 балів. Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни 

визначається як середньоарифметична результатів 

засвоєння окремих залікових модулів, або за 

результатами екзамену (заліку).  

Для переводу підсумкової оцінки у 100 бальну 

шкалу оцінювання знань середньоарифметична 

підсумкова оцінка множиться на коефіцієнт 20.  

11. Результати навчання: У результаті вивчення здобувач вищої освіти має:  

знати: методологічні засади (підходи, принципи та 

методи) правового дослідження; сучасні передові 

концептуальні та методологічні знання в галузі наукової 

та/або професійної діяльності і на межі предметних 

галузей знань; праці провідних вчених, наукових шкіл 

та фундаментальних праць у галузі права; предметні 

області та обрану наукову спеціальність (відповідного 

фахового спрямування); процедури створення та 

використання правових джерел; сучасні методологічні 

концепції, основи методології наукового пізнання та 

методик наукових досліджень; формування цілісного 

уявлення про науково-дослідницький процес; основні 

критерії оцінки наукового знання і вимоги до 

організації дослідницької діяльності; особливості 

написання та оформлення дисертаційного дослідження; 

вимоги до публікацій за результатами дисертаційного 

дослідження; процедуру попереднього захисту та 

захисту дисертації. 

вміти: самостійно мислити, проводити критичний 

аналіз, оцінку і синтез нових та комплексних ідей; 



формулювати наукові гіпотези й завдання, обирати 

інноваційні напрями, методи й моделі вирішення 

проблем в галузі права; демонструвати навички 

самостійного виконання наукового дослідження, 

гнучкого мислення, відкритості до нових знань, 

оцінювати результати автономної роботи і нести 

відповідальність за особистий професійний розвиток та 

навчання інших; розробляти та реалізовувати проекти, 

включаючи власні дослідження, в юридичній сфері на 

відповідному фаховому рівні, досягати наукових 

результатів, що створюють нові знання, для розв’язання 

актуальних правових, соціальних, наукових, 

культурних, етичних та інших проблем; 

використовувати сучасні інформаційні та комунікативні 

технології при спілкуванні, обміні, пошуку, обробленні, 

аналізі правової інформації та інтерпретації правових 

джерел, зокрема, статистичні методи аналізу даних 

великого обсягу, спеціалізовані бази даних та 

інформаційні системи; демонструвати навички наукової 

комунікації, міжнародного співробітництва, 

представляти широкій науковій спільноті й 

громадськості наукові результати у правозастосуванні 

державною й іноземними мовами в усній і письмовій 

формі; аналізувати та тлумачити чинне законодавство, 

правотворчу і правозастосовчу діяльність, розробляти 

пропозиції щодо їх удосконалення та впровадження у 

практичну діяльність; професійно презентувати власні 

результати досліджень в галузі права на міжнародних 

науково-практичних конференціях, семінарах, у 

наукових виданнях, практично використовувати 

іноземну мову в науковій та педагогічній діяльності. 

12. Основні інформаційні 

джерела  
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