




1. Мета дисципліни «Методологія проведення наукових досліджень у сфері
національної безпеки і оборони та педагогічні технології: Модуль «Методологія
проведення  наукових  досліджень  у  сфері  національної  безпеки  і  оборони»  є
формування  у  курсантів  знань  та  умінь,  щодо  виконання  конкретних  видів
наукових,  науково-дослідних робіт пов’язаних з розвитком безпекового сектору
Збройних Сил України.

2. Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни
знати:

- основи наукового пізнання;
- теоретичні основи з фахових дисциплін.

уміти:
- генерувати нові ідеї;
- працювати над базовими дослідженнями або проектами;
- приймати обґрунтовані рішення.

володіти елементарними навичками:
- роботи з фаховою літературою, засобами пошуку та обробки 

інформації;
- аналізу;
- моніторингу та прогнозування.

3. Анотація навчальної дисципліни:
Навчальна  дисципліна  «Методологія  проведення  наукових  досліджень  у

сфері  національної  безпеки  і  оборони»  покликана  забезпечити  підготовку  та
залучення  курсантів  до  здійснення  науково-дослідницької  діяльності,
ознайомлення їх зі стратегією та тактикою проведення досліджень, надання їм
певних  знань  щодо  методології,  методики й  інструментарію  дослідження  та
підготовки ними публікацій, кваліфікаційних робіт. Навчитись застосовувати в
дослідженнях  методи  аналізу  інформаційних  джерел  та  організації  наукової
праці.

4. Завдання (навчальні цілі) дисципліни:
Дисципліна   спрямована   на   досягнення   таких   загальних

компетентностей:
ЗК1. Здатність  до  абстрактного  та  конкретного  мислення,  аналізу  та

синтезу.
військово-гуманітарних компетентностей:

ФК   6 Здатність  проводити  наукові  дослідження  у  галузі  національної
безпеки та оборони України, прикладні аналітичні розробки проблем міжнародних
відносин  та  світової  політики,  обробляти  та  аналізувати  інформацію,  на
професійному  рівні  готувати  інформаційно-довідкові,  інформаційно-аналітичні
документи та формувати аргументацію для психологічного впливу на війська та
населення зарубіжних країн на тактичному і оперативно-тактичному рівнях.

Дисципліна спрямована на досягнення наступних результатів навчання 
з гуманітарної складової:
ПРН 17 Проводити наукові дослідження у галузі національної безпеки та

оборони України, обробляти та аналізувати інформацію, оформлювати результати



дослідження у вигляді наукової доповіді, статті, магістерської роботи, професійно
готувати  інформаційно-довідкові,  інформаційно-аналітичні  документи  та
формувати  аргументацію  для  психологічного  впливу  на  війська  та  населення
зарубіжних країн.

5. Результати навчання за дисципліною:

Результат навчання
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація;

4. автономність та відповідальність
Форми
(та/або

методи і
технології)

викладання і
навчання

Методи
оцінювання та

пороговий
критерій

оцінювання (за
необхідності)

Відсот
ок у

підсум
ковій
оцінці

з
дисци
пліни

Код Результат навчання

Знати:

1.1

 види та ознаки наукового 
дослідження;
 загальнонаукові методи 
дослідження;
 загальнологічні методи і 
прийоми дослідження;
 часткові методи наук 
(внутрішньо- та міждисциплінарні)

Лекції 1/1,1/2,
1/3; 2/1, 2/2,
семінарське

заняття
1/4, 2/3

Створення
творчої роботи

у вигляді
плану-

конспекту
власної

магістерської
роботи з метою

визначення
засвоєння

навчального
матеріалу

лекцій,
індивідуальна

робота

30%
1.2

 особливості  досліджень  на
військову  тематику  (доступ  до
інформації,  правові  питання
використання даних);
 якісні  методи  досліджень
(історичні  дослідження,  архівні
дослідження,   спостереження  за
учасниками,  глибинні  інтерв'ю,
візуальні  соціальні  дослідження,
тощо);
 кількісні  методи  досліджень
(експериментальні  дослідження,
методи  моделювання,  оцінка
ефективності військової діяльності та
аналіз даних);
 етичні питання у наукових 
дослідженнях.

1.3

 загальну методику виконання
наукового  дослідження  (пошук,
накопичення  та  обробка  наукової
інформації  з  теми  наукового
дослідження);
 основні  елементи  структури
наукового  дослідження  (наукової
статті, магістерської роботи).

Вміти:
2.1  формулювати  теми  наукового

дослідження  та  визначення  робочої
гіпотези;

Лекції 1/1,1/2,
1/3; 2/1, 2/2,
семінарське

Створення
творчої роботи
у вигляді тез

30%



 визначати  мету,  завдання,
об’єкт й предмет дослідження;
 виконувати  теоретичні  і
прикладні й наукові дослідження;
створювати  бібліографічний  апарат
наукових досліджень.
 створювати  огляд  літератури
до наукового дослідження.

заняття
1/4, 2/3

виступу на
конференції за

темою
магістерської

роботи з метою
визначення
засвоєння

навчального
матеріалу

лекцій,
індивідуальна

робота

2.2

 подавати  результати
дослідження  у  рецезованих  наукових
публікаціях  (наукова  стаття,  тези
доповіді);
 оформлювати  публікації  за
вимогами наукових видань.

Автономність та відповідальність:
4.1 Здатність працювати автономно

Самостійна
робота

Робота над
творчими

завданнями

40%

4.2
здатність  до  пошуку,  обробкия  та
аналізу інформації з різних джерел

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними
результатами навчання

           Результати
навчання

дисципліни 
(код)

Програмні
результати навчання 
(назва)

1.1 1.2. 1.3 2.1 2.2 4.1 4.2

ПРН 17 Проводити наукові дослідження у галузі національної безпеки та
оборони України, обробляти та аналізувати інформацію, оформлювати

результати дослідження у вигляді наукової доповіді, статті, магістерської
роботи, професійно готувати інформаційно-довідкові, інформаційно-аналітичні
документи та формувати аргументацію для психологічного впливу на війська та

населення зарубіжних країн.
Тема 1 + + + + +
Тема 2 + + + +



7. Схема формування оцінки

7.1 Форми оцінювання курсантів:
- семестрове оцінювання:
1. Захист творчих завдань під час семінарських занять (РН 1.1, 1.2, 1.3, 2.1,

2.2, 4.1, 4.2) – 30 балів кожне завдання, 10 балів за виконання самостійної роботи
2. Комплексна контрольна робота за матеріалом усіх тем (РН 1.1, 1.2, 1.3,

2.1, 2.2, 4.1, 4.2) –  30 балів.

Максимальна  кількість  балів,  які  можуть  бути  отримані  курсантом  з
навчальної дисципліни протягом семестру – 100 балів.

Підсумкове   оцінювання: залік:  сукупність  балів  за  творчі  завдання  та
оцінки за виконання комплексної контрольної роботи.

Умови допуску до заліка: успішне проходження семестрового оцінювання,
виконання усіх творчих завдань та комплексної контрольної роботи.

Мінімальний пороговий рівень – 60 балів.

7.2 Організація оцінювання:
Семестрове оцінювання здійснюється у формі поточного контролю під час

проведення  лекційних  (опитування),  семінарських  занять,  ККР  і  має  на  меті
перевірку  засвоєння  курсантами  опрацьованого  матеріалу  та  зарахування
залікових кредитів.  Поточний контроль також передбачає перевірку результатів
самостійної роботи курсантів – підготовка творчих робіт.

Для оцінки знань курсанта використовується принцип нарахування балів за
виконані  завдання  з  подальшим  їх  переведенням  у  оцінки  за  національною
шкалою та шкалою ECTS, що викладена у таблиці 7.2.

Таблиця 7.2. 
Розподіл балів за темами навчальної дисципліни

Поточне оцінювання

ЗМ 1
Змістовий модуль 1

Методологія проведення наукових досліджень 
у сфері національної безпеки й оборони

Тема 1. Методологія та технологія
наукових досліджень у сфері

національної безпеки й оборони

Тема 2. Аналіз та представлення
результатів наукових досліджень

Л1 Л2 Л3 С1 Л1 Л2 С1 ККР
10 30 30 30

7.3 Шкала відповідності оцінок:

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

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



8. Структура навчальної дисципліни 
Тематичний план лекцій і практичних занять

№
п/п

Номер і назва теми

Кількість годин

лекції семінар
самостійна
підготовка

Змістовий модуль 1 «Методологія проведення наукових досліджень 
у сфері національної безпеки й оборони»

1. Методологія та технологія 
наукових досліджень у сфері 
національної безпеки й 
оборони

6 2 16

2. Аналіз та представлення 
результатів наукових 
досліджень

4 1 14

3. ККР 1 1
ВСЬОГО 10 4 31

Загальний обсяг 45 год., в тому числі:
Лекцій – 10 год.,
Семінарські заняття – 4 год., 
Самостійна підготовка –  31  год.

9. Рекомендовані джерела:
Базові:

1. Основи  методології  та  організації  наукових  досліджень:  Навч.  посіб.  для
студентів, курсантів, аспірантів і ад’юнтів / за ред. А. Є. Конверського. —
К.: Центр учбової літератури, 2010. — 352 с.

2. Гусак  Ю., Кліщевський  М. Становлення  системи  воєнно  наукових
досліджень у  незалежній Україні:  1991–2013 роки /  Юрій Гусак, Микола
Кліщевський // Наука і оборона. – 2013. – № 3. – С. 33-41

3. Свида І. Ю. Розвиток воєнної науки має залишатися одним з найважливіших
пріоритетів  військового  будівництва  /  І.  Ю.  Свида  //  Військо  України.  –
2010. – № 3 (117). – С. 7.

4. Хижняк В. В., Кохно В. Д. Воєнна наука в Україні: здобутки та перспективи /
В. В. Хижняк, В. Д. Кохно // Наука і оборона. – 2009. – № 1. – С. 8-11.

Додаткові:

1. Joseph  Soeters, Patricia  M.  Shields  and  Sebastiaan  Rietjens
(2014). ROUTLEDGE  HANDBOOK  OF  RESEARCH  METHODS  IN
MILITARY STUDIES. (1 st ed.). London and New York: Routledge.



12. Інформаційні ресурси
В  якості  інформаційного  ресурсу  дисципліни  використовується  мережа

Інтернет.
1. Департамент військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики

Міністерства  оборони  України –  URL:
http  ://  www  .  mil  .  gov  .  ua  /  ministry  /  struktura  -  aparatu  -  ministerstva  /  departament  -  
vijskovoi  -  osviti  -  nauki  -  soczialnoi  -  ta  -  gumanitarnoi  -  politiki  -  ministerstva  -  oboroni  -  
ukraini  .  html  

2. Науково-дослідний центр гуманітарних проблем Збройних Сил України –
URL: https  ://  www  .  facebook  .  com  /  NDCGPZSU  /  

Завдання самостійної роботи:
Подати інформацію:

1. Тема магістерської роботи.
2. Мета роботи і завдання.
3. Об’єкт наукового дослідження.
4. Предмет наукового дослідження.

(Робота оцінюється у 10 балів).

Завдання для творчих робіт

Творча робота 1
Створити візуалізацію (схему) об’єкту власного наукового дослідження.

(Робота оцінюється у 30 балів).

Творча робота 2

Виконується  на  вибір  курсанта.  Або  написання  план-конспекту  власноъ
магістерської  роботи,  або  написання  тез  виступу  на  конференції  на  тему
магістерської роботи

(Робота оцінюється у 30 балів).

Схема плана-конспекта:

1. Тема магістерської роботи
2. Актуальність роботи
3. Мета роботи і завдання
4. Об’єкт наукового дослідження
5. Предмет наукового дослідження
6. Новизна наукового дослідження
7. Гіпотеза (за наявності)
8. Методологія дослідження
9. Джерельна база дослідження

План тез:
1. Короткий лаконічний вступ, постановка проблеми;

https://www.facebook.com/NDCGPZSU/
http://www.mil.gov.ua/ministry/struktura-aparatu-ministerstva/departament-vijskovoi-osviti-nauki-soczialnoi-ta-gumanitarnoi-politiki-ministerstva-oboroni-ukraini.html
http://www.mil.gov.ua/ministry/struktura-aparatu-ministerstva/departament-vijskovoi-osviti-nauki-soczialnoi-ta-gumanitarnoi-politiki-ministerstva-oboroni-ukraini.html
http://www.mil.gov.ua/ministry/struktura-aparatu-ministerstva/departament-vijskovoi-osviti-nauki-soczialnoi-ta-gumanitarnoi-politiki-ministerstva-oboroni-ukraini.html


2. Визначення мети роботи;
3. Загальні положення та базові гіпотези дослідження;
4. Методи і методології, що використовувалися;
5. Різні дані і розрахунки;
6. Проміжні результати і аналіз;
7. Основні результати;
8. Підсумковий аналіз і висновки.

Приблизний перелік питань підсумкової комплексної 
контрольної роботи:

1. До якого типу загальнонаукових методів відноситься спостереження?
2. Назвіть загальні рекомендації до написання тез.
3. Поясніть різницю між оформленням електронних ресурсів за АРА стилем

та стилем MLA
4. Про що потрібно дискутувати у останньому розділі наукової статті?
5. Скільки  стилів  бібліографічного  опису  списку  використаних  джерел

дозволено до використання при написанні наукових робіт в Україні?
6. У  якому  розділі  наукової  статті  відбувається  детальний  опис

експериментів?
7. У якому році вийшов перший науковий журнал?
8. Чим відрізняються метод індукції від методу дедукції?
9. Що таке «Bye PA MeRCi»?
10.Що таке мета наукового дослідження?
11.Що таке модель IMRaD?
12.Яка основна умова при оформленні References у Гарвардському стилі для

джерел мовою оригіналу (українською, російською, корейською і т.д.) в
українських журналах?

13.Яка різниця між предметом та об’єктом дослідження?
14.Яким обсягом повинен бути абстракт до наукової статті?
15.Яким  чином  наводяться  результати  дослідження  чи  експериментів  у

науковій статті?


