МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
1.Система наукових знань складається з таких основних елементів:
2. Розрізняють дві основні групи наукових досліджень:
3. Прикладні наукові дослідження – це:
4. Методи наукового пізнання за ступенем загальності і сфери дії поділяють на три
основні групи:
5. Методика – це:
6. У структурі загальнонаукових методів можна виділити такі три рівні:
7. До методів емпіричного дослідження відносять:
8. До методів теоретичного пізнання відносять:
9. Емпіричний метод порівняння – це:
10. Емпіричний метод опису – це:
11. Індукція – це:
12. Дедукція – це:
13. Об’єкт дослідження – це:
15. Анотація – це:
16. Конспект – це:
17. Такі види документів – книги, брошури; серіальні видання: періодичні (газети,
журнали), серійні видання відносять:
18. Монографія, стаття, автореферат, препринт, тези доповідей, наукова доповідь,
збірник наукових праць – це:
19. Монографія – це:
20. Препринт – це:
21. Автореферат дисертації – це:
22. Стаття – це:
23. Дисертація – це:
24. Первинна інформація – це:
25.Вторинна інформація – це:
26.Теорія – це вчення:
27. Назвіть структурні елементи теорії:
28.Принцип (основний елемент наукової теорії) – це:
29. Назвіть основні напрями методології досліджень:
30. Наукові видання можуть бути двох груп:
31. До науково-дослідних видань належать:
32. До джерелознавчих видань належать:
33. За цільовим призначенням наукові журнали поділяють на: •
34. Наукова стаття – це:
35. Заголовок видання, індекс УДК і ББК, міжнародний стандартний номер
ISBN? – це:
36. Якщо в роботі викладено результати одного дослідження, висновки, визначена
структура і обмежене видання – це:
37. Методологія дослідження – це:
38. Основними видами інформаційної діяльності є:
39. Суб'єктами інформаційних відносин є:
40. Об'єктами інформаційних відносин є:

41. Науково-технічна інформація – це:
42. Що таке «юридична практика» ?
43. Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється:
44. Підготовка здобувачів ступеня доктора наук здійснюється:
45. Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі (ад’юнктурі)
становить:
46. Особа, яка раніше навчалася в аспірантурі (ад’юнктурі) чи докторантурі за
державним замовленням і не захистилася або була відрахована з неї достроково,
має право на повторний вступ до аспірантури (ад’юнктури) чи докторантури за
державним замовленням лише за умови:
47. Нормативний строк підготовки доктора наук у докторантурі становить:
48. Організація науки в державі включає чотири основних сектори:
49. У яких видах існує наукова діяльність ?
50. До аспірантури (ад’юнктури) на конкурсній основі приймаються особи, які:
51. Особа, яка подає для вступу до аспірантури (ад’юнктури) диплом, що виданий
іноземним вищим навчальним закладом:
52. Результати вступних випробувань до аспірантури (ад’юнктури) дійсні для
вступу до відповідного вищого навчального закладу впродовж:
53. Науковий керівник, який є доктором наук, може здійснювати одночасне
наукове керівництво (консультування), як правило, не більше:
54. Науковий керівник, який має ступінь доктора філософії, може здійснювати
одночасне наукове керівництво роботою над дисертаціями, як правило, не більше:
55. Атестація здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється
постійно:
56. Магістерська робота є:
57. Авторські пропозиції щодо вдосконалення визначень окремих термінів,
доповнення та уточнення класифікацій містить:
58. Підсумки проведеного дослідження, основні наукові та практичні результати,
що одержано, викладають у:
59. Вчений, який має вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня,
відповідно до трудового договору (контракту) професійно провадить наукову,
науково-технічну діяльність – це:
60. Вчений, який має вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня,
відповідно до трудового договору (контракту) в університеті, академії, інституті
професійно провадить педагогічну та наукову діяльність – це:
61. Наукова діяльність, спрямована на одержання і використання нових знань для
розв’язання технологічних, інженерних проблем, основними видами якої є
прикладні наукові дослідження – це:
62. Діяльність, спрямована на методичне, організаційне забезпечення та
координацію наукової, науково-технічної та науково-педагогічної діяльності – це:
63. Кандидат на посаду керівника державної наукової установи має вільно володіти
державною мовою, мати науковий ступінь доктора наук або доктора філософії і:
64. Для наукових установ державної, комунальної форм власності, а також
наукових установ, у статутних капіталах яких є частка, що належить державі,
державна атестація проводиться в обов’язковому порядку, не рідше:

65. Для новоутворених наукових установ державна атестація проводиться в
обов’язковому порядку, не пізніше, як:
66. Затверджує пріоритетні напрями розвитку науки і техніки та загальнодержавні
програми науково-технічного розвитку України:
67. Наукова кваліфікаційна праця, що пройшла попередню експертизу і
представлена до захисту на здобуття наукового ступеня у спеціалізованій
вченій раді, – це:
68. Здобувач, який є кандидатом наук, має значний науковий доробок і здатний до
плідної дослідницької діяльності в майбутньому, виконує:
69. Основні наукові результати дисертаційного дослідження відображає:
70. Основна частина дисертаційної роботи, в якій подається огляд основних джерел
з теми дослідження, висвітлюється методика й техніка дослідження з
використанням логічних законів і правил, – це:
71. Елемент, що становить основу наукового знання, відбиває об’єктивні
властивості процесів та явищ, – це:
72. Наукові факти характеризуються такими властивостями:
73. Розробка теоретичної концепції, системи наукових знань про об’єкт і предмет
дослідження, стисле формулювання сутності наукового пошуку – це:
74. Що включають в себе вихідні дані наукового видання?
75. Методологія юридичної науки – це:
76. Прийняті для дослідження предмета лише однієї науки (наприклад, у
юриспруденції – це способи уяснення (тлумачення) норм права, своєрідні прийоми
узагальнення юридичної практики) – це:
77. Використовуються в усіх або у більшості наук (наприклад, структурний,
функціональний методи, сходження від абстрактного до конкретного, формальнологічні процедури, скажімо, аналіз, синтез і т. ін.) – це:
78. Керівна ідея, основне початкове положення теорії, вчення, науки – це:
79. Сукупність дії багатьох законів; система істотних, необхідних загальних
зв'язків, кожна з яких складає окремий закон – це:
80. Наукове твердження, сформульована думка – це:
81. Система теоретичних поглядів, з'єднаних науковою ідеєю (науковими
ідеями) – це:
82. Об’єднання вчених для цілеспрямованого розвитку відповідних напрямів
науки, захисту фахових інтересів, координації науково-дослідної роботи, обміну
досвідом – це:
83. Юридична особа, основним видом діяльності якої є видавнича діяльність,
спрямована на висвітлення результатів наукової, науково-технічної діяльності,
оприлюднення наукових результатів – це:
84. Юридична особа незалежно від організаційно-правової форми та форми
власності, утворена в установленому законодавством порядку, для якої наукова та
науково-технічна діяльність є основною, – це:
85. Право, джерела права, правотворчість, правозастосування, юридична
відповідальність, правові системи, норми права, правочини тощо є об’єктами
дослідження:
86. Теза – це коротко сформульовані основні положення:

87. Авторський (друкований) аркуш – це:
88. Ефективним інструментом впровадження результатів наукового дослідження є:
89. Головним методологічним інструментом, що організовує процес дослідження і
визначає його логіку є:
90. Формою впровадження результатів наукового дослідження у навчальний
процес є:

