


 
 

 

 



Анотація 
Дисципліна «Методика написання та захисту дисертацій» у системі підготовки 

сучасних аспірантів-політологів займає важливе місце, її вивчення потребує особливої 

уваги та зусиль, враховуючи особливості спеціалізації.  

Сучасний стан розвитку освіти й науки вимагає від науковця не тільки володіти  

методологією та методикою наукової роботи, але й мати навички її раціональної та 

оптимальної організації.Методологія дисертаційного дослідження включає в себе питання 

структурування, логічної організації, засобів та методів діяльності дослідника. 

Дисертаційне дослідження поєднує у собі як теоретичну так і практичну складову 

дослідного процесу. Теоретичне дослідження з методологічної точки зору належить до 

вищого рівня наукового знання, оскільки розкриває та обґрунтовує більш глибинні й 

суттєві сторони досліджуваних явищ. 

Ключові слова: політичні дослідження, електорат, політичні рішення, громадська 

думка, вибірка, політичний аналіз, програма дослідження, методологія наукового 

дослідження. 

 

Анотація 

Discipline "Methods of writing and defending dissertations in the training of modern 

graduate students of political science occupies an important place, its study requires special 

attention and effort, taking into account the peculiarities of specialization. The current state of 

development of education and science requires the scientist not only to have a methodology and 

methods of scientific work, but also to have the skills of its rational and optimal organization. 

The dissertation research combines both theoretical and practical components of the research 

process. Theoretical research from a methodological point of view belongs to the highest level of 

scientific knowledge, as it reveals and substantiates the deeper and essential aspects of the 

studied phenomena.  

Key words: political research, electorate, political decisions, public opinion, sample, 

political analysis, research program, research methodology.  

  



ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Методика написання та 

захисту дисертацій» складена відповідно до освітньо-наукової програми «Політологія» 

підготовки докторів філософії спеціальності 052 Політологія. План дисципліни складає 3 

кредити (90 годин). 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: методика написання та захисту 

дисертацій.  

Міждисциплінарні зв’язки: методологія та організація наукових досліджень, 

філософія науки, емпіричні методи у наукових дослідженнях, правознавство, економіка, 

загальна теорія політики, практична політологія та політичні технології, технології 

політичної експертизи, політичний аналіз та прогнозування. 

Мета курсу: формування цілісного уявлення про науково-дослідний процес та логіку 

його побудови, забезпечення здатності виконувати оригінальні дослідження на засадах 

академічної доброчесності, продукувати нові наукові ідеї, які ґрунтуються на належній 

доказовій базі, формулювати і перевіряти гіпотези, а також оприлюднювати наукові 

дослідження у провідних наукових виданнях конференціях, конгресах, симпозіумах та 

кваліфіковано презентувати результати дисертаційної роботи в процесі її захисту. 

Завдання курсу: формування у аспірантів комплексного уявлення щодоорганізації, 

методики виконання та презентації оригінальних наукових досліджень. 

 
Програмні результати навчання:  

ПРН-1. Опанувати універсальними навичками дослідника, зокрема застосування сучасних 

інформаційних технологій, розробки, організації та управління науковими проектами 

та/або науковими дослідженнями, презентації їх результатів у професійному середовищі 

через сучасні форми наукової комунікації (академічні наукові публікації, семінари, 

конференції), в засобах масової інформації та в публічній сфері у національному та 

міжнародному контексті.  

ПРН-2. Використовувати державну та іноземну мову як усно, так і письмово на рівні, 

достатньому для ефективної професійної комунікації, розуміння іншомовних наукових 

текстів та підготовки фахових публікацій в Україні і провідних наукових виданнях світу.  

ПРН-4. Комплексно розуміти природу та значення політики як специфічного виду 

людської діяльності та особливої сфери пізнання, включаючи розвиток уявлень про 

політику та її сучасні інтерпретації.  

ПРН-7. Комплексно застосовувати широкий спектр політологічних понять, теорій і 

методів до аналізу владно- політичних відносин політичних акторів, інститутів та ідей 

відповідно до певного історичного або сучасного контексту.  

ПРН-9. Конструювати дизайн, розробляти програму та виконувати комплексні 

політологічні дослідження з використанням широкого кола прикладних методів, 

технологій та інструментарію аналізу.  

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-наукової програми аспірант оволодіває такими 

компетентностями:  

І. Загальнопредметні:  
ЗК-1. Знання предметної області та розуміння професійної діяльності.  

ЗК-3. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.  

ЗК-4. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.  

ЗК-7. Вміння виявляти, ставити та розв’язувати проблеми.  

ЗК-10. Здатність розробляти та управляти проектами.  

ІІ. Фахові:  

ФК-2. Поглиблене знання нормативної та позитивної політичної теорії, політичного 

аналізу, порівняльної та прикладної політології та володіння категорійно-та аналітично-

дослідницьким апаратом сучасної світової політичної науки.  



ФК-5. Комплексне розуміння особливостей реалізації влади у різних політичних системах 

та застосування широкого спектру політологічних теорій, концептів і методів для аналізу 

політики на місцевому, національному та міжнародному рівні.  

ФК-6. Здатність конструювати дизайн, розробляти програму та виконувати комплексні 

політологічні дослідження з використанням широкого кола прикладних методів, 

технологій та інструментарію аналізу.  

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни. 

 

Кредити 1-2. Науково-методичні підходи до написання дисертаційної роботи 

Тема 1. Технологія роботи над дисертацією  

1. Вибір теми  

2. Складання плану дисертації  

3. Вивчення літературних джерел. Методи добору фактичних матеріалів і 

складання огляду літератури  

4. Самоперевірка відповідності матеріалів дисертації встановленим вимогам  

Тема 2. Процес підготовки рукопису дисертації  

1. Композиція дисертації  

2. Рубрикація тексту 

3. Прийоми викладення наукових матеріалів 

4. Мова і стиль дисертаційної праці  

Тема 3. Основні вимоги до оформлення дисертацій  

1. Вимоги до змісту дисертації  

2. Загальні вимоги до оформлення дисертації  

3. Подання текстового матеріалу 

4. Правила подання ілюстрацій  

5. Подання таблиць  

6. Загальні правила подання формул  

7. Загальні правила цитування та посилання на використані джерела 

8. Оформлення списку використаних джерел  

9. Правила оформлення додатків  

Кредит 3. Оприлюднення та презентація результатів дисертаційного дослідження. 

Тема 4. Підготовка і видання автореферату  

1. Загальні вимоги до автореферату 

2. Структура автореферату 

3. Оформлення автореферату 

4. Видання автореферату 

5. Електронний варіант автореферату 

Тема 5. Порядок захисту дисертації  

1. Попередній розгляд дисертації і оформлення відгуку установи, в якій 

виконана дисертація  

2. Подання дисертації до спеціалізованої вченої ради, розсилання її 

автореферату  

3. Підготовка здобувача до захисту дисертації  

4. Процедура прилюдного захисту дисертації 

5. Оформлення документів атестаційної справи, порядок розгляду 

атестаційних справ у ВАК України  

3. Рекомендована література 
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