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ВСТУП 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Методологія та організація науково-

дослідної роботи політолога» складена відповідно до освітньої програми підготовки 

аспірантів  052 «Політологія». 

Предметом вивчення дисципліни «Методологія та організація науково-дослідної роботи 

політолога» є представлення аспірантам сучасних підходів до наукового дослідження 

політичних явищ і процесів, методології дисертаційного дослідження, організації процесу 

проведення дослідження, сучасних вимог до представлення результатів дослідження, питань 

академізму, наукової етики,  стилю та жанрових особливостей наукової мови дисертації та 

автореферату.  

 

Міждисциплінарні зв’язки: «Методологія та організація науково-дослідної роботи 

політолога» базується на вивченні таких дисциплін, як «Основи наукових досліджень», 

«Філософія», «Політологія», «Історія політичних вчень», «Теорія міжнародних відносин»,. 

«Методологія та організація наукових досліджень» та ін.  

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістовних модулів: 

1. Методологія політичної науки. 

2. Методи політичних досліджень. 

3. Організація процесу проведення дослідження. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни.  

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Методологія та організація науково-

дослідної роботи політолога» є формування у аспірантів уявлень про сутність, принципи етику 

сучасного наукового дослідження, набуття  самостійних дослідницьких навиків в межах 

спеціальності 23.00.02 – політичні інститути та процеси, необхідних для підготовки та захисту 

дисертаційного дослідження. 

1.2. Завданнями вивчення дисципліни «Методологія та організація науково-дослідної 

роботи політолога» є: ознайомлення з парадигмами і підходами політичної науки, формування 

уявлень про їх еволюцію;  засвоєння сучасних нормативних та емпіричних політичних теорій; 

формування уявлень про специфіку науково-дослідної діяльності; формування уявлень про 

сучасне політологічне дисертаційне дослідження, його основні етапи і складнощі, що 

виникають при підготовці дисертації кандидата політичних наук; окреслення методів 

сучасних політичних досліджень; надання емпіричної можливість проробки конкретних 

дослідницьких методик; систематизація знань про принципи побудови наукового дослідження 

і основних етапів роботи над ним; формування уявлень про роботу в науково-дослідному 

колективі; формування уявлень про апробацію дисертаційного дослідження і публікації його 

результатів; отримання знань про процедури підготовки до захисту, захист і оформлення 

документації за підсумками закінченого дисертаційного дослідження. 

.1.3. Згідно з вимогами освітньої програми аспіранти повинні:  

знати: основні парадигми і підходи політичної науки; сучасні нормативні та емпіричні 

політичні теорії; методи дослідження політичних процесів, політичних відносин та інститутів; 

принципами і вимогами до роботи з джерелами та науковою літературою, здатність; специфіку 

науково-дослідної роботи; принципи побудови та логіку дисертаційної роботи; сучасні вимоги 

до оформлення та представлення результатів наукових досліджень. 

вміти: критично оцінювати потенціал і межі застосування різноманітних методів в 

дослідженні політичних процесів, політичних відносин та інститутів; синтезувати 

різноманітні методи для вирішення наукових завдань в галузі вивчення політичних процесів, 

політичних відносин та інститутів; формулювати власні наукові гіпотезі та обирати 

оптимальні методи їх наукової верифікації; обґрунтовувати актуальність, наукову новизну, 

практичну і теоретичну значущість дисертаційного дослідження з проблем політичних 

процесів, політичних відносин та інститутів; аналізувати та піддавати науковій критиці 

джерела, окремі теорії та теоретико-методологічні підходи; представляти результати наукових 

досліджень.  

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 години / 5 кредитів ECTS. 
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 2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1.  

Змістовий модуль 2.  

Змістовий модуль 3.  

4. Рекомендована література  

Джерела: 

1. Закон України «Про вищу освіту» № 1556-VII від 1 липня 2014 року. -  [Електронний 

ресурс]. - Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/page 

2. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» № 848-VIII від 26 

листопада 2015 року.  - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/848-19/page 

3. Про науково-технічну інформацію: Закон України №3323-ХІІ від 25.06.93 Верховна 

Рада України. Законодавство України. —  [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3322-12 Білуха М.Г. Основи наукових досліджень: 

підручник для студентів економічних спеціальностей вузів / М.Г. Білуха. – К.: Вища школа, 

1997. – 271 с. 

 

Основна література 

1. Бебик В.М. Базові засади політології: історія, теорія, методологія, практика: 

[Монографія] / В.Бебик. –  К.: МАУП, 2000. – 384 с. 

2. Белановский С. Метод фокус-групп / С.Белановский [Електронний ресурс]. - Режим 

доступу:   - http://www.intelros.ru/pdf/Reyting/belanovskiy_metod_fokus.pdf 

3. Боришполец К. П. Методы политических исследований / К.П.Боришполец 

[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://politics.ellib.org.ua/pages-cat-49.html 

4. Бурдяк В.І. Теоретичні і методологічні проблеми політологічних досліджень: Навч. 

посібник. / В.Бурдяк.  – Чернівці: Рута, 2005. – Ч.І. – 104 с.  

5. Воротіна Л.І. Кандидатська дисертація: методика написання і захисту: Навч. 

Посібник Л.І.Воротіна. - К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2003. - 76 с. 

6. Габриэлян О.А. Политическая наука. Методы исследований / О.А.Габриэлян. – К.: 

Академія, 2013. – 344 с. 

7. Горлач М.І., Кремень В.Г. Політологія: наука про політику: підручник [для студ. вищ. 

навч. закл.] / М.І. Грибан, В.Г. Кремень – К.: Центр учбової  літератури, 2009. – 840с.  

8. Грідіна І.М. Вступ до спеціальності «Міжнародні відносини»: навчальний посібник / 

І.М.Грідіна, М.М.Касьянова. – Донецьк: Донецький національний університет, 2012 

9. Грідіна І.М. Магістерська робота. Методичні рекомендації студентам спеціальності 

«Міжнародні відносини» / І.М. Грідіна. - Донецьк: ДонНУ, 2007. – 54 с. 

10. Джарол Б. Мангейм, Ричард К. Рич. Политология. Методы исследования. Пер. с англ. 

- М.: Издательство "Весь мир", 1997.-544с.  

11. Іщенко М.П., Деркач Ж.В. Політологія: питання теорії і методики: Навч.-метод. 

Посібник / М.Іщенко, Ж.Деркач. – Черкаси, 2006. – 318 с. 

12. Клепко С.Ф. Наукова робота і управління знаннями: Навчальний посібник. – Полтава 

ПОІППО, 2005. – 201 с. // Електронний ресурс. - Режим доступу: 

http://www.experts.in.ua/baza/doc/download/klepko.pdf 

13. Кохановский В.П., Золотухина Е.В., Лешкевич Т.Г., Фатхи Т.Б. Философия для 

аспирантов: Учебное пособие. Изд. 2-е - Ростов н/Д: "Феникс", 2003. - 448 с. 

14. Кузин Ф.А. Магистерская диссертация. Методика написания, оформления и порядок 

защиты: практическое пособие для студентов-магистрантов. – М.: Ось-89, 1997. – 302 с. 

15. Кузнецов В.И. Научные работы: Методика подготовки и выполнения. - Мн.: 

Амалфея, 2000. - 544 с.  

16. Лудченко А.А., Лудченко Я.А., Примак Т.А. Основы научных исследований: Учеб. 

пособие/ Под ред. А.А. Лудченко. - К.: О-во "Знання", КОО, 2000. - 114 с.  

17. Основи бібліографічного опису. Складання бібліографічних списків [Електронний 

ресурс] / Оксана Курдюкова. – Б.м.: Наукова бібліотека НаУКМА, 2011. - Режим доступу: 

http://www.library.ukma.kiev.ua/fileadmin/documents/Presentations/bibopys2.pdf 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/page
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/848-19/page
http://www.intelros.ru/pdf/Reyting/belanovskiy_metod_fokus.pdf
http://politics.ellib.org.ua/pages-cat-49.html
http://www.experts.in.ua/baza/doc/download/klepko.pdf
http://www.library.ukma.kiev.ua/fileadmin/documents/Presentations/bibopys2.pdf
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18. Політологічний енциклопедичний словник / За ред. Ю.С.Шемшученка, В.Д.Бабкина, 

В.П.Горбатенка. – 2-е вид., доп. і перероб. – К.: Генеза, 2004. – 735 с. 

19. Теория и методы в современной политической науке / Под ред. С.У.Ларсена. – М.: 

РОССПЭН, 2009. – 751 с. - http://www.alleng.ru/d/polit/pol015.htm 

20. Шейко В.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: підручник / 

В.М. Шейко. – К.: Знання-Прес, 2002. – 295 с 

21. Шейко В.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник. 

– К.: Знання-Прес, 2002. – 295 с. 

22. Шумарин С.И. Теория и практика научной речи. Учебно-методический комплекс / 

С.И.Шумарин, М.Р.Шумарин. – Балащов, 208. – 405 с. 

23. Эко У. Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки: Учебно-методическое 

пособие / Пер. с ит. Е.Костюкович. – 3-е изд. М.: КДУ, 2004. – 240 с.  

24. Эхо Ю. Письменные работы в вузах: практическое руководство для всех, кто пишет 

дипломные, курсовые, контрольные, доклады, рефераты, диссертации. – М.: ИНФРА-М, 2000. 

– 125 с.  

25. Hart C. Doing Your Masters Dissertation. - London: Sage, 2004 

Додаткова література 

26. Белановский С.А. Метод фокус групп / С.А.Белановский. – М: Изд-во: Магистр, 

1996. – 272 с.  

27. Ботвина Н.В. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови: Навчальний 

посібник. - К.: АртЕк, 1999. - 264 с.  

28. Бреннан Р. Словарь научной грамотности / Пер. с англ. Б.Борисовой. – М.: Мир, 

1997. – 368 с. 

29. Гордієнко С.Г. Молодому науковцю коротко про необхідне: Науково-практичний 

посібник / С.Г.Гордієнко – К.: КНТ, 2007. – 92 с.  

30. Дегтярев А. Методы политических исследований // Вестник Московского 

университета. Сер. 12. - Политические науки. - 1996. - No 4. 

31. Куліков В. О. Пошук історичної інформації в інтернеті: Посібник для студентів 

історичних факультетів / В.О.Куліков  [Електронний ресурс]. – Харків: Вид-во ХНУ імені В. 

Н. Каразіна, 2007. – 91 с.  - Режим доступу: http://www-

history.univer.kharkov.ua/book/Kulikov_Poshyk_informacii.pdf 

32. Мальський М. 3. Теорія міжнародних відносин: Підручник /  М.З.Мальський, 

М.М.мацях. -  3-тє вид., перероб. і доп. -  К.: Знання, 2007. -  461 с. 

33. Мертон Р. Фокусированное интервью / М.Фиске П.Кендалл; Пер. с англ.; Под ред. 

С.А.Белановского. – М., 1991. - http://socioline.ru/pages/rmerton-mfiske-pkendall-fokusirovannoe-

intervyu 

34. Політична наука в Україні: становлення i перспективи/ За ред. д.ф.н. О.А.Габрiєляна, 

д.ф.н. О.Д.Шоркiна. – Сімферополь, 2002. – 344 с. - 

http://www.ps.crimea.edu/img/knig/pdf/pnu.pdf 

35. Полонский В.М. Научно-педагогическая информация: Словарь-справочник. - М.: 

Новая школа, 1995. - 256 с.  

36. Сартори Дж. Искажение концептов в сравнительной политологии / Дж. Сартори // 

Полис. – 2003. - №№ 3-5 

37. Тичер С. Методі анализа текста и дискурса / М. Мейер, Р. Водак, Е. Веттер; пер. с 

англ. - X.: Изд-во Гуманитарный Центр, 2009. - 356 с. - http://socioline.ru/book/s-ticher-i-dr-

metody-analiza-teksta-i-diskursa 

38. Черній А.М. Дисертація як кваліфіекаційна наукова праця: Навч. посібник / 

А.М.Черній.  – К.: Арістей, 2004. – 231 с. 

39. Український правопис. – К.: Наукова думка, 2015 [Електронний ресурс]. -  Режим 

доступу: http://izbornyk.org.ua/pravopys/pravopys2015.htm 

40. Як публікуватися в міжнародних рецензованих виданнях - 

http://mon.gov.ua/activity/nauka/atestacziya-kadriv-vishhoyi-kvalifikacziyi/yak-publikuvatisya-v-

mizhnarodnix-reczenzovanix-vidannyax.html 

http://www-history.univer.kharkov.ua/book/Kulikov_Poshyk_informacii.pdf
http://www-history.univer.kharkov.ua/book/Kulikov_Poshyk_informacii.pdf
http://socioline.ru/pages/rmerton-mfiske-pkendall-fokusirovannoe-intervyu
http://socioline.ru/pages/rmerton-mfiske-pkendall-fokusirovannoe-intervyu
http://www.ps.crimea.edu/img/knig/pdf/pnu.pdf
http://socioline.ru/book/s-ticher-i-dr-metody-analiza-teksta-i-diskursa
http://socioline.ru/book/s-ticher-i-dr-metody-analiza-teksta-i-diskursa
http://izbornyk.org.ua/pravopys/pravopys2015.htm
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41. Chilton P. Analysing political discourse: Theory and practice. - New York: Routledge, 

2004. – Ch. 1  

42. Configurational Comparative Method/ Ed. by Rihoux B, Ragin Ch. - Thousand 

Oaks/London: Sage, 2008. – P. 1-32, 123-178. 

43. Gerring, J. Case study research: principles and practices. - Cambridge: Cambridge 

University Press, 2007. – Ch. 3, 5.  

44. Patterson M., Monroe K. Narrative in Political Science// Annual Review of Political 

Science. – 1998. Vol. 1. P. 315-331  

45. Schmitter Ph. The Design of Social and Political Resesrch / della Porta D., Keating M. 

(eds.) Approaches and Methodologies in the Social Sciences. Camb.: Cambridge University Press, 

2010  

46. Schmitter Ph. The Design of Social and Political Resesrch. – della Porta D., Keating M. 

(eds.) Approaches and Methodologies in the Social Sciences. Camb.: Cambridge University Press, 

2010  

47. Teun A. van Dijk .N.Y. Society and discourse: How social contexts influence text and talk. 

- Cambridge university, 2009. – Ch. 5 

 

Інформаційні ресурси 

Академічні установи, науково-дослідні інститути, центри 

1. Інститут зовнішньої політики -  www.fpri.kiev.ua 

2. Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України - 

http://www.ipiend.gov.ua 

3. Інститут регіональних досліджень - http://www.irr.lviv.ua/ 

4. Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України - 

http://www.iweir.org.ua/ 

5. Національна академія наук України - http://www.nas.gov.ua 

6. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського - http://www.nbuv.gov.ua/ 

7. Національна парламентська бібліотека України - http://www.nplu.org/ 

8. Національний Інститут стратегічних досліджень  -http://www.niss.gov.ua/ 

9. Нові вимоги до оформлення дисертації - http://aphd.com.ua/novi-vymohy-do-

oformlennia-dysertatsii/ 

10. Український незалежний центр політичних досліджень – http://www.ucipr.kiev.ua/ 

11. Український центр політичного менеджменту – http://www.politik.org.ua/ 

12. IREX (Рада міжнародних наукових досліджень та обмінів) - http://irex.ua/ua 

13. Departament of Peace Studies, University of Bradford -http://www.brad.ac.uk/acad/peace/  

 

Інформаційно-аналітичні центри 

1. Автоматичне оформлення джерел по ВАК України - http://vak.in.ua/ 

2. Український незалежний центр політичних досліджень - http://www.ucipr.kiev.ua 

3. Міжнародний центр перспективних досліджень - http://www.icps.kiev.ua 

4. Європейські інформаційно-аналітичні центри - http://www.aries.eu.int/ 

5. Інформаційно – пошукова система законодавчих і нормативних документів України - 

http://www.rada.gov.ua/ 

6. Інформаційно-довідкова система - http://www.trader.relc.com/ 

7. Інформаційна агенція УНІАР, огляд преси, розсилка прес-релізів - 

http://www.uniar.com.ua/ 

8. Євробюлетень (інформаційний бюлетень Представництва Європейської Комісії в 

Україні) - http://www.delukr.ec.europa.eu/page962.html 

9. Портал политических наук – http://www.politzone.in.ua/ 

Бібліотеки, журнали, покажчики 

1. Альманах «Грані» – http://www.grani.org.ua/ 

2. Електронна бібліотека -  http://www.e-lib.info 

3. Електронний формат наукових журналів - http://www.search.global.epnet.com 

4. Журнал «Foreign Affairs» - http://www.foreignaffairs.com/ 

http://www.fpri.kiev.ua/
http://www.ipiend.gov.ua/
http://www.irr.lviv.ua/
http://www.iweir.org.ua/
http://www.nas.gov.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.niss.gov.ua/
http://aphd.com.ua/novi-vymohy-do-oformlennia-dysertatsii/
http://aphd.com.ua/novi-vymohy-do-oformlennia-dysertatsii/
http://www.brad.ac.uk/acad/peace/
http://www.aries.eu.int/
http://www.rada.kiev.ua/
http://www.trader.relc.com/
http://www.uniar.com.ua/
http://www.delukr.ec.europa.eu/page962.html
http://www.politzone.in.ua/
http://www.e-lib.info/
http://www.foreignaffairs.com/
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5. Журнал «Вестник международных организаций» - http://iorj.hse.ru/ 

6. Журнал «Віче» – http://www.viche.info/ 

7. Журнал «Зовнішні справи» (UA Foreign Affairs) - http://www.uaforeignaffairs.com/  

8. Журнал «Международная жизнь» - http://interaffairs.ru/ 

Журнал «Нова парадигма» – http://www.novaparadigma.org.ua/ 

9. Журнал Королівського інституту міжнародних відносин (The Royal Institute of 

International Affairs) - http://www.chathamhouse.org/ 

10. Журнал Корпорації РЕНД (The RAND Corporation) - http://www.rand.org/ 

11. Журнал Ради з міжнародних відносин (Council on Foreign Relations) - 

http://www.cfr.org/publication/ 

12. Журнал Форуму глобальної політики (Global Policy Forum) - 

http://www.globalpolicy.org/ 

13. Каталог українських Wеb – ресурсів - http://el.visti.net/; http://weblist.gu.net/ 

14. Наукова бібліотека НаУКМА - http://www.library.ukma.kiev.ua 

Науковий вісника «Гілея» – http://www.gileya.org.ua/ 

15. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського - http://www.nbuv.gov.ua 

16. Національна парламентська бібліотека України - http://nplu.kiev.ua 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання іспит 

5. Засоби діагностики успішності навчання модульна контрольна робота, проведення 

іспиту. 
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http://www.uaforeignaffairs.com/
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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 5 

Галузь знань 

052 «Політологія» Нормативна 
 

Модулів – 3 

Спеціальність 

«Політичні інститути та 

процеси» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 21 І-й  

Індивідуальні науково-

дослідні завдання 

Підготовка статті до 

рецензованого наукового 

видання 

Підготовка наукової 

доповіді 

Семестр 

Загальна кількість годин - 

150 

І-й  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 2 

Кількість кредитів – 5 

  

42 год. . 

Практичні, семінарські 

18 год. . 

Самостійна робота 

50 год. . 

Індивідуальні завдання: 

40 год. . 

Вид контролю: Екзамен  

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить: 

для денної форми навчання –60/90 

 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Вступ 

Навчальна дисципліна «Методологія та організація науково-дослідної роботи 

політолога» займає одне з провідних місць в системі теоретичної та практичної підготовки 

фахівців-політологів. Програмою передбачено вивчення сучасних підходів до наукового 

дослідження політичних явищ і процесів, методології дисертаційного дослідження, організації 

процесу проведення дослідження, що включає аналіз структури роботи, роль і можливості 

сучасних інформаційних технологій на різноманітних етапах дослідження, сучасні вимоги до 

представлення результатів дослідження,  питання академізму, наукової етики,  стилю та 

жанрових особливостей наукової мови дисертації та автореферату 

Мета вивчення курсу: формування у аспірантів уявлень про сутність, принципи етику 

сучасного наукового дослідження, набуття  самостійних дослідницьких навиків в межах 

спеціальності 23.00.02 – політичні інститути та процеси, необхідних для підготовки та захисту 

дисертаційного дослідження. 

Завдання курсу:  
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- ознайомлення з парадигмами і підходами політичної науки, формування уявлень про 

їх еволюцію; 

-  засвоєння сучасних нормативних та емпіричних політичних теорій; 

- формування уявлень про специфіку науково-дослідної діяльності; 

- формування уявлень про сучасне політологічне дисертаційне дослідження, його 

основні етапи і складнощі, що виникають при підготовці дисертації кандидата 

політичних наук; 

- окреслення методів сучасних політичних досліджень; 

- надання емпіричної можливість проробки конкретних дослідницьких методик; 

- систематизація знань про принципи побудови наукового дослідження і основних 

етапів роботи над ним; 

- формування уявлень про роботу в науково-дослідному колективі; 

- формування уявлень про апробацію дисертаційного дослідження і публікації його 

результатів; 

- отримання знань про процедури підготовки до захисту, захист і оформлення 

документації за підсумками закінченого дисертаційного дослідження 

.У результаті вивчення навчальної дисципліни майбутній спеціаліст з політології повинен: 

знати : 

- основні парадигми і підходи політичної науки; 

- сучасні нормативні та емпіричні політичні теорії; 

- методи дослідження політичних процесів, політичних відносин та інститутів; 

- принципами і вимогами до роботи з джерелами та науковою літературою, здатність; 

- специфіку науково-дослідної роботи; 

- принципи побудови та логіку дисертаційної роботи; 

- сучасні вимоги до оформлення та представлення результатів наукових досліджень. 

вміти : 

- критично оцінювати потенціал і межі застосування різноманітних методів в 

дослідженні політичних процесів, політичних відносин та інститутів; 

- синтезувати різноманітні методи для вирішення наукових завдань в галузі вивчення 

політичних процесів, політичних відносин та інститутів; 

- формулювати власні наукові гіпотезі та обирати оптимальні методи їх наукової 

верифікації; 

- обґрунтовувати актуальність, наукову новизну, практичну і теоретичну значущість 

дисертаційного дослідження з проблем політичних процесів, політичних відносин та 

інститутів; 

- аналізувати та піддавати науковій критиці джерела, окремі теорії та теоретико-

методологічні підходи; 

- представляти результати наукових досліджень. 

 

Програма навчальної дисципліни 

МОДУЛЬ 1. 

МЕТОДОЛОГІЯ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ 
Тема 1. Методологія політичних досліджень як основа наукового проекту 

Тема 2. Особливості методології політичних досліджень. 

Тема 3. Основні теоретико-методологічні парадигми і школи політичної науки. 

Тема 4. Сучасні ідеї та концепції в політологічних дослідженнях. 

Тема 5. Специфіка теоретичних і прикладних політичних досліджень. 

Тема 6. Специфіка проведення операціоналізації і концептуалізації понять.  

 

МОДУЛЬ 2.  

МЕТОДИ ПОЛІТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
Тема 7. Експертні методи політичних досліджень. 

Тема 8. Фокус-групові дослідження. 

Тема 9. Метод спостереження в політологічних дослідженнях.  
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Тема  10. Контент-аналіз в політологічних дослідженнях. 

Тема 11. Івент-аналіз в політологічних дослідженнях. 

 

МОДУЛЬ 3.  

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Тема 12. Сутність організаційного процесу проведення дослідження. 

Тема  13. Інформаційне забезпечення теми дослідження. 

Тема 14. Гіпотеза дослідження. Проблема дослідження. 

Тема 15. Аналіз результатів наукових досліджень (розробка проблеми в науці), 

визначення новизни. 

Тема  16. Роль і можливості сучасних інформаційних технологій на різноманітних 

етапах дослідження. 

Тема  17. Методичні вимоги до висновки наукового дослідження. 

Тема 18. Необхідність апробації наукових результатів. Представлення результатів 

дослідження. Специфіка підготовки наукових статей у рецензованих журналах. 

Тема  19. Науковий стиль і мова наукового дослідження. 

Тема  20. Комунікації з науковими фондами, заявка на дослідницький грант. 

Тема 21. Порядок захисту наукового дослідження 

.  

3. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 
усьог

о  
у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

МОДУЛЬ 1. 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ 

Тема 1. Методологія 

політичних 

досліджень як 

основа наукового 

проекту 

4 2    2       

Тема 2. Особливості 

методології 

політичних 

досліджень 

4 2    2       

Тема 3. Основні 

теоретико-

методологічні 

парадигми і школи 

політичної науки. 

8 2 2   4       

Тема 4. Сучасні ідеї 

та концепції в 

політологічних 

дослідженнях. 

8 2 2   4       

Тема 5. Специфіка 

теоретичних і 

прикладних 

політичних 

досліджень. 

6 2    4       

Тема 6. Специфіка 

проведення 

операціоналізації і 

10 2   4 4       
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концептуалізації 

понять. 

Разом за модулем 1 40 12 4  4 20       

МОДУЛЬ 2. 

МЕТОДИ ПОЛІТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Тема 7. Експертні 

методи політичних 

досліджень. 

4 2    2       

Тема 8. Фокус-

групові дослідження 

4 2   2        

Тема 9. Метод 

спостереження в 

політологічних 

дослідженнях 

4 2   2        

Тема 10. Контент-

аналіз в 

політологічних 

дослідженнях 

12 2 2  4 4       

Тема 11. Івент-аналіз 

в політологічних 

дослідженнях 

12 2 2  4 4       

Разом за модулем ІІ 36 10 4  12 10       

МОДУЛЬ ІІІ 

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Тема 12. Сутність 

організаційного 

процесу проведення 

дослідження 

8 2 2  2 2       

Тема 13. 

Інформаційне 

забезпечення теми 

дослідження 

8 2 2  2 2       

Тема 14. Гіпотеза 

дослідження. 

Проблема 

дослідження 

6 2   2 2       

Тема 15. Аналіз 

результатів наукових 

досліджень 

(розробка проблеми 

в науці), визначення 

новизни 

6 2   2 2       

Тема 16. Роль і 

можливості 

сучасних 

інформаційних 

технологій на 

різноманітних 

етапах дослідження 

4 2    2       

Тема 17. Методичні 

вимоги до висновків 

наукового 

дослідження 

6 2   2 2       
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Тема 18. 

Представлення 

результатів 

дослідження.  

12 2 2  4 4       

Тема 19. Науковий 

стиль і мова 

наукового 

дослідження 

6 2 2  2        

Тема 20. 

Комунікації з 

науковими фондами, 

заявка на 

дослідницький грант 

8 2   4 2       

Тема 21. Порядок 

захисту наукового 

дослідження 

10 2 2  4 2       

Разом за  

модулем 3 

74 20 10  24 20       

Усього годин  150 42 18  40 50       

 

5. Теми семінарських занять 

 

6. Самостійна робота 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1.  Критерії вибору методології дослідження 2 

2.  Підходи та критерії вибору методів в політичних дослідженнях 2 

3.  Визначення теоретико-методологічних засад дослідження 4 

4.  Порівняльний аналіз як метод політологічних досліджень 4 

5.  Особливості теоретичних і прикладних наукових досліджень  4 

6.  Концептуалізація, конкретизація та операціоналізація як засіб 

створення теоретичної моделі 
4 

7.  Експертні оцінки в дослідженні політичних ситуацій і процесів 2 

8.  Контент-аналіз, івент-аналіз, когнитивне картування в дослідженні 

політичних ситуацій і процесів 
4 

9.  Алгоритм моделювання політичних процесів 4 

10.  Планування і раціональна організація праці науковця  2 

11.  Методи пошуку і збору наукової інформації  2 

12.  Аналіз та інтерпретація інформації. Організація роботи з науковою 

літературою 2 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Сучасні політологічні школи: основні напрямки і парадигми 2 

2 Сучасні ідеї та концепції в політологічних дослідженнях 2 

3 Методи роботи з документами в політологічному дослідженні 2 

4 Методи та інструментарії моделювання політичних процесів 2 

5 Організація процесу проведення дослідження 2 

6 Інформаційне забезпечення наукового дослідження 2 

7 Апробація результатів дослідження 2 

8 Мова та стиль наукового дослідження 2 

9 Принципи етики наукового дослідження  2 



17 

 

13.  Ступень вивченості проблеми, визначення новизни та практичної 

значимості дослідження 
2 

14.  Сучасні комп’ютерні технологій та Інтернет в політологічних 

дослідженнях 
2 

15.  Наукові узагальнення, наукові висновки, перевірка логіки 

дослідження 
2 

16.  Апробація результатів дослідження 4 

17.  Подання заявки на дослідження/грант (Academic proposal) 2 

18.  Відвідування захисту кандидатської дисертації  2 

 

7. Індивідуальне науково-дослідне завдання 

ЗАВДАННЯ 1. 

Концептуалізувати, операціоналізувати та конкретизувати проблему дослідження 

ЗАВДАННЯ 2. 

Підготувати програму фокусного інтерв’ю  

ЗАВДАННЯ 3. 

Сформувати критерії репрезентативної вибірки 

ЗАВДАННЯ 4. 

Провести контент-аналіз запропонованого тексту 

ЗАВДАННЯ 5.  

Охарактеризувати процес політичного моделювання: етапи, засоби, інструменти 

ЗАВДАННЯ 6. 

Скласти індивідуальний план роботи аспіранта 

ЗАВДАННЯ 7. 

Визначити методи та засоби пошуку інформаційних джерел власного дослідження 

ЗАВДАННЯ 8. 

Сформулювати гіпотезу, мету та завдання дослідження  

ЗАВДАННЯ 9. 

Визначити ступінь вивченості проблеми дослідження та її новизну 

ЗАВДАННЯ 10. 

Сформулювати висновки до власного дослідження (стаття, реферат, наукова доповідь) 

ЗАВДАННЯ 11. 

Підготувати статтю до рецензованого видання 

ЗАВДАННЯ 12. 

Підготувати наукову доповідь на конференцію 

ЗАВДАННЯ 13. 

Підготувати заявку на дослідницький грант 

ЗАВДАННЯ 14. 

Підготувати презентацію наукової доповіді 

 

8. Методи навчання  

З метою активізації навчально-пізнавальної діяльності аспірантів при вивченні  

дисципліни  «Методологія та організація науково-дослідної роботи політолога» 

використовуються наступні навчальні технології: проблемні лекції, творчі завдання, робота 

в Інтернеті, презентації, ділові ігри. 

Перший модуль дисципліни мають переважно теоретичний характер, що обумовлює 

використання таких методів навчання, як проблемні лекції, презентації.  

Другий модуль є практикорієнтованим, тому передбачає необхідність емпіричного 

ознайомлення аспірантів з кожним з дослідницьких методів або у формі підготовки програми 

дослідження, або в якості реалізації конкретного методу, реалізуючи ту чи іншу процедуру 

дослідження (індивідуальні завдання).  

Третій модуль є суто прикладним і розрахований на формування знань і уявлень про 

конкретні дослідницькі проекти, як вже створені, так і запропоновані для створення 

аспірантами, що потребує самостійної конкретної роботи над цими проектами.   
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Протягом усього періоду навчання використовуються інтерактивні технології та кейси.  

 

9. Методи контролю 

Контроль за рівнем підготовки студентів здійснюватиметься, як: 

 поточний (перевірка знань на семінарах, за допомоги виконання самостійних 

домашніх завдань, модульної контрольної роботи); 

 підсумковий — семестровий (у вигляді екзамену).  

 

Питання до іспиту 

1. Основні наукові підходи до сутності політичного процесу. 

2. Сучасні ідеї та концепції в політологічних дослідженнях. 

3. Характеристика методологічних підходів, що використовуються у політології. 

4. Специфіка дослідницьких методів політології: обґрунтований вибір методології. 

5. Суб’єктивний чинник в політичних дослідженнях. 

6. Основні парадигми і підходи політичної науки 

7. Специфіка теоретичних політичних досліджень. 

8. Специфіка прикладних політичних досліджень. 

9. Методи теоретичного рівня дослідження 

10. Методи емпіричного рівня дослідження. 

11. Метод моделювання у політичних дослідженнях 

12. Постановка дослідницької проблеми, мети і завдань дослідження. 

13. Дослідницькі гіпотези, валідність результатів. 

14. Експертні методи політичних досліджень. 

15. Дослідницькі методи з використання значної вибірки. 

16. Кількісний і якісний контент-аналіз. 

17. Івент-аналіз і когнитивне картування в політичних дослідженнях. 

18. Дослідницький цикл. Основні стадії дослідницького процесу. 

19. Концептуалізація і операціоналізація. 

20. Проблема впливу контекста. 

21. Принципи етики наукового дослідження. 

22. Вимоги до визначення об’єкту і предмету дослідження. 

23. Вимоги до визначення мети і постановки завдань наукового дослідження. 

24. Апробація наукової роботи і публікація основних результатів дослідження. 

25. Наукова публікація: поняття, функції, основні види. 

26. Наукова стаття. 

27. Тези наукової доповіді (повідомлення). 

28. Специфіка підготовки наукових статей в рецензованих журналах. 

29. Особливості підготовки виступу з науковою доповіддю. 

30. Дисертаційна робота як різновид наукової роботи. 

31. Кваліфікаційні ознаки дисертації. 

32. Види наукового цитування в дисертаційній роботі. 

33. Оформлення дисертаційної роботи, довідковий апарат дослідження. 

34. Підготовка дисертації до захисту. 

35. Процедура захисту дисертації. 

36. Оформлення підсумкової документації.  

 

10. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота 
Підсумковий 

екзамен 
Сума 

модуль 1 модуль 2 Модуль 3 

50 100 
10 15 25 
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

11. Рекомендована література 

Джерела: 
1. Закон України «Про вищу освіту» № 1556-VII від 1 липня 2014 року. -  [Електронний 

ресурс]. - Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/page 

2. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» № 848-VIII від 26 листопада 

2015 року.  - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/848-19/page 

3. Про науково-технічну інформацію: Закон України №3323-ХІІ від 25.06.93 Верховна Рада 

України. Законодавство України. —  [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3322-12 Білуха М.Г. Основи наукових досліджень: 

підручник для студентів економічних спеціальностей вузів / М.Г. Білуха. – К.: Вища 

школа, 1997. – 271 с. 

 

Основна література 

1. Бебик В.М. Базові засади політології: історія, теорія, методологія, практика: 

[Монографія] / В.Бебик. –  К.: МАУП, 2000. – 384 с. 

2. Боришполец К. П. Методы политических исследований // Електронний ресурс. - Режим 

доступу: http://politics.ellib.org.ua/pages-cat-49.html 

3. Бурдяк В.І. Теоретичні і методологічні проблеми політологічних досліджень: Навч. 

посібник. / В.Бурдяк.  – Чернівці: Рута, 2005. – Ч.І. – 104 с.  

4. Воротіна Л.І. Кандидатська дисертація: методика написання і захисту: Навч. Посібник 

Л.І.Воротіна. - К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2003. - 76 с. 

5. Горлач М.І., Кремень В.Г. Політологія: наука про політику: підручник [для студ. вищ. 

навч. закл.] / М.І. Грибан, В.Г. Кремень – К.: Центр учбової  літератури, 2009. – 840с.  

6. Грідіна І.М. Вступ до спеціальності «Міжнародні відносини»: навчальний посібник / 

І.М.Грідіна, М.М.Касьянова. – Донецьк: Донецький національний університет, 2012 

7. Грідіна І.М. Магістерська робота. Методичні рекомендації студентам спеціальності 

«Міжнародні відносини» / І.М. Грідіна. - Донецьк: ДонНУ, 2007. – 54 с. 

8. Джарол Б. Мангейм, Ричард К. Рич. Политология. Методы исследования. Пер. с англ. - 

М.: Издательство "Весь мир", 1997.-544с.  

9. Іщенко М.П., Деркач Ж.В. Політологія: питання теорії і методики: Навч.-метод. 

Посібник / М.Іщенко, Ж.Деркач. – Черкаси, 2006. – 318 с. 

10. Клепко С.Ф. Наукова робота і управління знаннями: Навчальний посібник. – Полтава 

ПОІППО, 2005. – 201 с. // Електронний ресурс. - Режим доступу: 

http://www.experts.in.ua/baza/doc/download/klepko.pdf 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/page
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/848-19/page
http://politics.ellib.org.ua/pages-cat-49.html
http://www.experts.in.ua/baza/doc/download/klepko.pdf
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11. Кохановский В.П., Золотухина Е.В., Лешкевич Т.Г., Фатхи Т.Б. Философия для 

аспирантов: Учебное пособие. Изд. 2-е - Ростов н/Д: "Феникс", 2003. - 448 с. 

12. Кузин Ф.А. Магистерская диссертация. Методика написания, оформления и порядок 

защиты: практическое пособие для студентов-магистрантов. – М.: Ось-89, 1997. – 302 с. 

13. Кузнецов В.И. Научные работы: Методика подготовки и выполнения. - Мн.: Амалфея, 

2000. - 544 с.  

14. Лудченко А.А., Лудченко Я.А., Примак Т.А. Основы научных исследований: Учеб. 

пособие/ Под ред. А.А. Лудченко. - К.: О-во "Знання", КОО, 2000. - 114 с.  

15. Основи бібліографічного опису. Складання бібліографічних списків [Електронний 

ресурс] / Оксана Курдюкова. – Б.м.: Наукова бібліотека НаУКМА, 2011. - Режим 

доступу: http://www.library.ukma.kiev.ua/fileadmin/documents/Presentations/bibopys2.pdf 

16. Політологічний енциклопедичний словник / За ред. Ю.С.Шемшученка, В.Д.Бабкина, 

В.П.Горбатенка. – 2-е вид., доп. і перероб. – К.: Генеза, 2004. – 735 с. 

17. Теория и методы в современной политической науке / Под ред. С.У.Ларсена. – М.: 

РОССПЭН, 2009. – 751 с. - http://www.alleng.ru/d/polit/pol015.htm 

18. Шейко В.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: підручник / 

В.М. Шейко. – К.: Знання-Прес, 2002. – 295 с 

19. Шейко В.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник. – К.: 

Знання-Прес, 2002. – 295 с. 

20. Шумарин С.И. Теория и практика научной речи. Учебно-методический комплекс / 

С.И.Шумарин, М.Р.Шумарин. – Балащов, 208. – 405 с. 

21. Эко У. Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки: Учебно-методическое 

пособие / Пер. с ит. Е.Костюкович. – 3-е изд. М.: КДУ, 2004. – 240 с.  

22. Эхо Ю. Письменные работы в вузах: практическое руководство для всех, кто пишет 

дипломные, курсовые, контрольные, доклады, рефераты, диссертации. – М.: ИНФРА-М, 

2000. – 125 с.  

23. Hart C. Doing Your Masters Dissertation. - London: Sage, 2004 

 

 

Додаткова література 

24. Белановский С.А. Метод фокус групп / С.А.Белановский. – М: Изд-во: Магистр, 1996. – 

272 с.  

25. Ботвина Н.В. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови: Навчальний 

посібник. - К.: АртЕк, 1999. - 264 с.  

26. Бреннан Р. Словарь научной грамотности / Пер. с англ. Б.Борисовой. – М.: Мир, 1997. – 

368 с. 

27. Гордієнко С.Г. Молодому науковцю коротко про необхідне: Науково-практичний 

посібник / С.Г.Гордієнко – К.: КНТ, 2007. – 92 с.  

28. Куліков В. О. Пошук історичної інформації в інтернеті: Посібник для студентів 
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– К.: Арістей, 2004. – 231 с. 

35. Український правопис. – К.: Наукова думка, 2015 [Електронний ресурс]. -  Режим 
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publikuvatisya-v-mizhnarodnix-reczenzovanix-vidannyax.html 

37. Chilton P. Analysing political discourse: Theory and practice. - New York: Routledge, 2004. – 

Ch. 1  

38. Configurational Comparative Method/ Ed. by Rihoux B, Ragin Ch. - Thousand Oaks/London: 

Sage, 2008. – P. 1-32, 123-178. 

39. Gerring, J. Case study research: principles and practices. - Cambridge: Cambridge University 

Press, 2007. – Ch. 3, 5.  

40. Patterson M., Monroe K. Narrative in Political Science// Annual Review of Political Science. 

– 1998. Vol. 1. P. 315-331  

41. Schmitter Ph. The Design of Social and Political Resesrch / della Porta D., Keating M. (eds.) 

Approaches and Methodologies in the Social Sciences. Camb.: Cambridge University Press, 

2010  

42. Schmitter Ph. The Design of Social and Political Resesrch. – della Porta D., Keating M. (eds.) 

Approaches and Methodologies in the Social Sciences. Camb.: Cambridge University Press, 

2010  
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Інформаційні ресурси 

Академічні установи, науково-дослідні інститути, центри 

1. Інститут зовнішньої політики -  www.fpri.kiev.ua 

2. Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України - 

http://www.ipiend.gov.ua 

3. Інститут регіональних досліджень - http://www.irr.lviv.ua/ 

4. Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України - 

http://www.iweir.org.ua/ 

5. Національна академія наук України - http://www.nas.gov.ua 

6. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського - http://www.nbuv.gov.ua/ 

7. Національна парламентська бібліотека України - http://www.nplu.org/ 

8. Національний Інститут стратегічних досліджень  -http://www.niss.gov.ua/ 

9. Нові вимоги до оформлення дисертації - http://aphd.com.ua/novi-vymohy-do-oformlennia-

dysertatsii/ 

10. Український незалежний центр політичних досліджень – http://www.ucipr.kiev.ua/ 

11. Український центр політичного менеджменту – http://www.politik.org.ua/ 

12. IREX (Рада міжнародних наукових досліджень та обмінів) - http://irex.ua/ua 

13. Departament of Peace Studies, University of Bradford -http://www.brad.ac.uk/acad/peace/  

 

Інформаційно-аналітичні центри 

1. Автоматичне оформлення джерел по ВАК України - http://vak.in.ua/ 

2. Український незалежний центр політичних досліджень - http://www.ucipr.kiev.ua 

3. Міжнародний центр перспективних досліджень - http://www.icps.kiev.ua 

4. Європейські інформаційно-аналітичні центри - http://www.aries.eu.int/ 

5. Інформаційно – пошукова система законодавчих і нормативних документів України - 

http://www.rada.gov.ua/ 

6. Інформаційно-довідкова система - http://www.trader.relc.com/ 

7. Інформаційна агенція УНІАР, огляд преси, розсилка прес-релізів - 

http://www.uniar.com.ua/ 
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8. Євробюлетень (інформаційний бюлетень Представництва Європейської Комісії в 

Україні) - http://www.delukr.ec.europa.eu/page962.html 

9. Портал политических наук – http://www.politzone.in.ua/ 

Бібліотеки, журнали, покажчики 

1. Альманах «Грані» – http://www.grani.org.ua/ 

2. Електронна бібліотека -  http://www.e-lib.info 

3. Електронний формат наукових журналів - http://www.search.global.epnet.com 

4. Журнал «Foreign Affairs» - http://www.foreignaffairs.com/ 

5. Журнал «Вестник международных организаций» - http://iorj.hse.ru/ 

6. Журнал «Віче» – http://www.viche.info/ 

7. Журнал «Зовнішні справи» (UA Foreign Affairs) - http://www.uaforeignaffairs.com/  

8. Журнал «Международная жизнь» - http://interaffairs.ru/ 

9. Журнал «Нова парадигма» – http://www.novaparadigma.org.ua/ 

10. Журнал Королівського інституту міжнародних відносин (The Royal Institute of 

International Affairs) - http://www.chathamhouse.org/ 

11. Журнал Корпорації РЕНД (The RAND Corporation) - http://www.rand.org/ 

12. Журнал Ради з міжнародних відносин (Council on Foreign Relations) - 

http://www.cfr.org/publication/ 

13. Журнал Форуму глобальної політики (Global Policy Forum) - http://www.globalpolicy.org/ 

14. Каталог українських Wеb – ресурсів - http://el.visti.net/; http://weblist.gu.net/ 

15. Наукова бібліотека НаУКМА - http://www.library.ukma.kiev.ua 

16. Науковий вісника «Гілея» – http://www.gileya.org.ua/ 

17. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського - http://www.nbuv.gov.ua 

18. Національна парламентська бібліотека України - http://nplu.kiev.ua 
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НАВЧАЛЬНИЙ КОНТЕНТ 

до дисципліни «Методологія та організація науково-дослідної роботи політолога» 

спеціальності 052 «Політологія» 

 

Тема 1. Методологія політичних досліджень як основа наукового проекту 

Предмет, цілі та основні завдання навчальної дисципліни «Методологія та організація 

науково-дослідної роботи політолога». Місце навчальної дисципліни в освітньо-професійній 

програмі підготовки аспірантів спеціальності «Політичні інститути та процеси». 

Концептуальний контекст та етапи історії політичних досліджень. Інституціональний 

період (ХІХ) – початок ХХ ст.): історико-порівняльні і нормативно-інституціональні методі. 

Біхевіоралістський період (20-70-ті рр. ХХ ст.): активне застосування кількісних методів. 

Постбіхевіоралістський період (кінець ХХ-початок ХХІ ст.): поєднання класичних та нових 

методів дослідження.  

Субдисципліни політичної науки та напрями політичних досліджень: політична теорія, 

порівняльна політологія, світова політика. 

Онтологія та епістемологія політичної науки. 

Теоретичні і прикладні політичні дослідження. Ступінь об’єктивності соціально-

гуманітарного пізнання. Сучасна політична наука в Україні. 

Література 

1. Боришполец  К.П. Методы политических исследований. Учебное пособие 

[Електронний ресурс] / К.П.Боришполец. – М.: Аспект Пресс, 2005. – 221 с.  - Режим доступу: 

http://politics.ellib.org.ua/pages-cat-49.html 

2. Гаджиев К.С. Методологические принципы политологии / К.С.Гаджиев // Вестн. 

Моск. ун-та. – Сер. 12. – Соц.-полит. исслед. – 1994. – №4Войтоловский Ф. «Производство» 

интеллектуального пространства мировой политики [Електронний ресурс] / Федор 

Войтоловский. - Режим доступу: http://www.intertrends.ru/eleventh/008.htm 

3. Політична наука в Україні: становлення i перспективи/ За ред. д.ф.н. О.А.Габрiєляна, 

д.ф.н. О.Д.Шоркiна. – Сімферополь, 2002. – 344 с. - 

http://www.ps.crimea.edu/img/knig/pdf/pnu.pdf 

4. Габриэлян О.А. Политическая наука. Методы исследований / О.А.Габриэлян. – К.: 

Академія, 2013. – 344 с.  

5. Кирилюк Ф. М. Новітня політологія : [навч. посібник] / Ф. М. Кирилюк. — К. : 

Центр учбової літератури, 2009. — 564 с  

6. Теория и методы в современной политической науке. Первая попытка 

теоретического синтеза : [Антология] / [под ред. С. У. Ларсена] ; [Перевод Е. Жуковой]. — 

М. : РОССПЭН, 2009. — 1051 с.  

7. Історія політичної думки: Навч. посібник / Уклад. А.О.Карасевич. – Умань: ФОП 

Жовтий О.О., 2013. – 651 с. - 

http://dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/bitstream/6789/4961/1/Istoriya%20polity%60chnoyi%20dumk

y%60.pdf 

 

Тема 2.  Особливості методології політичних досліджень 

Сутність і види методології дослідження. Поняття методології. Філософська 

методологія. Загальнонаукова методологія. Методологія сучасних суспільних наук. 

Особливості методології політичної науки. 

Методологія політичної науки як система понять та їх відношення, базових принципів та 

методів дослідження, підходів до організації науково-пізнавальної діяльності політичної 

дійсності. Особливості методології суспільних наук. Дослідник як «агент наукового 

виробництва» та «суб’єкт пізнання», вкорінений в соціальний контекст. Межа між науковим 

концептом та соціальними практиками.  

Умовність об’єктивації політичної науки. Ідеологічні акценти та політичні установки.  

Методологія політичних досліджень як інструмент розрізняння 

ідеологічних/інтелектуальних маніпуляцій та наукового знання.  

http://politics.ellib.org.ua/pages-cat-49.html
http://www.intertrends.ru/eleventh/008.htm
http://www.ps.crimea.edu/img/knig/pdf/pnu.pdf
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Особливості політичного аналізу. Багатоманітність об’єктно-предметного поля 

дослідження. Міждисциплінарність наукового підходу. Взаємопов’язаність теоретичного, 

емпіричного та прикладного рівнів в межах єдиного дослідницького завдання.  

 

Література: 

1. Алексеева Т.А. Современные политические теории: Опыт запада. Курс лекций / 

Т.А.Алексеева. -  М.: РОССПЭН, 2000. 479 c. 

2. Алмонд Г. Политическая наука: история дисциплины // Политическая наука: новые 

направления/ Ин-т «Открытое общество»; Под ред. Гудина Р., Клингеманна Х.-Д., 

Науч.ред. рус. изд. Шестопал Е.Б.. – М.; Вече, 1999. – 815 с.  Пер. изд.: A new handbook 

political science. – Oxford, 1996. 

3. Андрусів В.В. Інституційний інтерес: виникнення та стратегічне значення [Електронний 

ресурс] / В,В.Андрусів // Стратегічні пріоритети. –  2006. – № 1. – Режим доступу: 

http://www.niss.gov.ua/Strateg_pr/1/1-3.pdf 

4. Байме фон К. Політичні теорії сучасності / фон К. Байме. - К.: Стилос, 2000. – 396 с. 

5. Ван Дейк Т. Дискурс и власть: Репрезентация доминирования в языке и коммуникации / 

Т. Ван Дейк. Пер. с англ.  — М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2013. — 344 с. 

6. Ван Дейк Т. К определению дискурса [Електронний ресурс] / Т. Ван Дейк. – Режим 

доступа : http://www.psyberlink.flogiston.ru/internet/bits/vandijk2.htm 

7. Габермас Ю. Залучення іншого. Студії з політичної теорії / Ю. Габермас. – Львів : 

Астролябія, 2006 – 415 с.  

8. Гарбадин А. Теорія комунікативної дії Ю. Габермаса: теоретична спорідненість з 

ідеями демократії [Електрон. ресурс] / А. Гарбадин.  – Режим доступу : 

http://postua.info/garbadyn.htm 

9. Демьянков В. З. Политический дискурс как предмет политологической филологии / В. З. 

Демьянков // Политическая наука. Политический дискурс: история и современные 

исследования. – М., 2002. – № 3. – С. 32–43. 

10. Кармазіна М., Шурбована О. «Інституція» та «інститут»: проблема розрізнення понять / 

М.Крмазіна // Політичний менеджмент – 2006. - № 4 // 

http://www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=1&n=59&c=1308 

11. Колодій А. Неоінституціалізм та його пізнавальні можливості в політичних 

дослідженнях [Електронний ресурс] / А.Колодій. – Режим доступу: 

http://old.filos.lnu.edu.ua/bulletin_philosophy/ua/docs/visnyk01/articles/kolodiy.pdf 

12. Почепцов Г. Теория коммуникации / Г. Почепцов. – М. : Из-во «Ваклер», 2001. – 561 с. 

13. Романюк А. Концептуальна логістика розвитку політичних доктрин у ХХ ст. // Романюк 

А.С. Історія західних політичних вчень: Політичні доктрини ХХ – початку ХХІ ст. / 

А.С.Романюк.  – К.: Знання, 2011. – С.11 – 26. 

14. Романюк А. Основні етапи розвитку політичної думки у ХХ ст. / А.Романюк // Вісник 

Львівського університету. Серія: філософсько-політологічні студії. 2010. Вип. 1. – С.19-

28. 

15. Тур М. Г. Некласичні моделі легітимації соціальних інститутів : монографія / М. Г. Тур. 

– К. : ПАРАПАН, 2006. – 396 с.  

16. Филлипс Л. Дж. Дискурс-анализ. Теория и метод [пер. с англ.]. / Л. Дж. Филлипс, М. В. 

Йоргенсон – Х. : Гуманитарный Центр, 2004. – 336 с.  

17. Фуко М. Порядок дискурса [пер. с фр.] // Фуко  М.  ВОЛЯ  К   ИСТИНЕ:   по   ту  сторону  

знания,  власти  и сексуальности. Работы разных лет / М.Фуко. - М.: Касталь, 1996. – 448 

с. 

18. Фукуяма Ф. Примат культури [Електронний ресурс] / Ф. Фукуяма. – Режим доступу: 

http://www.azh.com.ua/lib/prymat-kultury 

19. Шевчук Д. Феноменологічна перспектива у політичній теорії: методологічний аспект / 

Дмитро Шевчук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – 

№ 723 : Філософські науки. – С. 99 –103. 
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http://www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=1&n=59&c=1308
http://www.azh.com.ua/lib/prymat-kultury
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Тема 3. Основні теоретико-методологічні парадигми, концепції і школи політичної 

науки 

 

Співвідношення наукової парадигми та концепції.  

Класифікація парадигм. Теологічна парадигма. Натуралістична парадигма. Геополітика. 

Біополітична парадигма (біхевіоризм, психологізаторська парадигма).  

Соціальна парадигма (марксистська концепція, концепція «панування права», 

культурологічний підхід). Раціонально-критична парадигма.  

Американська політологічна школа. Західноєвропейська політична школа. Азійська 

політологічна школа. Міжнародна асоціація політичної науки 

Література: 

1. Боришполец  К.П. Методы политических исследований. Учебное пособие [Електронний 

ресурс] / К.П.Боришполец. – М.: Аспект Пресс, 2005. – 221 с.  - Режим доступу: 

http://politics.ellib.org.ua/pages-cat-49.html 

2. Гаджиев К.С. Методологические принципы политологии / К.С.Гаджиев // Вестн. Моск. 

ун-та. – Сер. 12. – Соц.-полит. исслед. – 1994. – №4. 

3. Герасимчук Т.Ф. Теоретико-концептуальні основи та методи дослідження міжнародних 

відносин [Електронний ресурс] / Т.Ф.Герасимчук. - Режим доступу: 

http://www.history.org.ua/JournALL/journal/2006/5/12.pdf 

4. Дегтярев А.А. Методы политических исследований / А.А.Дегтярев // Вести Моск. ун-та 

– Сер. 12. – Полит. науки. – 1996. – № 6.  

5. Дегтярев А. А. Политический анализ как прикладная дисциплина: Предметное поле и 

направления разработки / А.А.Дегтярев // Полис. - 2004. - № 1. 

6. Джарол Б. Мангейм, Ричард К. Рич. Политология. Методы исследования. Пер. с англ. - 

М.: Издательство "Весь мир", 1997.-544с. 

7. Ирхин Ю.В. Социум и политика в постмеодернистском зазеркалье: взгляды, подходы, 

агализ / Ю.В.Ирхин // Полития. – 2006. - № 4. – С.136-161. 

8. Инглхарт Р. Постмодерн: меняющиеся ценности и изменяющееся общество / Р.Инглхарт 

// Полис. – 1997. - № 4. 

9. Мартьянов В.С. Постмодерн – реванш «проклятой стороны модерна» // Полис. – 2005. - 

№ 2  

10. Шергін С. Парадигмальна еволюція в політології міжнародних відносин [Електронний 

ресурс] / С.Шергін. - Режим доступу: http://social-science.com.ua/article/739 

11. Handbook of Public Policy Analysis. Theory, Politics and Methods / eds. Fischer, F., Miller, 

G., Sidney, M. CRC Press, 2007.  

12. Mahoney J. Qualitative methodology and comparative parative Political Studies [Електронний 

ресурс] /  J. Mahoney.  – Comparative Political Studies 2007; 40; 122. - Режим доступу: 

http://cps.sagepub.com/cgi/content/abstract/40/2/122. 

13. Stanley, L., Temple, B. Narrative Methodologies: Subjects, Silences, Re-readings and Analyses 

/ L.Stanley,  B.Temple // Qualitative Research. Vol. 8, No. 3, 2008. Ps. 275-281 

 

Тема 4. Сучасні ідеї та концепції в політологічних дослідженнях 

Концепція тоталітаризму (X. Арендт, Р. Арон, 3. Бжезінський, К. Фрідріх та ін.).  

Теорія. суспільно-політичної модернізації (Г. Алмонд, 3. Бжезінський, Л. Пай). еорія 

демократії(Р. Даль, Дж. Сарторі). 

Теорії еліт(Г. Лассуелл, Р. Міллс, С. Келлер). 

Структурно-функціональний аналіз (Т. Парсонс, Р. Мертон); 

Концепція дослідження партійно-політичних систем (М. Дюверже, У. Д. Бернхем, К. 

Байлі). 

Концепції дослідження політичних систем сучасності (Д. Істон, К. Фрідріх, Р. Арон, К. 

Дойч). 

Дослідження політичних партій (Дж. Сарторі, А. Лійпхарт). 

Вивчення політичної культури (Г. Алмонд, С. Верба, Р. Такер, Б. Рассел). 

Ідеї конфлікту, консенсусу, психології ведення переговорів(С. Ліпсет, Р. Фішер). 

http://politics.ellib.org.ua/pages-cat-49.html
http://www.history.org.ua/JournALL/journal/2006/5/12.pdf
http://cps.sagepub.com/cgi/content/abstract/40/2/122
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Теорії влади, впливу і контролю(Г. Моргентау, Дж. Кетлін). 

Постмодернізм та його вплив на політичну науку (Ж.Бодрійяр, Ф.Джемесон, 

Ю.Хабермас).  

Література: 
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М.: Издательство "Весь мир", 1997.-544с. 

7. Ирхин Ю.В. Социум и политика в постмеодернистском зазеркалье: взгляды, подходы, 

агализ / Ю.В.Ирхин // Полития. – 2006. - № 4. – С.136-161. 

8. Инглхарт Р. Постмодерн: меняющиеся ценности и изменяющееся общество / Р.Инглхарт 

// Полис. – 1997. - № 4. 

9. Мартьянов В.С. Постмодерн – реванш «проклятой стороны модерна» // Полис. – 2005. - 

№ 2  

10. Шергін С. Парадигмальна еволюція в політології міжнародних відносин [Електронний 

ресурс] / С.Шергін. - Режим доступу: http://social-science.com.ua/article/739 

11. Handbook of Public Policy Analysis. Theory, Politics and Methods / eds. Fischer, F., Miller, 

G., Sidney, M. CRC Press, 2007.  

12. Mahoney J. Qualitative methodology and comparative parative Political Studies [Електронний 

ресурс] /  J. Mahoney.  – Comparative Political Studies 2007; 40; 122. - Режим доступу: 

http://cps.sagepub.com/cgi/content/abstract/40/2/122. 

13. Stanley, L., Temple, B. Narrative Methodologies: Subjects, Silences, Re-readings and Analyses 

/ L.Stanley,  B.Temple // Qualitative Research. Vol. 8, No. 3, 2008. Ps. 275-281 

 

Тема 5. Специфіка теоретичних і прикладних політичних досліджень 

Критерії розмежування теоретичних і прикладних політологічних досліджень. 

Розмежування за метою та об’єктом, участю в політичному процесі, суб’єктом дослідження, 

непрямий суб’єкт (замовник). 

Поєднання теоретичних моделей і прикладних методик в процесі прикладних 

політичних досліджень.  

Значення прикладних досліджень для розвитку теоретичних політологічних підходів. 

 Аналітичні процедури, які використовуються в теоретичних і прикладних політичних 

дослідженнях, і проблема їх методологічної унікальності.  

Загально-логічний (філософсько-аксеологічні) методи. Загальногуманітрані методи. 

Методичні прийоми прикладної політології. 

Література:  

1. Боришполец  К.П. Методы политических исследований. Учебное пособие [Електронний 

ресурс] / К.П.Боришполец. – М.: Аспект Пресс, 2005. – 221 с.  - Режим доступу: 
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http://politics.ellib.org.ua/pages-cat-49.html
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27 

 

4. Дегтярев А. А. Политический анализ как прикладная дисциплина: Предметное поле и 

направления разработки / А.А.Дегтярев // Полис. - 2004. - № 1. 

5. Джарол Б. Мангейм, Ричард К. Рич. Политология. Методы исследования. Пер. с англ. - 

М.: Издательство "Весь мир", 1997.-544с. 

6. Мотрен С. Евристичні принципи конструктивістського підходу в системі досліджень 

міжнародних відносин [Електронний ресурс] / С.Мотрен. - Режим доступу: 

http://old.filos.lnu.edu.ua/bulletin_philosophy/ua/docs/visnyk03/articles/32.pdf 

7. Рузавин Г.И. Методология научного познания. Учеб. пособие для вузов / Г.И.Рузавин. - 

М.: ЮНИТИ - ДАНА, 1999. - 317 с. 

8. Цыганков П.А. Теория международных отношений: учебю пособие / П.А.Цыганков – М.: 

Гардарики, 2003. – 590 с. 

9. Шергін С. Парадигмальна еволюція в політології міжнародних відносин [Електронний 

ресурс] / С.Шергін. - Режим доступу: http://social-science.com.ua/article/739 

10. Handbook of Public Policy Analysis. Theory, Politics and Methods / eds. Fischer, F., Miller, 

G., Sidney, M. CRC Press, 2007.  

11. Mahoney J. Qualitative methodology and comparative parative Political Studies [Електронний 

ресурс] /  J. Mahoney.  – Comparative Political Studies 2007; 40; 122. - Режим доступу: 

http://cps.sagepub.com/cgi/content/abstract/40/2/122. 

12. Stanley, L., Temple, B. Narrative Methodologies: Subjects, Silences, Re-readings and Analyses 

/ L.Stanley,  B.Temple // Qualitative Research. Vol. 8, No. 3, 2008. Ps. 275-281 
 

Тема 6. Специфіка проведення концептуалізації і операціоналізації  понять 

Поняття концептуалізації об’єкта дослідження. Попередній концептуальний аналіз 

об’єкту, інтерпретація типових характеристики. Проблема адаптації теоретичних концептів до 

специфіки об’єкту, що вивчається і характеру дослідницьких завдань.  

Теоретична інтерпретація взаємозалежних теоретичних понять для формулювання 

похідних концептуальних моделей.  Виокремлення складових об’єкту. Попереднє окреслення 

причинно-наслідкових зав’язків між елементами теоретичного положення.  

Процес операціоналізації. Операційні визначення. Процес формалізації як перехід з 

природної (вербальної) мови на штучну (символічну) мову. Теоретичні та емпіричні етапи 

операціоналізації. Операціональна змінна. Перетворення змістовної (теоретичної) моделі у 

формалізовану (емпіричну) модель. Вимірювання та інструменти вимірювання. Рівні 

вимірювання. 

Література: 
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448 с. 

8. Рузавин Г.И. Методология научного познания. Учеб. пособие для вузов / Г.И.Рузавин. - 

М.: ЮНИТИ - ДАНА, 1999. - 317 с. 
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9. Handbook of Public Policy Analysis. Theory, Politics and Methods / eds. Fischer, F., Miller, 

G., Sidney, M. CRC Press, 2007.  

10. Mahoney J. Qualitative methodology and comparative parative Political Studies [Електронний 

ресурс] /  J. Mahoney.  – Comparative Political Studies 2007; 40; 122. - Режим доступу: 

http://cps.sagepub.com/cgi/content/abstract/40/2/122. 

11. Stanley, L., Temple, B. Narrative Methodologies: Subjects, Silences, Re-readings and Analyses 

/ L.Stanley,  B.Temple // Qualitative Research. Vol. 8, No. 3, 2008. Ps. 275-28 

 

Тема 7. Експертні методи політичних досліджень 

Роль експертних суджень в політичних дослідженнях. Експертні оцінки: індивідуальні, 

колективні, універсальні.  

Індивідуальні експертні оцінки: метод інтерв’ю, метод генерації ідей.  

Колективні експертні оцінки: метод експертних комісій, метод Дельфі, метод 

колективної генерації ідей (мозковий штурм), метод керованої генерації ідей. 

Універсальні методи експертних оцінок: матричний  метод, метод побудови прогнозного 

сценарію, морфологічний аналіз, синоптичний метод.  

Досвід застосування методики експертних оцінок в політичних дослідженнях.  
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http://www.experts.in.ua/baza/doc/download/klepko.pdf 
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10. Mahoney J. Qualitative methodology and comparative parative Political Studies [Електронний 
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11. Stanley, L., Temple, B. Narrative Methodologies: Subjects, Silences, Re-readings and Analyses 

/ L.Stanley,  B.Temple // Qualitative Research. Vol. 8, No. 3, 2008. Ps. 275-28 

 

Тема 8. Фокус-групові дослідження 

Фокусоване інтерв’ю як вид полуформалізованого інтерв’ю. Підготовка, проведення, 

фіксація і аналіз даних фокусованого інтерв’ю. Фокус-група як метод політологічного 

дослідження. Рекрутінг. Гомогенність складу учасників. Роль модератора. Фіксація і аналіз 

фокус-групи. Можливості і обмеження використання метода фокус-групи в політологічних 

дослідженнях.  

Література: 

1. Белановский С. Метод фокус-групп [Електронний ресурс] / С.Белановский.  - Режим 

доступу: http://www.intelros.ru/pdf/Reyting/belanovskiy_metod_fokus.pdf 

http://cps.sagepub.com/cgi/content/abstract/40/2/122
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2. Боришполец  К.П. Методы политических исследований. Учебное пособие [Електронний 

ресурс] / К.П.Боришполец. – М.: Аспект Пресс, 2005. – 221 с.  - Режим доступу: 

http://politics.ellib.org.ua/pages-cat-49.html 

3. Гаджиев К.С. Методологические принципы политологии / К.С.Гаджиев // Вестн. Моск. 

ун-та. – Сер. 12. – Соц.-полит. исслед. – 1994. – №4. 

4. Дегтярев А.А. Методы политических исследований / А.А.Дегтярев // Вести Моск. ун-та 

– Сер. 12. – Полит. науки. – 1996. – № 6.  

5. Дебюс М. Качественные методы в социальных исследованиях. Фокус-группа: Учеб. 

пособие: / Пер. с англ. - Барнаул, 1995. 

6. Дегтярев А. А. Политический анализ как прикладная дисциплина: Предметное поле и 

направления разработки / А.А.Дегтярев // Полис. - 2004. - № 1. 

7. Джарол Б. Мангейм, Ричард К. Рич. Политология. Методы исследования. Пер. с англ. - 

М.: Издательство "Весь мир", 1997.-544с. 

8. Handbook of Public Policy Analysis. Theory, Politics and Methods / eds. Fischer, F., Miller, 

G., Sidney, M. CRC Press, 2007.  

9. Mahoney J. Qualitative methodology and comparative parative Political Studies [Електронний 

ресурс] /  J. Mahoney.  – Comparative Political Studies 2007; 40; 122. - Режим доступу: 

http://cps.sagepub.com/cgi/content/abstract/40/2/122. 

10. Stanley, L., Temple, B. Narrative Methodologies: Subjects, Silences, Re-readings and Analyses 

/ L.Stanley,  B.Temple // Qualitative Research. Vol. 8, No. 3, 2008. Ps. 275-28 

 

Тема 9. Метод спостереження в політологічних дослідженнях 

Спостереження як метод політологічного дослідження. Буденне та наукове 

спостереження. Особливості використання спостереження в політології. Пізнавальні 

можливості і обмеження методу спостереження.  

Критерії класифікації спостереження: ступінь стандартизації, включеності спостерігача, 

місце проведення дослідження.  

Організація спостереження: умови, учасники, фіксація даних. Польові документи в 

спостереженні. Правила роботи спостерігача.  

Включене спостереження. Джерела інформації. Визначення проблеми, відбір випадків, 

ситуацій. Взаємодія дослідника та об’єкту, що вивчається, у включеному спостереженні. 

Дослідницькі ролі за степенем втягнення-відстороненості. Процес аналізу та описання 

результатів 

Література:  

1. Боришполец  К.П. Методы политических исследований. Учебное пособие [Електронний 

ресурс] / К.П.Боришполец. – М.: Аспект Пресс, 2005. – 221 с.  - Режим доступу: 

http://politics.ellib.org.ua/pages-cat-49.html 

2. Гаджиев К.С. Методологические принципы политологии / К.С.Гаджиев // Вестн. Моск. 

ун-та. – Сер. 12. – Соц.-полит. исслед. – 1994. – №4. 

3. Дегтярев А.А. Методы политических исследований / А.А.Дегтярев // Вести Моск. ун-та 

– Сер. 12. – Полит. науки. – 1996. – № 6.  

4. Дебюс М. Качественные методы в социальных исследованиях. Фокус-группа: Учеб. 

пособие: / Пер. с англ. - Барнаул, 1995. 

5. Дегтярев А. А. Политический анализ как прикладная дисциплина: Предметное поле и 

направления разработки / А.А.Дегтярев // Полис. - 2004. - № 1. 

6. Джарол Б. Мангейм, Ричард К. Рич. Политология. Методы исследования. Пер. с англ. - 

М.: Издательство "Весь мир", 1997.-544с. 

7. Handbook of Public Policy Analysis. Theory, Politics and Methods / eds. Fischer, F., Miller, 

G., Sidney, M. CRC Press, 2007.  

8. Mahoney J. Qualitative methodology and comparative parative Political Studies [Електронний 

ресурс] /  J. Mahoney.  – Comparative Political Studies 2007; 40; 122. - Режим доступу: 

http://cps.sagepub.com/cgi/content/abstract/40/2/122. 
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9. Stanley, L., Temple, B. Narrative Methodologies: Subjects, Silences, Re-readings and Analyses 

/ L.Stanley,  B.Temple // Qualitative Research. Vol. 8, No. 3, 2008. Ps. 275-28 

 

Тема  10. Контент-аналіз в політологічних дослідженнях 

Контент-аналіз. Визначення, основні поняття. Доцільність застосування контент-аналізу 

в політологічних дослідженнях. Види контент-аналізу. Кількісний та якісний контент-аналіз 

текстової інформації з політичної проблематики. Особливості підготовки інформаційної бази 

прикладних досліджень. Умови відбору інформаційного матеріалу. Основні етапи 

застосування процедури контент-аналізу.  Визначення змістовних одиниць аналізу текстових 

масивів. Побудова проблемного графа змісту інформаційного масиву та його нормативні рівні. 

Кодування та квантифікація змістовних одиниць текстового масиву. Узагальнення та 

інтерпретація результатів проведеного дослідження.  Проблема верифікації 

Література: 

1. Боришполец  К.П. Методы политических исследований. Учебное пособие [Електронний 

ресурс] / К.П.Боришполец. – М.: Аспект Пресс, 2005. – 221 с.  - Режим доступу: 

http://politics.ellib.org.ua/pages-cat-49.html 

2. Говорить Президент: кількісний контент-аналіз виступів Порошенко [Електронний 

ресурс] / Автори: Юрій Городниченко (співзасновник VoxUkraine, Каліфорнійський 

університет у Берклі), Олександр Талавера (співзасновник VoxUkraine, Шеффілдський 

університет), Хаофен Сюй (Шеффілдський університет). – Режим доступу: 

http://voxukraine.org/2016/08/16/what-do-we-learn-from-president-poroshenkos-speeches-ua/ 

3. Дегтярев А.А. Методы политических исследований / А.А.Дегтярев // Вести Моск. ун-та 

– Сер. 12. – Полит. науки. – 1996. – № 6.  

4. Джарол Б. Мангейм, Ричард К. Рич. Политология. Методы исследования. Пер. с англ. - 

М.: Издательство "Весь мир", 1997.-544с. 

5. Мальський М. 3. Теорія міжнародних відносин: Підручник [Електронний ресурс] /  

М.З.Мальський, М.М.Мацях. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К.: Знання, 2007. - 461 с. - 

Режим доступу: http://chitalka.net.ua/zmist/71.html 

6. Шалак В. И. Контент-анализ. Приложения в области политологии¸ психологии, 

социологии, культурологи, экономики, рекламы / В.И.Шалак. - М.: Омега-А, 2004. – 272 

с. 

7. Handbook of Public Policy Analysis. Theory, Politics and Methods / eds. Fischer, F., Miller, 

G., Sidney, M. CRC Press, 2007.  

8. Mahoney J. Qualitative methodology and comparative parative Political Studies [Електронний 

ресурс] /  J. Mahoney.  – Comparative Political Studies 2007; 40; 122. - Режим доступу: 

http://cps.sagepub.com/cgi/content/abstract/40/2/122. 

9. Stanley, L., Temple, B. Narrative Methodologies: Subjects, Silences, Re-readings and Analyses 

/ L.Stanley,  B.Temple // Qualitative Research. Vol. 8, No. 3, 2008. Ps. 275-281 

 

Тема 11. Івент-аналіз в політологічних дослідженнях 

Івент-аналіз – визначення, основні поняття. Досвід застосування івент-аналізу в 

прикладній політології. Виявлення універсальних закономірностей поведінки субєктів 

політичних відносин.  

Види івент-аналізу. Спрямований і неспрямований івент-аналіз. Особливості створення 

інформаційної бази прикладних проектів. Умови відбору інформаційного матеріалу.  

Основні етапи застосування процедури івент-аналізу. Обробка інформаційного масиву. 

Узагальнення та інтерпретація результатів. 

Література: 

1. Боришполец  К.П. Методы политических исследований. Учебное пособие [Електронний 

ресурс] / К.П.Боришполец. – М.: Аспект Пресс, 2005. – 221 с.  - Режим доступу: 

http://politics.ellib.org.ua/pages-cat-49.html 

2. Відкритий посібник з відкритих даних для громадських організацій, журналістів і не 

тільки…[Електронний ресурс]. – К., 2016. - Режим доступу: 

http://socialdata.org.ua/manual/ 

http://politics.ellib.org.ua/pages-cat-49.html
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3. Дегтярев А.А. Методы политических исследований / А.А.Дегтярев // Вести Моск. ун-та 

– Сер. 12. – Полит. науки. – 1996. – № 6.  

4. Джарол Б. Мангейм, Ричард К. Рич. Политология. Методы исследования. Пер. с англ. - 

М.: Издательство "Весь мир", 1997.-544с. 

5. Мальський М. 3. Теорія міжнародних відносин: Підручник [Електронний ресурс] /  

М.З.Мальський, М.М.Мацях. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К.: Знання, 2007. - 461 с. - 

Режим доступу: http://chitalka.net.ua/zmist/71.html 

6. Handbook of Public Policy Analysis. Theory, Politics and Methods / eds. Fischer, F., Miller, 

G., Sidney, M. CRC Press, 2007.  

7. Mahoney J. Qualitative methodology and comparative parative Political Studies [Електронний 

ресурс] /  J. Mahoney.  – Comparative Political Studies 2007; 40; 122. - Режим доступу: 

http://cps.sagepub.com/cgi/content/abstract/40/2/122. 

8. Stanley, L., Temple, B. Narrative Methodologies: Subjects, Silences, Re-readings and Analyses 

/ L.Stanley,  B.Temple // Qualitative Research. Vol. 8, No. 3, 2008. Ps. 275-281 

 

Тема 12. Сутність організаційного процесу проведення дослідження 

Етапи та програма дослідження. Науковий напрям, проблема, тема дослідження. Вибір 

та обґрунтування теми, проблемного поля наукового дослідження..  

Визначення об’єкту та предмету, хронологічних та географічних  меж (їх доцільність) 

мети та завдань дослідження. Формулювання назви роботи. Вимоги до формулювання теми 

дослідження.  Розробка гіпотези.  

Визначення методологічних стратегій роботи, формулювання цілей, завдань. 

Складання розгорнутого плану (плану-проспекту) наукової роботи. Визначення 

дослідницьких етапів.  

Складання бібліографії проблеми. Опрацювання літературних джерел. Аналіз джерел. 

Проведення емпіричного дослідження. Обробка та інтерпретація даних. Написання тексту 

дисертації. Апробація. Підготовка до захисту. 

Література:  

1. 8 порад як написати дисертацію, за яку потім не буде соромно [Електронний ресурс] / 

Posted by Сергій Терепищий. - Режим доступу:  http://sergii-terepyshchyi.net/8-porad-yak-

napisati-disertaciyu-za-yaku-potim-ne-bude-soromno/ 

2. Бібліографічний опис електронних документів у списках використаних джерел до 

наукових робіт. – [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://www.slideshare.net/vin_library/ss-48606878 

3. Ван Эвера С. Методическое руководство для студентов и аспирантов-политологов по 

подготовке диссертаций / Эвера С. Ван. – Москва: Аспект Пресс, 2007. – 158 c. 

4. Грідіна І.М. Вступ до спеціальності «Міжнародні відносини»: навчальний посібник / 

І.М.Грідіна, М.М.Касьянова. – Донецьк: Донецький національний університет, 2012. 

5.  Грідіна І.М. Магістерська робота. Методичні рекомендації для студентів спеціальності 

«Міжнародні відносини» / І.М.Грідіна. – Донецьк: ДонНУ, 2007. – 54 с.  

6. Грідіна І.М. Письмові роботи з історії. Методичні рекомендації студентам спеціальності 

«Історія» / І.М.Грідіна, П.В.Добров, О.І.Задніпровський. – Донецьк: ДонНУ, 2002. – 66 

с. 

7. Джарол Б. Мангейм, Ричард К. Рич. Политология. Методы исследования. Пер. с англ. - 

М.: Издательство "Весь мир", 1997.-544 с. 

8. Клепко С.Ф. Наукова робота і управління знаннями: Навчальний посібник [Електронний 

ресурс] / С.Ф.Клепко. – Полтава ПОІППО, 2005. – 201 с. - Режим доступу: 

http://www.experts.in.ua/baza/doc/download/klepko.pdf 

9. Кузин Ф.А. Кандидатская диссертация. Методика написания, правила оформления и 

порядок защиты. Практическое пособие для аспирантов и соискателей ученой степени / 

Ф.А.Кузин. - М.: Ось -89, 1999. - 208 с.  

10. Кузнецов В.И. Научные работы: Методика подготовки и выполнения / В.И.Кузнецов.  - 

Мн.: Амалфея, 2000. - 544 с.  

http://chitalka.net.ua/zmist/71.html
http://cps.sagepub.com/cgi/content/abstract/40/2/122
http://www.slideshare.net/vin_library/ss-48606878
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11. Марьянович А.Т. ЭРРАТОЛОГИЯ или как избежать наиболее неприятных ошибок при 

подготовке диссертации / А.Т.Марьянович. - М.: Вузовская книга, 1999. - 164 с.  

12. Методично рекомендований алгоритм написання тез доповідей. Методичні рекомендації 

[Електронний ресурс] / Укладач Ю.М.Хайчіна. – Кременчук, 2014. – 31 с. – Режим 

доступу: 

http://www.model.poltava.ua/attachments/article/722/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE

%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%

BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%

B8%D0%B9%20%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0

%BC%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BD

%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D0%B7%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D

0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%B9.pdf 

13. Нескучные советы студентам и аспирантам: как написать научный текст: метод. 

Указания / Н.В.Борисова, А.Н.Каракуц, К.В.Кузина, М.В. Руткаускайте, Е.В.Стяжкина и 

др.; под ред. Е.В. Стяжкиной, Л.А.Фадеевой; Перм. гос. нац. иссл. ун-т. – Пермь, 2012. – 

98 с. 

14.  Основи методології та організації наукових досліджень: Навч. посіб. для студентів, 

курсантів, аспірантів і ад’юнтів [Електронний ресурс] / за ред. А. Є. Конверського. — К.: 

Центр учбової літератури, 2010. — 352 с. - Режим доступу: 

http://dmeti.dp.ua/file/kdoczn_14517.pdf 

15. Підготовка статті до публікації у міжнародних наукових виданнях: методичні 

рекомендації [Електронний ресурс] / Уклад. О. О. Цокало, Д. В. Ткаченко ; ред. О. Г. 

Пустова. – Миколаїв : МНАУ, 2015. – 88 с. - Режим доступу: 

https://drive.google.com/file/d/0BwGe5-MWdp2KazZ1NWg2Y1RpeFk/view 

16. Полонский В.М. Научно-педагогическая информация: Словарь-справочник / 

В.М.Полоньский. - М.: Новая школа, 1995. - 256 с.  

17. Складання бібліографічного опису традиційних ресурсів [Електронний ресурс] / 

О.М.Бартош. - Режим доступу: http://www.slideshare.net/lib4uth/ss-5655492 

18.  Эхо Ю. Письменные работы в вузах: практическое руководство для всех, кто пишет 

дипломные, курсовые, контрольные, доклады, рефераты, диссертации / Ю.Эхо.  – М.: 

ИНФРА-М, 2000. – 125 с.  

19. Як правильно оформити дисертацію та документи атестаційної справи: Зб. нормат. док. 

з питань атестації наук. Кадрів вищої кваліфікації / Упоряд. Ю.І.Цеков. – К.: Ред. „Бюл. 

Вищої атестат. коміс. України”: Вид-во «Толока», 2004. – 79 с. 

 

Тема  13. Інформаційне забезпечення теми дослідження 

Основні види інформації: графічно або зображальна, звукова, текстова, числова, 

відеоінформація. Особливі види інформація. Інформація мережі Інтернет.  

Властивості інформації: об’єктивність/суб’єктивність, достовірність, повнота, точність, 

актуальність, корисність. Кумулювання інформації. Старіння інформації.  

Види джерел інформації. Документальний тип джерел інформації. Класифікація джерел 

інформації мережі «Інтернет». 

Інформаційні технології в наукових дослідженнях. Основні принципи інформатизації 

наукових досліджень. Вербальна, невербальна, синдикативна інформація.  

Методи і технології пошуку інформації в науковій і освітній діяльності. Адресний 

пошук. Семантичний пошук. Документальний пошук. Фактографічний пошук. Інформаційно-

пошукові системи.  

Методика роботи з документальними джерелами. Використання INTERNET та інших 

інформаційних баз даних і інформаційних каналів. Систематизація, аналіз та узагальнення 

інформаційного матеріалу. 

Література: 

Джерела:  
1. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з 

прийняттям Закону України "Про інформацію" та Закону України "Про доступ до 

http://www.model.poltava.ua/attachments/article/722/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D0%B7%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%B9.pdf
http://www.model.poltava.ua/attachments/article/722/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D0%B7%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%B9.pdf
http://www.model.poltava.ua/attachments/article/722/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D0%B7%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%B9.pdf
http://www.model.poltava.ua/attachments/article/722/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D0%B7%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%B9.pdf
http://www.model.poltava.ua/attachments/article/722/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D0%B7%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%B9.pdf
http://www.model.poltava.ua/attachments/article/722/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D0%B7%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%B9.pdf
http://www.model.poltava.ua/attachments/article/722/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D0%B7%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%B9.pdf
http://dmeti.dp.ua/file/kdoczn_14517.pdf


33 

 

публічної інформації" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 22, ст.816). - 

[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1170-18 

2. Закон України про науково-технічну інформацію (Редакція станом на 19.04.2014). - 

[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3322-12 

Література: 
1. Ільченко-Сюйва Л. Джерела Internet. Європейський Союз. Довідник / Л. Ільченко-Сюйва, 

Л.Пильгун. - К.: Вид-во «К.І.С.», 2003. - 139 с. 

2. Ільченко-Сюйва Л. Джерела Internet. Довідник / Л. Ільченко-Сюйва, Л.Пильгун, А.Скіп. 

- К.: Вид-во «К.І.С.», 2002. - 232 с. 

3. Куліков В. О. Пошук історичної інформації в інтернеті: Посібник для студентів 

історичних факультетів [Електронний ресурс] / В.О.Куліков. – Харків: Вид-во ХНУ імені 

В. Н. Каразіна, 2007. – 91 с. - Режим доступу: http://www-

history.univer.kharkov.ua/book/Kulikov_Poshyk_informacii.pdf 

4. Сабодаш Р. Як постійно моніторити наукові статті з конкретної тематики і при цьому не 

надто перепрацьовувати? [Електронний ресурс] / Р.Сабодаш. - Режим доступу: 

https://medium.com/@romansabodash/%D1%8F%D0%BA-

%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE-

%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%

D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96-

%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%96-%D0%B7-

%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE

%D1%97-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-

%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D1%86%D1%8C%D0%BE%D0%BC%D1%83-

%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%82%D0%BE-

%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8C%D

0%BE%D0%B2%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8-19538eb0ef4e#.7cbki4y3d 

5. Толкачева Е. Информационная грамотность в ХХІ веке  [Електронний ресурс] / 

Е.Толкачева. - Режим доступу: https://newtonew.com/discussions/information-literacy 

6. Халер М. Пошук і збір інформації: Навчальний посібник [Електронний ресурс] / За гол. 

ред. В. Ф. Іванова та А. Коль. – К.: Академія Української Преси, Центр Вільної Преси, 

2006. – 308 с. - Режим доступу: http://www.aup.com.ua/upload/web.pdf 
 

Тема 14. Гіпотеза дослідження. Проблема дослідження 

Проблемна ситуація в соціальній практиці. Наукова проблема. Постановка проблеми.  

Гіпотеза дослідження. Припущення. Види гіпотез. Загальна гіпотеза. Часткова гіпотеза. 

Наукова гіпотеза. Робоча гіпотеза. Позитивні гіпотези. Нульові гіпотези. 

Література: 

1. 8 порад як написати дисертацію, за яку потім не буде соромно [Електронний ресурс] / 

Posted by Сергій Терепищий. - Режим доступу:  http://sergii-terepyshchyi.net/8-porad-yak-

napisati-disertaciyu-za-yaku-potim-ne-bude-soromno/ 

2. Грідіна І.М. Магістерська робота. Методичні рекомендації для студентів спеціальності 

«Міжнародні відносини» / І.М.Грідіна. – Донецьк: ДонНУ, 2007. – 54 с.  

3. Демешкант Н.А. Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни 

«Методологія наукових досліджень» студентами ОКР «Магістр» спец. «Управління 

інноваційною діяльністю» [Електронний ресурс] / Н.А.Демешкант. - К: Національний 

університет біоресурсів та природокористування, 2014. – 180 с. – Режим доступу: 

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/u97/metod_rekomend_Metodologia_2014_1.pdf 

4. Клепко С.Ф. Наукова робота і управління знаннями: Навчальний посібник [Електронний 

ресурс] / С.Ф.Клепко. – Полтава ПОІППО, 2005. – 201 с. - Режим доступу: 

http://www.experts.in.ua/baza/doc/download/klepko.pdf 

5. Кузин Ф.А. Кандидатская диссертация. Методика написания, правила оформления и 

порядок защиты. Практическое пособие для аспирантов и соискателей ученой степени / 

Ф.А.Кузин. - М.: Ось -89, 1999. - 208 с.  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1170-18
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3322-12
http://www-history.univer.kharkov.ua/book/Kulikov_Poshyk_informacii.pdf
http://www-history.univer.kharkov.ua/book/Kulikov_Poshyk_informacii.pdf
http://www.aup.com.ua/upload/web.pdf
http://nubip.edu.ua/sites/default/files/u97/metod_rekomend_Metodologia_2014_1.pdf
http://www.experts.in.ua/baza/doc/download/klepko.pdf
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6. Кузнецов В.И. Научные работы: Методика подготовки и выполнения / В.И.Кузнецов.  - 

Мн.: Амалфея, 2000. - 544 с.  

  

Тема 15. Аналіз результатів наукових досліджень (розробка проблеми в науці), 

визначення новизни 

Поняття новизни наукового дослідження. Новизна, актуальність, кон’юнктура. 

Обговорення наукової проблеми зі спеціалістами.  

Вивчення попередніх досліджень для визначення ступені «знання/незнання» з 

досліджуваної проблеми.  

Критерії та вимоги до новизни дослідження: нові або вдосконаленні критерії оцінки 

досліджуваних процесів з врахуванням їх показників; нові або вдосконалені методики аналізу, 

синтезу або розрахунку основних характеристик об’єкту та предмету дослідження; розробка 

або застосування математичних моделей для комплексного дослідження; вперше поставлені 

та вирішені завдання, проблеми, теми і вперше застосовані методи та технології, що залучені 

для вирішення завдань дослідження; більш детальна проробка відомого явища або процесу з 

використанням сучасних наукових методів дослідження і отримання оригінальних наукових 

результатів.  
Література: 

1. 8 порад як написати дисертацію, за яку потім не буде соромно [Електронний ресурс] / 

Posted by Сергій Терепищий. - Режим доступу:  http://sergii-terepyshchyi.net/8-porad-yak-

napisati-disertaciyu-za-yaku-potim-ne-bude-soromno/ 

2. Грідіна І.М. Магістерська робота. Методичні рекомендації для студентів спеціальності 

«Міжнародні відносини» / І.М.Грідіна. – Донецьк: ДонНУ, 2007. – 54 с.  

3. Демешкант Н.А. Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни 

«Методологія наукових досліджень» студентами ОКР «Магістр» спец. «Управління 

інноваційною діяльністю» [Електронний ресурс] / Н.А.Демешкант. - К: Національний 

університет біоресурсів та природокористування, 2014. – 180 с. – Режим доступу: 

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/u97/metod_rekomend_Metodologia_2014_1.pdf 

4. Клепко С.Ф. Наукова робота і управління знаннями: Навчальний посібник [Електронний 

ресурс] / С.Ф.Клепко. – Полтава ПОІППО, 2005. – 201 с. - Режим доступу: 

http://www.experts.in.ua/baza/doc/download/klepko.pdf 

5. Кузин Ф.А. Кандидатская диссертация. Методика написания, правила оформления и 

порядок защиты. Практическое пособие для аспирантов и соискателей ученой степени / 

Ф.А.Кузин. - М.: Ось -89, 1999. - 208 с.  

6. Кузнецов В.И. Научные работы: Методика подготовки и выполнения / В.И.Кузнецов.  - 

Мн.: Амалфея, 2000. - 544 с.  

  

Тема  16. Роль і можливості сучасних інформаційних технологій на різноманітних 

етапах дослідження 

Можливості щодо оформлення наукових текстів в програмі MS-Word: форматування 

шрифту та абзацу, встановлення границь та заливання, застосування стилів, створення 

посилань, колонтитулів, встановлення переносів, вказівників, автоматичного змісту. 

Створення таблиць та схем, додавання малюнків. Видавничі можливості Microsoft Word. 

Створення Web-сторінок.  

Представлення наукової інформації у вигляді презентації за допомогою програми MS-

PowerPoint. Компоненти презентації PowerPoint.  

Пошукові ресурси. Ресурси з дисертаціями у відкритому доступі. Метапошукові 

системи. OATD (Open Access Theses and Dissertations), DART-Europe, HAL та ін.  

Моніторінг наукових статей з досліджуваної тематики в мережі Інтеренет.  

Література: 

1. Арефьев В. Н. Компьютерные технологии в науке и образовании / В. Н. Арефьев. – 

Ульяновск : Ул-ГТУ, 2001. – 42 с. 

2. Ільченко-Сюйва Л. Джерела Internet. Довідник / Л. Ільченко-Сюйва, Л.Пильгун, А.Скіп. 

- К.: Вид-во «К.І.С.», 2002. - 232 с. 

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/u97/metod_rekomend_Metodologia_2014_1.pdf
http://www.experts.in.ua/baza/doc/download/klepko.pdf
http://oatd.org/
http://www.dart-europe.eu/basic-search.php
https://hal.archives-ouvertes.fr/search/index/q/*/docType_s/THESE/submitType_s/file/
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3. Ільченко-Сюйва Л. Джерела Internet. Європейський Союз. Довідник / Л. Ільченко-Сюйва, 

Л.Пильгун. - К.: Вид-во «К.І.С.», 2003. - 139 с. 

a. Інформатика: Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології. Посіб. / За ред. О.І. 

Пушкаря – К.: Видавничий центр «Академія», 2001. 

4. Куліков В. О. Пошук історичної інформації в інтернеті: Посібник для студентів 

історичних факультетів [Електронний ресурс] / В.О.Куліков. – Харків: Вид-во ХНУ імені 

В. Н. Каразіна, 2007. – 91 с. - Режим доступу: http://www-

history.univer.kharkov.ua/book/Kulikov_Poshyk_informacii.pdf 

5. Олифер В.Г. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы / Олифер В.Г., 

Олифер Н.А.  – Учебник для вузов. – Питер, 2007. – 958 с.  

6. Сабодаш Р. Як постійно моніторити наукові статті з конкретної тематики і при цьому не 

надто перепрацьовувати? [Електронний ресурс] / Р.Сабодаш. - Режим доступу: 

https://medium.com/@romansabodash/%D1%8F%D0%BA-

%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE-

%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%

D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96-

%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%96-%D0%B7-

%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE

%D1%97-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-

%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D1%86%D1%8C%D0%BE%D0%BC%D1%83-

%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%82%D0%BE-

%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8C%D

0%BE%D0%B2%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8-19538eb0ef4e#.7cbki4y3d 

7. Толкачева Е. Информационная грамотность в ХХІ веке  [Електронний ресурс] / 

Е.Толкачева. - Режим доступу: https://newtonew.com/discussions/information-literacy 

8. Федоров А.Г. Базы данных для всех / А.Г.Федоров, Н.З.Елманова. – М: КомпьютерПресс, 

2001. – 256 с. 

9. Халер М. Пошук і збір інформації: Навчальний посібник [Електронний ресурс] / За гол. 

ред. В. Ф. Іванова та А. Коль. – К.: Академія Української Преси, Центр Вільної Преси, 

2006. – 308 с. - Режим доступу: http://www.aup.com.ua/upload/web.pdf 

 

Тема  17. Методичні вимоги до висновки наукового дослідження 

Співвідношення мети, завдань і висновків. Висновки наприкінці розділів і підрозділів. 

Завершеність кожної структурної частини дисертаційного дослідження та доказовість 

аргументації.  

Попередні висновки. Висновки, як доведення або спростування гіпотези.  

Вимоги до формулювання висновків. Мовні кліше при написанні висновків. 

Пропозиції та рекомендації щодо практичного використання висновків.  

Література: 

1. 8 порад як написати дисертацію, за яку потім не буде соромно [Електронний ресурс] / 

Posted by Сергій Терепищий. - Режим доступу:  http://sergii-terepyshchyi.net/8-porad-yak-

napisati-disertaciyu-za-yaku-potim-ne-bude-soromno/ 

2. Грідіна І.М. Магістерська робота. Методичні рекомендації для студентів спеціальності 

«Міжнародні відносини» / І.М.Грідіна. – Донецьк: ДонНУ, 2007. – 54 с.  

3. Демешкант Н.А. Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни 

«Методологія наукових досліджень» студентами ОКР «Магістр» спец. «Управління 

інноваційною діяльністю» [Електронний ресурс] / Н.А.Демешкант. - К: Національний 

університет біоресурсів та природокористування, 2014. – 180 с. – Режим доступу: 

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/u97/metod_rekomend_Metodologia_2014_1.pdf 

4. Клепко С.Ф. Наукова робота і управління знаннями: Навчальний посібник [Електронний 

ресурс] / С.Ф.Клепко. – Полтава ПОІППО, 2005. – 201 с. - Режим доступу: 

http://www.experts.in.ua/baza/doc/download/klepko.pdf 

http://www-history.univer.kharkov.ua/book/Kulikov_Poshyk_informacii.pdf
http://www-history.univer.kharkov.ua/book/Kulikov_Poshyk_informacii.pdf
http://www.aup.com.ua/upload/web.pdf
http://nubip.edu.ua/sites/default/files/u97/metod_rekomend_Metodologia_2014_1.pdf
http://www.experts.in.ua/baza/doc/download/klepko.pdf
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5. Кузин Ф.А. Кандидатская диссертация. Методика написания, правила оформления и 

порядок защиты. Практическое пособие для аспирантов и соискателей ученой степени / 

Ф.А.Кузин. - М.: Ось -89, 1999. - 208 с.  

6. Кузнецов В.И. Научные работы: Методика подготовки и выполнения / В.И.Кузнецов.  - 

Мн.: Амалфея, 2000. - 544 с.  

7. Нескучные советы студентам и аспирантам: как написать научный текст: метод. 

Указания / Н.В.Борисова, А.Н.Каракуц, К.В.Кузина, М.В. Руткаускайте, Е.В.Стяжкина и 

др.; под ред. Е.В. Стяжкиной, Л.А.Фадеевой; Перм. гос. нац. иссл. ун-т. – Пермь, 2012. – 

98 с 

 

Тема 18. Необхідність апробації наукових результатів. Представлення результатів 

дослідження. Специфіка підготовки наукових статей у рецензованих журналах 

Необхідність апробації основних результатів наукового дослідження. Сучасні 

можливості для публікації наукових робіт. Виступи на науково-практичних конференціях і 

семінарах. Підготовка тез та статей. Специфіка викладення наукового тексту у формі тез, 

статей та виступів. Електронні публікації.  

Перелік рецензованих журналів. Рецензовані журнали за спеціальністю аспірантури. 

Вимоги до публікацій в рецензованих журналах. Принцип незалежного рецензування та 

терміни публікацій.  

Література: 

1. 8 порад як написати дисертацію, за яку потім не буде соромно [Електронний ресурс] / 

Posted by Сергій Терепищий. - Режим доступу:  http://sergii-terepyshchyi.net/8-porad-yak-

napisati-disertaciyu-za-yaku-potim-ne-bude-soromno/ 

2. Грідіна І.М. Магістерська робота. Методичні рекомендації для студентів спеціальності 

«Міжнародні відносини» / І.М.Грідіна. – Донецьк: ДонНУ, 2007. – 54 с.  

3. Клепко С.Ф. Наукова робота і управління знаннями: Навчальний посібник [Електронний 

ресурс] / С.Ф.Клепко. – Полтава ПОІППО, 2005. – 201 с. - Режим доступу: 

http://www.experts.in.ua/baza/doc/download/klepko.pdf 

4. Кузин Ф.А. Кандидатская диссертация. Методика написания, правила оформления и 

порядок защиты. Практическое пособие для аспирантов и соискателей ученой степени / 

Ф.А.Кузин. - М.: Ось -89, 1999. - 208 с.  

5. Кузнецов В.И. Научные работы: Методика подготовки и выполнения / В.И.Кузнецов.  - 

Мн.: Амалфея, 2000. - 544 с.  

6. Методично рекомендований алгоритм написання тез доповідей. Методичні рекомендації 

[Електронний ресурс] / Укладач Ю.М.Хайчіна. – Кременчук, 2014. – 31 с. – Режим 

доступу: 

http://www.model.poltava.ua/attachments/article/722/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE

%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%

BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%

B8%D0%B9%20%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0

%BC%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BD

%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D0%B7%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D

0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%B9.pdf 

7. Нескучные советы студентам и аспирантам: как написать научный текст: метод. 

Указания / Н.В.Борисова, А.Н.Каракуц, К.В.Кузина, М.В. Руткаускайте, Е.В.Стяжкина и 

др.; под ред. Е.В. Стяжкиной, Л.А.Фадеевой; Перм. гос. нац. иссл. ун-т. – Пермь, 2012. – 

98 с. 

8.  Підготовка статті до публікації у міжнародних наукових виданнях: методичні 

рекомендації [Електронний ресурс] / Уклад. О. О. Цокало, Д. В. Ткаченко ; ред. О. Г. 

Пустова. – Миколаїв : МНАУ, 2015. – 88 с. - Режим доступу: 

https://drive.google.com/file/d/0BwGe5-MWdp2KazZ1NWg2Y1RpeFk/view 

 

Інтернет-ресурси: 

http://www.experts.in.ua/baza/doc/download/klepko.pdf
http://www.model.poltava.ua/attachments/article/722/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D0%B7%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%B9.pdf
http://www.model.poltava.ua/attachments/article/722/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D0%B7%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%B9.pdf
http://www.model.poltava.ua/attachments/article/722/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D0%B7%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%B9.pdf
http://www.model.poltava.ua/attachments/article/722/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D0%B7%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%B9.pdf
http://www.model.poltava.ua/attachments/article/722/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D0%B7%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%B9.pdf
http://www.model.poltava.ua/attachments/article/722/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D0%B7%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%B9.pdf
http://www.model.poltava.ua/attachments/article/722/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D0%B7%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%B9.pdf
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9. Автоматичне оформлення джерел по ВАК України - 

http://vak.in.ua/#.VuxYc7pTIgQ.facebook 

10. Бібліографічні посилання в наукових роботах. -  http://kpi.ua/node/12796 

11. Нові вимоги до оформлення бібліографічного опису списку використаних джерел в 

дисертаціях та списку опублікованих робіт в авторефератах дисертацій / Блог Р.Радейка. 

- http://www.aphd.ua/novi-vymohy-do-oformlennia-bibliohrafichnoho-opysu-spysku-

vykorystanykh-dzherel-v-dysertatsiiakh-ta-spysku-opublikovanykh-robit-v-avtoreferatakh-

dysertatsii/ 

12. Пошук наукового журналу для публікацій через SGR веб сайт. - 

https://www.youtube.com/watch?v=nVjxHabQxZQ 

13. Чи я плагіював? Різновиди і серйозність порушень правил цитування  / Проект сприяння 

академічній доброчесності в Україні. - Режим доступу: 

https://drive.google.com/file/d/0ByePGdGpHh6WQUJkbU13TzVpWFk/view 

14. Як публікуватися в міжнародних рецензованих виданнях. - 

http://mon.gov.ua/activity/nauka/atestacziya-kadriv-vishhoyi-kvalifikacziyi/yak-

publikuvatisya-v-mizhnarodnix-reczenzovanix-vidannyax.html 

15. Рlagiarism 101.  - http://www.plagiarism.org/plagiarism-101/overview/ 

 

Тема  19. Науковий стиль і мова наукового дослідження 

Поняття функціонального стилю. Система функціональних стилів. Характеристика 

основних стилів. 

Науковий стиль. Основні риси та особливості наукового стилю. Різновиди стилю, 

підстилі (навчально-науковий, науково-популярний, публіцистичний), підмови, їх відмінності 

та мовні особливості.  

Мова науки. Специфіка використання елементів різноманітних мовних рівнів в науковій 

мові. Наукова термінологія. Мовні звороти навчальної та наукової сфери діяльності. 

Література: 

1. 20 цікавих фактів про українську мову, які слід знати. - [Електронний ресурс]. - Режим 

доступу: http://vsviti.com.ua/ukraine/56661 

2. Ботвина Н. В. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови: Навч. посіб. / 

Н. В. Ботвина. — К.: Артек, 1998. — 190 с. 

3. Бочарников О. Эссе: жанр, который учит мыслить [Електронний ресурс] / О.Бочарников.  

- Режим доступу: https://newtonew.com/discussions/essays-that-learn-you-to-thin 

4. Бреннан Р. Словарь научной грамотности / Пер. с англ. Б.Борисовой. – М.: Мир, 1997. – 

368 с. 

5. Бук С. 3000 найчастотніших слів наукового стилю сучасної української мови / Наук. ред. 

Ф. С. Бацевич. — Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. — 192 с. 

6. Вінніков В. А. Пам᾿ятка молодим вченим з написання наукових праць / В. А. Вінніков // 

Український радіологічний журнал. — 2009. — № 17. — С. 7—9. 

7. Гінзбург М. Д. Десять відомих правил українського ділового та наукового стилю, зведені 

в систему / М. Д. Гінсбург // Стандартизація, сертифікація, якість.  –  2004. — № 2. — С. 

22—28. 

8. Коваль А. П. Науковий стиль сучасної української літературної мови. Структура 

наукового тексту / А. П. Коваль. — К., 1970. — 306 с. 

9. Кравець Л. І. Культура української фахової мови: Навч. посіб. / Л. І. Мацько, 

Л. В. Кравець. – К.: ВЦ «Академія», 2007. – 360 с.  

10. Михайлова О. П. Українське наукове мовлення. Лексичні та граматичні особливості: 

Навч. посіб. / О. П. Михайлова, А. А. Сидоренко,  В. Ф. Сухопар. — X., 2000. — 97 с. 

11. Онуфрієнко Г. С. Науковий стиль української мови: Навч. посіб. / Г. С. Онуфрієнко. — 

К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 312 с. 

12. Основи наукового мовлення: Навч.-метод. посіб. / Уклад. Т. В. Симоненко. — Черкаси: 

ЧНУ ім. Богдана Хмельницького. — 2005. — 80 с. 

13. Петренко В. Особливості визначення політичної мови / В. Петренко // Політичний 

менеджмент. – 2007. - № 2. – С. 16-24. 

http://kpi.ua/node/12796
https://www.youtube.com/watch?v=nVjxHabQxZQ
https://drive.google.com/file/d/0ByePGdGpHh6WQUJkbU13TzVpWFk/view
http://mon.gov.ua/activity/nauka/atestacziya-kadriv-vishhoyi-kvalifikacziyi/yak-publikuvatisya-v-mizhnarodnix-reczenzovanix-vidannyax.html
http://mon.gov.ua/activity/nauka/atestacziya-kadriv-vishhoyi-kvalifikacziyi/yak-publikuvatisya-v-mizhnarodnix-reczenzovanix-vidannyax.html
http://www.plagiarism.org/plagiarism-101/overview/
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14. Селігей П.О. Науковий стиль української мови: ресурси оновлення [Електронний ресурс] 

/ П.О. Селігей.  - Режим доступу: 

http://www.inmo.org.ua/assets/files/Selihey.%20Naukovyy%20styl%20ukr.%20movy%20%2

82006%29.pdf 

15.  Семеног О. М. Культура наукової української мови : Навч. посіб. / О. М. Семеног. – К. : 

ВЦ «Академія», 2010. – 216 с.  

16. Словник-довідник правових, політологічних, соціологічних та економічних термінів: 

Навчальний посібник / Укладачі: І.П.Байрак, 

17. Сурмін Ю. Науковий текст: специфіка, підготовка та презентація: Навч.-метод. посіб. / 

Ю. Сурмін. — К.: НАДУ, 2008. — 184 с. 

18. Український правопис [Електронний ресурс]. – К.: Наукова думка, 2015. - Режим 

доступу: http://izbornyk.org.ua/pravopys/pravopys2015.htm 

19. Чепіга І. П. Мовленнєві особливості наукового тексту: текст-міркування, текст-доказ / 

І. П. Чепіга // Лінгвістичні студії. — Донецьк, 2002. — Вип. 10. — С. 157—161. 

20. Шумарин С.И. Теория и практика научной речи. Учебно-методический комплекс 

[Електронний ресурс] / С.И.Шумарин, М.Р.Шумарин. – Балащов, 208. – 405 с. - Режим 

доступу: http://textarchive.ru/c-2299778- pall.html 

Інтернет-ресурси: 

1. Українська мова в інтернеті: http://www.nowamowa.com.ua 

2. Культура мови: http://www.kultura-mowy.wikidot.com 

3. Автоматичний пошук та виправлення помилок у текстах українською мовою. - 

http://onlinecorrector.com.ua/ 

4. Чи я плагіював? Різновиди і серйозність порушень правил цитування [Електронний 

ресурс] / Проект сприяння академічній доброчесності в Україні. - Режим доступу: 

https://drive.google.com/file/d/0ByePGdGpHh6WQUJkbU13TzVpWFk/view 

5. An Academic Writing Module: Paragraphs Writing exercises for self-directed study. - 

http://www.victoria.ac.nz/llc/llc_resources/academic-writing/ 

6. An Introduction to Academic Writing. - - https://www.youtube.com/watch?v=MyTLosz6aHA 

7. Рlagiarism 101.  - http://www.plagiarism.org/plagiarism-101/overview/ 

Тема  20. Комунікації з науковими фондами, заявка на дослідницький грант 

Конкурси на наукові грантові проекти. Конкурси на здобуття премій молодих учених і 

студентів вищих навчальних закладів. Інформація МОН України, науково-дослідних закладів 

та громадських організацій.  

Гранти для наукових досліджень в Європі. Грантові програми ЄС.  

Рекомендації та вимоги для отримання гранту на наукове дослідження. Контакти. 

Спілкування з колегами з інших країн та університетів 

 

Література та  Інтернет-ресурси: 

1. Збірник міжнародних освітніх програм та наукових грантів [Електронний ресурс]. – 

Миколаїв, 2016. – Режим доступу: http://mdu.edu.ua/wp-

content/uploads/%D0%97%D0%91%D0%86%D0%A0%D0%9D%D0%98%D0%9A.pdf 

2. Гранти для наукових досліджень в Європі. - 

http://osvita.ua/abroad/higher_school/scholarships/37359/ http://www.ecefund.eu/ua/node/122 

3. Міжнародні фонди та організації – грантодавці - 

http://naps.gov.ua/ua/activities/international/grantmakers/ 

4. Грантовая система поддержки науки: Методические рекомендации [Електронний 

ресурс]. – Казань: КГМУ, 2006. – 35 с. – Режим доступу: 

http://window.edu.ru/resource/026/61026/files/grants.pdf 

5. Як отримати грант: поради практиків [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://studway.com.ua/yak-otrimati-grant-poradi/ 

 

  

http://textarchive.ru/c-2299778-%20pall.html
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https://www.youtube.com/watch?v=MyTLosz6aHA
http://www.plagiarism.org/plagiarism-101/overview/
http://mdu.edu.ua/wp-content/uploads/%D0%97%D0%91%D0%86%D0%A0%D0%9D%D0%98%D0%9A.pdf
http://mdu.edu.ua/wp-content/uploads/%D0%97%D0%91%D0%86%D0%A0%D0%9D%D0%98%D0%9A.pdf
http://www.ecefund.eu/ua/node/122
http://naps.gov.ua/ua/activities/international/grantmakers/
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Тема 21. Порядок захисту наукового дослідження 

Спеціалізована вчена рада із захисту дисертацій. Документи, що представляються на 

захист. Вимоги до попереднього ознайомлення з дисертацією, авторефератом та відгуками 

опонентів на сайті Спеціалізованої вченої ради.  

Процедура захисту. Роль голови та вченого секретаря Ради. Документи, що подаються 

до Ради. Порядок захисту.  

Вимоги до виступу на захисті. Час виступу. Вербальна та невербальна складова виступу. 

Презентація доповіді на захисті.  

Відповіді на запитання та зауваження опонентів. 

Заключне слово.  

Література: 

1. 8 порад як написати дисертацію, за яку потім не буде соромно [Електронний ресурс] / 

Posted by Сергій Терепищий. - Режим доступу:  http://sergii-terepyshchyi.net/8-porad-yak-

napisati-disertaciyu-za-yaku-potim-ne-bude-soromno/ 

2. Грідіна І.М. Магістерська робота. Методичні рекомендації для студентів спеціальності 

«Міжнародні відносини» / І.М.Грідіна. – Донецьк: ДонНУ, 2007. – 54 с.  

3. Клепко С.Ф. Наукова робота і управління знаннями: Навчальний посібник [Електронний 

ресурс] / С.Ф.Клепко. – Полтава ПОІППО, 2005. – 201 с. - Режим доступу: 

http://www.experts.in.ua/baza/doc/download/klepko.pdf 

4. Кузин Ф.А. Кандидатская диссертация. Методика написания, правила оформления и 

порядок защиты. Практическое пособие для аспирантов и соискателей ученой степени / 

Ф.А.Кузин. - М.: Ось -89, 1999. - 208 с.  

5. Кузнецов В.И. Научные работы: Методика подготовки и выполнения / В.И.Кузнецов.  - 

Мн.: Амалфея, 2000. - 544 с.  

6. Нескучные советы студентам и аспирантам: как написать научный текст: метод. 

Указания / Н.В.Борисова, А.Н.Каракуц, К.В.Кузина, М.В. Руткаускайте, Е.В.Стяжкина и 

др.; под ред. Е.В. Стяжкиной, Л.А.Фадеевой; Перм. гос. нац. иссл. ун-т. – Пермь, 2012. – 

98 с. 
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

до дисципліни МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ 

РОБОТИ ПОЛІТОЛОГА 

 (для аспірантів спеціальності 052 «Політологія») 

 

 

          Семінарське заняття 1. Сучасні політологічні школи: основні напрямки і 

парадигми 

1. «Постбіхевіоральна революція». Суть та особливості постбіхевіоралізму.  

2. Функціоналістський підхід.  

3. Методологія неоінституціоналізму в політології.  

4. Феноменологічний підхід у межах політичної науки. 

5. Політичні концепції представників дискурс-аналізу 

Література:  

1. Алексеева Т.А. Современные политические теории: Опыт запада. Курс лекций / 

Т.А.Алексеева. -  М.: РОССПЭН, 2000. 479 c. 

2. Алмонд Г. Политическая наука: история дисциплины // Политическая наука: новые 

направления/ Ин-т «Открытое общество»; Под ред. Гудина Р., Клингеманна Х.-Д., 

Науч.ред. рус. изд. Шестопал Е.Б.. – М.; Вече, 1999. – 815 с.  Пер. изд.: A new handbook 

political science. – Oxford, 1996. 

3. Андрусів В.В. Інституційний інтерес: виникнення та стратегічне значення [Електронний 

ресурс] / В,В.Андрусів // Стратегічні пріоритети. –  2006. – № 1. – Режим доступу: 

http://www.niss.gov.ua/Strateg_pr/1/1-3.pdf 

4. Байме фон К. Політичні теорії сучасності / фон К. Байме. - К.: Стилос, 2000. – 396 с. 

5. Ван Дейк Т. Дискурс и власть: Репрезентация доминирования в языке и коммуникации / 

Т. Ван Дейк. Пер. с англ.  — М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2013. — 344 с. 

6. Ван Дейк Т. К определению дискурса [Електронний ресурс] / Т. Ван Дейк. – Режим 

доступа : http://www.psyberlink.flogiston.ru/internet/bits/vandijk2.htm 

7. Габермас Ю. Залучення іншого. Студії з політичної теорії / Ю. Габермас. – Львів : 

Астролябія, 2006 – 415 с.  

8. Гарбадин А. Теорія комунікативної дії Ю. Габермаса: теоретична спорідненість з 

ідеями демократії [Електрон. ресурс] / А. Гарбадин.  – Режим доступу : 

http://postua.info/garbadyn.htm 

9. Демьянков В. З. Политический дискурс как предмет политологической филологии / В. З. 

Демьянков // Политическая наука. Политический дискурс: история и современные 

исследования. – М., 2002. – № 3. – С. 32–43. 

10. Кармазіна М., Шурбована О. «Інституція» та «інститут»: проблема розрізнення понять / 

М.Крмазіна // Політичний менеджмент – 2006. - № 4 // 

http://www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=1&n=59&c=1308 

11. Колодій А. Неоінституціалізм та його пізнавальні можливості в політичних 

дослідженнях [Електронний ресурс] / А.Колодій. – Режим доступу: 

http://old.filos.lnu.edu.ua/bulletin_philosophy/ua/docs/visnyk01/articles/kolodiy.pdf 

12. Почепцов Г. Теория коммуникации / Г. Почепцов. – М. : Из-во «Ваклер», 2001. – 561 с. 

13. Романюк А. Концептуальна логістика розвитку політичних доктрин у ХХ ст. // Романюк 

А.С. Історія західних політичних вчень: Політичні доктрини ХХ – початку ХХІ ст. / 

А.С.Романюк.  – К.: Знання, 2011. – С.11 – 26. 

14. Романюк А. Основні етапи розвитку політичної думки у ХХ ст. / А.Романюк // Вісник 

Львівського університету. Серія: філософсько-політологічні студії. 2010. Вип. 1. – С.19-

28. 

15. Тур М. Г. Некласичні моделі легітимації соціальних інститутів : монографія / М. Г. Тур. 

– К. : ПАРАПАН, 2006. – 396 с.  

16. Филлипс Л. Дж. Дискурс-анализ. Теория и метод [пер. с англ.]. / Л. Дж. Филлипс, М. В. 

Йоргенсон – Х. : Гуманитарный Центр, 2004. – 336 с.  

http://www.niss.gov.ua/Strateg_pr/1/1-3.pdf
http://www.psyberlink.flogiston.ru/internet/bits/vandijk2.htm
http://postua.info/garbadyn.htm
http://www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=1&n=59&c=1308
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17. Фуко М. Порядок дискурса [пер. с фр.] // Фуко  М.  ВОЛЯ  К   ИСТИНЕ:   по   ту  сторону  

знания,  власти  и сексуальности. Работы разных лет / М.Фуко. - М.: Касталь, 1996. – 448 

с. 

18. Фукуяма Ф. Примат культури [Електронний ресурс] / Ф. Фукуяма. – Режим доступу: 

http://www.azh.com.ua/lib/prymat-kultury 

19. Шевчук Д. Феноменологічна перспектива у політичній теорії: методологічний аспект / 

Дмитро Шевчук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – 

№ 723 : Філософські науки. – С. 99 –103. 

Методичні рекомендації: 

Біхевіористський підхід стимулював широке застосування методів конкретної 

соціології: спостереження, вивчення статистичних матеріалів і документів, анкетного 

дослідження, опитування, лабораторних експериментів та ін. Усе це створило необхідні 

передумови для розвитку нового рівня політологічних досліджень – прикладної політології. 

Питання присвячено обґрунтуванню важливості застосування даної методології в політичних 

науках. Використання біхевіористичної методології в дослідженні політичних процесів її 

прихильники обґрунтовують тим, що всі форми спільнот є результатом дій і взаємодій 

індивідів та зв’язків між ними. Інакше кажучи, політику як суспільне явище вони намагаються 

тлумачити на основі розуміння домінанти психічних мотивів участі в політиці окремих людей. 

Отже, вважається, що участь індивідів у політичних явищах і процесах (яка має для них певну 

цінність) є наслідком їхнього психічного стану: емоцій, волі, прагнень тощо. 

При вивченні функціоналістського підходу в політичних дослідження слід зосередити 

увагу на виявленні сфер застосування методології функціоналізму. Цінність даного 

методологічно підходу виявляється, насамперед, для досліджень нормативного морфогенезу, 

відтворення продуктів духовної культури, а відтак – науки й освіти. Розглядаючи суспільство, 

політику в термінах взаємопроникнення, даний підхід є своєрідним у дослідженні 

інституалізації нормативних компонентів політичних, соціальних, культурних систем та ін. 

Наприклад, за структурно-функціоналістською теорією, влада – це особливий вид відносин 

між управляючими і підлеглими. Роль особи в політичній системі чітко визначена: підтримка 

існуючої суспільної системи. Структурно-функціональний підхід широко застосовується у 

теорії та практиці адміністративного менеджменту, в дослідженні управлінських явищ і 

процесів. 

Висвітлення неоінституціоналізму в політології вимагає звернути уваги на такі моменти. 

Новий інституціоналізм, як самостійна теоретико-методологічна парадигма, став логічним 

підсумком попереднього розвитку політичної науки. Напередодні Другої світової війни 

домінуючим напрямом у розвитку політичної науки був інституціоналізм. Представниками 

“старого інституціоналізму” у першій половині ХХ ст. були Е.Баркер, Дж.Брюс, Т.Коул, 

Г.Ласкі, К.Фрідріх та ін. Вони головну увагу у дослідженнях приділяли лише базовим 

інститутам – державі, владі у форматі трьох основних складових, політичним партіям, 

бюрократії. Відповідно державу трактували як головний інститут, який був над іншими 

інститутами меншого порядку. Розгляд цих інститутів мав переважно нормативний характер. 

Новий інституціоналізм або “критичний інституціоналізм” сприяв, на відміну від старого 

інституціоналізму, залученню до аналізу не лише найсуттєвіших інститутів – держава, уряд, 

парламент, партії та бюрократія, а й інститутів «другого порядку», а також неформальних 

інститутів. Поняття критичний не є другорядним у цьому трактуванні. Воно засноване на 

постулаті, що відбувається не просте повернення до вивчення інститутів та протиставлення 

пріоритетності поведінки (що властиве біхевіоризму), а підкреслює, що звернення до категорії 

політичних інститутів відбувається одночасно з вивченням поведінки діючих політичних 

акторів, яка переважно вивчається у системі координат теорії раціонального вибору. Тобто, в 

цьому випадку не відбулося відкидання головних засад біхевіоризму, вони залишаються далі 

актуальними і потрібними. На наш погляд, у неоінституціоналізмі відбулося ускладнення 

самого підходу, коли шляхом синтезу були критично й одночасно творчо залучені в новий 

інституціоналізм підходи і біхевіоризму і теорії раціонального вибору, а також багатьох інших 

попередніх теоретичних концепцій. 

http://www.azh.com.ua/lib/prymat-kultury


42 

 

Аспіранти акцентують увагу на можливостях застосування феноменологічного підходу 

до осмислення проблем політики, специфіку феноменології у контексті методології 

гуманітарних наук, здійснити аналіз феноменологічної перспективи у політичній теорії, який 

продемонструє можливість використання феноменологічного підходу як методології 

осмислення феноменів політичного світу. Гостроактуальним є вивчення цього питання на 

прикладі конструювання «образу ворога» в умовах агресії РФ. 

Аспіранти акцентують увагу на меті дискурс-аналізу – створення технік інтерпретації 

текстів, котрі виявляли б соціальні, культурні, ідеологічні, політичні, релігійні й інші складові 

передумови організації мовної діяльності, присутні в текстах та висловлюваннях і 

проявляються як їхня прихована чи явна ангажованість. Дискурс-аналіз дав змогу визначити 

латентні ідеологічні установки та політичні наміри автора тексту, виявити й ідентифікувати 

особисті авторські мотиви, ідеологічну ангажованість та політичний інтерес. Дискурсивна 

методологія пояснює та розкриває причини формування дискурсів, ідей і висловлювань, 

характеризує середовище їхнього виникнення, акцентує на вирішальному значенні зовнішніх 

впливів. У якості доповіді на семінарському занятті аспіранти можуть представити такі теми: 

Теорія комунікативної дії Ю.Габермаса;  Постмодерністська теорія дискурсу. 

 
Семінарське заняття 2. Сучасні ідеї та концепції в політологічних дослідженнях 

1. Сфери застосування методології функціоналізму. 

2.  Галузі застосування біхевіористської методології у дослідженні політичних процесі. 

3. Галузі застосування психоаналітичної методології у політичних дослідженнях. 

Література:  

1. Адорно Т. Исследование авторитарной личности. — М.: Серебряные нити, 2001. — 416 

с. 

2. Жижек С. Возвышенный Объект Идеологии. - Издательство «Художественный 

журнал», 1999 – 237 с. 

3. Жижек С. Щекотливый субъект: отсутствующий центр политической онтологии / 

Славой Жижек; пер. с англ. С. Щукиной. —М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 

2014.— 528 с. 

4. Ковальова О. О. Неофункціоналізм проти традиційних підходів в теоріях європейської 

інтеграції / О. О. Ковальова // Грані. – 2003. – № 1(27). – С. 114–117. 

5. Лакан Ж. Этика психоанализа (Семинары: Книга VII (1959-60). Пер. с фр./ Перевод А. 

Черноглазова. М.: Издательство “Гнозис” Издательство “Логос”. 2006. - 416 с. 

6. Мангейм Б. Джаролд. Политология. Методы исследования / Джаролд Б. Мангейм: [пер. 

с англ.]. – М. : Изд-во «Весь Мир», 1997. – 544 с. 

7. Мацієвський Ю. Між функціоналізмом та нормативізмом: академічна політологія в 

Україні на початку XXI ст. / Ю. Мацієвський // Людина і політика. – 2004. – № 5.  

8. Политический бихевиоризм – бихевиорализм [Електронный ресурс] // 

www.navuka.com. Научно-познавательный сайт. – Режим доступа : 

http://navuka.com/polit-8.php 

9. Психология и психоанализ власти : хрестоматия : в 2 х т. / сост. Д.Я. Райгородский. Т.1 

– Самара : Изд. Дом. «БАХРАХ», 1999 – 608 с.  

10. Психология и психоанализ власти : хрестоматия : в 2 х т. / сост. Д.Я. Райгородский. Т.2 

– Самара : Изд. Дом. «БАХРАХ», 1999 – 576 с. 

11. Larry Hjelle, Daniel Ziegler "Personality Theories: Basic Assumptions, Research, and 

Applications", 3th ed., 1992 

Методичні рекомендації: 

У структурно-функціональному аналізі приділити увагу двом основним підходам: 

структурний, що здійснюється від аналізу різних структур до виявлення виконуваних ним 

функцій; - функціональний, який застосовується за умов формування певної сукупності 

функціональних вимог; - наявності структур, що здійснюють ці функції.  Слід розглянути 

поняття, якими оперує дана методологія: «функції» – наслідки діяльності, що сприяють 

адаптації системи;  «дисфункції» – несприятливі наслідки; «явні функції» – усвідомлені 

http://navuka.com/polit-8.php
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наслідки;  «латентні функції» – неусвідомлені наслідки; «функціональні вимоги» – вимоги, 

виконання яких необхідне для нормальної життєдіяльності системи; «функціональні 

альтернативи» – еквівалентні структури, здатні виконувати однакові функції. Слід приділити 

також увагу поняттям «соціальна дія», «соціальна згода», «соціальна взаємодія». 

При вивчення застосування біхевіористичної методології рекомендується зосередити 

увагу  на кількох основних напрямах. Найважливішим з них є електоральна поведінка 

громадян. Напрями дослідження електоральної поведінки можна поділити на чотири групи. 

«Мікро-мікро» – дослідження, в яких вивчають зв’язки між біографічними даними людини, її 

ролями та мотиваціями у поєднанні з політичними настроями та рішеннями. «Макро-макро» 

– дослідження впливу структурних зв’язків на рівень політичних рішень, стабільність і 

спрямованість «мікро-мікро-зв’язків». «Мікро-макро» – дослідження впливу громадян на 

політику, стратегію й тактику політичних структур (партій, суспільних організацій, рухів, 

процедури прийняття рішень). «Макро-мікро» – дослідження, пов’язані з функціями системи 

структурних обмежувачів з підтримування, легітимізації та стабілізації всієї політичної 

системи.  

Питання – галузі застосування психоаналітичної методології у політологічних 

дослідженнях – слід розкривати за такими напрямками: вивчення мотивації індивідуальної та 

соціальної діяльності; здійснення психологічної та соціокультурної типізації, вивчення рівнів 

компетентності у різних відгалуженнях соціальної практики.  

 

Семінарське заняття 3. Методи роботи з документами в політологічному 

дослідженні 

1. Текст як основна форма представлення інформації. Прикладні аналітичні методики. 

2. Контент-аналіз в політологічних дослідженнях. 

3. Івент-аналіз в дослідженнях політичних ситуацій і процесів.  

4. Когнітивне картування в дослідженнях політичних ситуацій і процесів.  

Література: 

1. Бебик В.М. Базові засади політології: історія, теорія, методологія, практика: 

[Монографія] / В.Бебик. –  К.: МАУП, 2000. – 384 с. 

2. Богатуров А.Д. Очерки теории и методологии политического анализа международных 

отношений [Електронний ресурс] /  А.Д.Богатуров, Н.А.Косолапов, М.А Хрусталев. - М.: 

Научно-образовательский форум по международным отношениям, 2002. - 384 с. - Режим 

доступу: - http://www.twirpx.com/file/211557/ 

3. Боришполец К. П. Методы политических исследований: Учебное пособие для студентов 

[Електронний ресурс] / К.П.Боришполец. – М.: Аспект-Пресс, 2005, - 221 с. - Режим 

доступу: http://politics.ellib.org.ua/pages-cat-49.html 

4. Говорить Президент: кількісний контент-аналіз виступів Порошенко [Електронний 

ресурс] / Автори: Юрій Городниченко (співзасновник VoxUkraine, Каліфорнійський 

університет у Берклі), Олександр Талавера (співзасновник VoxUkraine, Шеффілдський 

університет), Хаофен Сюй (Шеффілдський університет). – Режим доступу: 

http://voxukraine.org/2016/08/16/what-do-we-learn-from-president-poroshenkos-speeches-ua/ 

5. Грідіна І.М. Методичний посібник з написання письмових робіт для студентів 

спеціальності «Міжнародні відносини» / І.М.Грідіна, М.М.Касьянова. – Донецьк: 

Донецький національний університет, 2013. - 112 с. 

6. Джарол Б. Мангейм, Ричард К. Рич. Политология. Методы исследования. Пер. с англ. - 

М.: Издательство "Весь мир", 1997.-544 с. 

7. Мальський М. 3. Теорія міжнародних відносин: Підручник /  М.З.Мальський, 

М.М.мацях. -  3-тє вид., перероб. і доп. -  К.: Знання, 2007. -  461 с. 

8. Тичер С. Методы анализа текста и дискурса / М. Мейер, Р. Водак, Е. Веттер; пер. с англ. 

- X.: Изд-во Гуманитарный Центр, 2009. - 356 с. - http://socioline.ru/book/s-ticher-i-dr-

metody-analiza-teksta-i-diskursa 

http://www.twirpx.com/file/211557/
http://politics.ellib.org.ua/pages-cat-49.html
http://socioline.ru/book/s-ticher-i-dr-metody-analiza-teksta-i-diskursa
http://socioline.ru/book/s-ticher-i-dr-metody-analiza-teksta-i-diskursa
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9. Шалак В. И. Контент-анализ. Приложения в области политологии¸ психологии, 

социологии, культурологи, экономики, рекламы / В.И.Шалак. - М.: Омега-А, 2004. – 272 

с. 

10. Chilton P. Analysing political discourse: Theory and practice. - New York: Routledge, 2004. – 

Ch. 1. 

11. Handbook of Public Policy Analysis. Theory, Politics and Methods / eds. Fischer, F., Miller, 

G., Sidney, M. CRC Press, 2007. 

12. Teun A. van Dijk .N.Y. Society and discourse: How social contexts influence text and talk. - 

Cambridge university, 2009. – Ch. 5.  

Методичні рекомендації: 

Текстові матеріали і інформація, що передаються в текстовій формі, створюють 

основний масив даних для дослідження політичних явищ і процесів, адже усі вони мають своє 

відображення в тих чи інших документах. Текстова інформація, з якою щоденно стикаються 

пересічні громадяни та професійні експерти, різниться за тематикою, рівнем достовірності та 

повноті інформації. Важливішим завданням дослідника, який починає працювати над 

проблемою дослідження, є пошук та аналіз текстових повідомлень, які є джерелами в 

дослідженні (у нашому випадку - емпіричною базою дослідження).  

Серед різноманітних методик прикладних політологічних досліджень саме контен-

аналіз, івент-аналіз і когнітивне картування складають базу засобів прикладного аналізу в 

галузі політичних явищ і процесів.  

Аспірантам, при характеристиці методу контент-аналізу, слід акцентувати увагу на  

високому ступені  формалізованості, а також можливістю масового охоплення досліджуваних 

об’єктів (хоча не виключений контент-аналіз й одиничних документів, наприклад, контент-

аналіз автобіографій). Однак контент-аналіз не розглядається як дослідницька техніка 

однозначно кількісної користі.  Слід розглядати  особливості двох моделей контент-аналізу – 

«якісної» та «кількісної». Особливу увагу слід приділити можливостям сполучення якісних і 

кількісних підходів. Слід звернути увагу на контент-аналіз в контексті інтегративної 

парадигми; розглядати контент-аналіз як метод якісно-кількісного аналізу масиву документів 

з метою одержання достовірної інформації, тобто як багатоцільовий метод дослідження 

соціальної реальності на матеріалі текстів.  

Аспіранти характеризують метод івент-аналізу  у якості одного з найпоширеніших 

методичних засобів прикладного вивчення політичних явищ і процесів. Методика івент-

аналізу заснована на спостереженні за кодом і інтенсивністю подій із метою визначення 

основних тенденцій еволюції обстановки в окремих країнах і на міжнародній арені. Івент-

аніліз у прикладному дослідження може бути використаний як джерело інформації для 

побудови гіпотез, служити для перевірки даних отриманих іншими методами. Із його 

допомогою можна витягти додаткові відомості про досліджуваний об’єкт. Застосування 

методики івент-аналізу полягає в сприйнятті, виділенні і реєстрації всіх або тільки основних 

фактів, що стосується поведінки досліджуваного об’єкта. Аспірантам пропонується 

охарактеризувати конкретне застосування методики івент-аналізу: а) упорядкування 

інформаційного банку даних; б) розчленування цього масиву на окремі одиниці 

спостереження та їх кодування. 

Аспіранти коротко характеризують методику, спрямовану на аналіз того, як той чи 

інший політичний діяч сприймає певну політичну проблему та встановлення його ймовірною 

реакції на розвиток ситуації – когнітивне картування.  Аспіранти зупиняються на походженні 

методики в межах напрямів сучасної психології – когнітивної психології, яка концентрує свою 

увагу на особливостях організації, динаміки і формувань знань людини про оточуючий світ.  

Аспірантам рекомендується окремо зупинитися на техниці застосування методики 

когнітивного картування. Опорні поняття: когнітивна карта-схема, зв’язки між змінними, 

індивідуальні і колективні карти-схеми, направлене і ненаправлене когнітивне картування.  

 

Семінарське заняття 4. Методи та інструментарії моделювання політичних процесів 
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1. Модель і моделювання: сутність понять. Вимоги до моделювання в процесі 

дослідження політики.  

2. Різновиди моделей і їх застосування в політичних дослідженнях.  

3. Особливості дослідницьких завдань, що можуть бути вирішені за допомогою 

моделювання.  

4. Моделювання в прогнозуванні політичних ситуацій і процесів.  

5. Оціночний вимір моделювання у політичних дослідженнях 
 

Література: 

1. Handbook of Public Policy Analysis. Theory, Politics and Methods / eds. Fischer, F., Miller, 

G., Sidney, M. CRC Press, 2007. 

2. Бергер П. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания / 

П.Бергер, Т.Лукман.  - М.: "Медиум", 1995. - 323 с 

3. Боришполец К. П. Методы политических исследований: Учебное пособие для студентов 

[Електронний ресурс] / К.П.Боришполец. – М.: Аспект-Пресс, 2005, - 221 с. - Режим 

доступу: http://politics.ellib.org.ua/pages-cat-49.html 

4. Горбатенко В. Метод “Делфі” та специфіка його застосування у прогнозних розробках : 

[методологія політологічних досліджень] / В. Горбатенко, І. Петренко // Політичний 

менеджмент : Укр. науковий ж-л. – Укр. центр політичного менеджменту. – 2008. – № 6. 

– С. 174-182. 

5. Джарол Б. Мангейм, Ричард К. Рич. Политология. Методы исследования. Пер. с англ. - 

М.: Издательство "Весь мир", 1997.-544 с. 

6. Краснов Б.І. Аналіз політичної ситуації. Метод сценаріїв / Б.І.Краснов // Соц.-политий. 

журн. - 1997. - № 5. 

7. Моделирование в социально-политической сфере: Межвуз. науч.-практ. семинар, 27 апр. 

2004 г. / Рос. акад. гос. службы при Президенте РФ, Нац. ин-т бизнеса; / Сост.: Шабров 
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8. Ожиганов Э. Н. Моделирование и анализ политических процессов : Учеб. пособ. / Э. Н. 

Ожиганов. – Москва : РУДН, 2009. – 189 с. 

9. Плотинский Ю. М. Моделирование социальных процессов / Ю.М.Плотинский. -  М., 
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10. Політична наука: Методи досліджень : підручник. – Рек. МОН. / За ред.  
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11. Польовий М. А. Методологічні аспекти побудови моделей політичних процесів / М. А. 

Польовий // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : зб. наук. пр. 

Серія: Історія. Філософія. Політологія. – 2011. – No 2. – С. 83–88. 

12. Советов Б. Я., Яковлев С. А. Моделирование систем. Учеб. для вузов. – 3-е изд., перераб. 

и доп. / Б. Я. Советов, С. А Яковлев. – Москва : Высш. шк., 2001. – 343 с. 

13. Ткачук В. Моделювання як метод аналізу політичних процесів / В.Ткачук // Вісник 

Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2000 – Вип. 2. С.10-15. 

Методичні рекомендації 

Визначення сутності методів моделювання способи - створення і розвитку теорій 

побудови моделей та інструментарію дослідження тих чи інших тенденцій або об’єктів. 

Моделювання - це вивчення певних явищ, процесів чи їх систем шляхом побудови та 

дослідження їх моделей, а також використання таких моделей для визначення або уточнення 

характеристик і реалізації засобів побудови нових об’єктів (прогнозів у їх числі). 

Моделювання в політиці означає опис політичних процесів з використанням обмеженого 

числа значущих, вагомих чинників, коли звуження їх кількості здійснюється, абстрагуючись 

від тих з них, впливом яких на їх перебіг за певних обставин можна знехтувати.  

Аспіранти акцентують увагу на принципах моделювання політичних процесів: визнання 

об’єктивного характеру політичних процесів; домінуючої ролі в суспільному розвитку 

http://politics.ellib.org.ua/pages-cat-49.html
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суб’єктивного чинника, тобто цілеспрямованої діяльності людей, яка спирається на набутий 

науковий потенціал та певні морально-етичні цінності, а в зв’язку з цим - і їх здатність 

вибирати, визначати орієнтири суспільного розвитку та шляхи досягнення визначених цілей. 

Враховуючи гостроту i складність політичних процесів, моделювання має на меті, з однієї 

сторони - відобразити стан проблеми на даний момент, виявити найбільш гострі «критичні». 

моменти та конфлікти, з іншої – визначити тенденції розвитку i ті чинники, вплив яких може 

скоригувати небажаний розвиток, аналізувати діяльність державних, політичних, громадських 

чи інших організацій. 

Під час семінарського заняття аспіранти розкривають наступні аспекти методу 

моделювання: Види типологій моделей. Моделювання політичних процесів за допомогою 

моделей, які відносяться до класів багатофакторних, пізнавальних, символічних, формальних, 

складних динамічних моделей. 

Класифікація методів моделювання за характером відображення власне процесу 

протікання політичної дійсності та за характером моделювання і подальшого оперування із 

побудованою моделлю. 

Типи методів моделювання за характером відображення процесу політичної дійсності 

(методи моделювання станів політичного процесу (створення баз даних, політичне 

картографування тощо); методи моделювання дискретної динаміки (методи дискретного 

імітаційного моделювання); методи моделювання безперервних динамічних систем 

(імітаційні моделі, які базуються на диференціальних рівняннях). 

Типи моделей за характером моделювання та подальшого оперування із побудованою 

моделлю.  

 

Семінарське заняття 5. Організація процесу проведення дослідження 

1. Стратегія і тактика наукового дослідження. 

2. Фази дослідження. 

3. Аналіз результатів наукових досліджень. 

4. Об’єкт і предмет дослідження. 

5. Критерії оцінки результатів дослідження.  
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4. Клепко С.Ф. Наукова робота і управління знаннями: Навчальний посібник [Електронний 

ресурс] / С.Ф.Клепко. – Полтава ПОІППО, 2005. – 201 с. - Режим доступу: 

http://www.experts.in.ua/baza/doc/download/klepko.pdf 

5. Кузин Ф.А. Кандидатская диссертация. Методика написания, правила оформления и 

порядок защиты. Практическое пособие для аспирантов и соискателей ученой степени / 

Ф.А.Кузин. - М.: Ось -89, 1999. - 208 с.  

6. Кузнецов В.И. Научные работы: Методика подготовки и выполнения / В.И.Кузнецов.  - 

Мн.: Амалфея, 2000. - 544 с.  

7. Нескучные советы студентам и аспирантам: как написать научный текст: метод. 

Указания / Н.В.Борисова, А.Н.Каракуц, К.В.Кузина, М.В. Руткаускайте, Е.В.Стяжкина и 
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8. Ван Эвера С. Методическое руководство для студентов и аспирантов-политологов по 

подготовке диссертаций / Эвера С. Ван. – Москва: Аспект Пресс, 2007. – 158 с.  

 

Методичні рекомендації: 

Аспіранту пропонується на прикладі власного дисертаційного дослідження 

охарактеризувати стратегію і тактику наукового дослідження (очікуваний результат та методи 

його досягнення). Окреслити характеристику та зміст фаз дослідження: фаза проектування 

дослідження; теоретико-методологічні засади власного дослідження та творче ядро 

дослідження; виявлення та визначення протиріч. Аспірант окреслює процес постановки 

проблеми, підходи до описання проблемної ситуації. З постановкою проблемної ситуації тісно 

пов’язана розробленість проблеми в науці. Визначення ступеня вивченості проблеми та 

фокусування новизни дослідження. 

На прикладі власного дослідження аспірант окреслює вимоги до формулювання об’єкту 

та предмету дослідження, їх співвідношення (загальне та часткове, загальне та особливе). 

Фактори вибору теми дослідження. Діагностика «якості» теми дослідження. 

Обґрунтування актуальності теми дослідження. Пояснити різницю між актуальністю та 

кон’юнктурою.  

Вимоги до постановки мети та завдань дослідження. Співвідношення мети і завдань, 

теми, об’єкту та предмету дослідження, плану, висновків. Критерії досягнення мети 

дослідження. Критерії оцінки результатів теоретичного дослідження. Критерії оцінки 

результатів емпіричного дослідження.   

Гіпотеза та перевірка гіпотези дослідження.  

 

Семінарське заняття 6. Інформаційне забезпечення наукового дослідження 

1. Вітчизняні та зарубіжні центри політологічних досліджень.  

2. Вітчизняні та зарубіжні видання, (інтернет-ресурси) з політологічних досліджень. 

Пошук інформації в системі Інтернет.  

3. Поняття інформаційного джерела, джерела та літератури.  

4. Принципи збору інформаційного матеріалу. Засоби та методи пошуку інформаційних 

джерел. 
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9. Толкачева Е. Информационная грамотность в ХХІ веке  [Електронний ресурс] / 

Е.Толкачева. - Режим доступу: https://newtonew.com/discussions/information-literacy 

10. Федоров А.Г. Базы данных для всех / А.Г.Федоров, Н.З.Елманова. – М: КомпьютерПресс, 

2001. – 256 с. 

11. Халер М. Пошук і збір інформації: Навчальний посібник [Електронний ресурс] / За гол. 

ред. В. Ф. Іванова та А. Коль. – К.: Академія Української Преси, Центр Вільної Преси, 

2006. – 308 с. - Режим доступу: http://www.aup.com.ua/upload/web.pdf 

12. Методичні рекомендації: 

Акцентується на міждисциплнарності політологічних досліджень, а отже і  с 

специфічності пошуків інформації з дослідження політичних явищ і процесів. Аспіранти 

характеризують діяльність вітчизняних науково-дослідних інститутів та центрів 

політологічних досліджень. 

Звернути увагу на те, що ознайомлення з існуючими дослідженнями за обраною темою 

доцільніше почати із знайомства з інформаційними виданнями, мета випуску яких – 

оперативна інформація як про саме публікації, так і про найбільш істотні сторони їх змісту. 

Інформаційні видання на відміну від звичайних бібліографічних видань оперують не тільки 

відомостями про друковані твори, але й ідеями і фактами, що в них містяться.  

Аспірантам пропонується охарактеризувати вітчизняні та зарубіжні інформаційні 

видання інститутів, центрів і служби науково-технічної інформації (НТІ), які охоплюють всі 

галузі народного господарства.  

Слід охарактеризувати можливсоті бібліографічних покажчиків літератури центральних 

державних бібліотек, виданнями книжкової палати України. 

Характеризуючи інформаційні джерела, аспіранти повинні чітко розрізняти поняття 

літератури і джерел, вміти класифікувати джерела за типами та видовими ознаками, -

усвідомлювати специфіку джерельної бази досліджень в політологічних дослідженнях.  

Аспірантам пропонується поділитися або створити алгоритм пошуку інформаційних 

джерел, накопичення, збереження та класифікації інформації з досліджуваної проблеми.  

Семінарське заняття 7. Апробація результатів дослідження 

1. Необхідність та сучасні вимоги до апробації результатів наукового дослідження. 

2. Сучасні можливості для публікації результатів наукових досліджень 

3. Виступи на науково-практичних конференціях і семінарах. 

4. Публікація статей у фахових та рецензованих журналах.  

Джерела та література: 

1. Наказ МОН України № 1112 від 17.10.2012 (із змінами від 21.03.2013) «Про 

опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і 

кандидата наук» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1851-12 

2. 8 порад як написати дисертацію, за яку потім не буде соромно [Електронний ресурс] / 

Posted by Сергій Терепищий. - Режим доступу:  http://sergii-terepyshchyi.net/8-porad-yak-

napisati-disertaciyu-za-yaku-potim-ne-bude-soromno/ 

3. Бібліографічний опис електронних документів у списках використаних джерел до 

наукових робіт. – [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://www.slideshare.net/vin_library/ss-48606878 
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https://medium.com/@romansabodash/%D1%8F%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%96-%D0%B7-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D1%86%D1%8C%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8-19538eb0ef4e#.7cbki4y3d
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http://www.model.poltava.ua/attachments/article/722/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D0%B7%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%B9.pdf
http://www.model.poltava.ua/attachments/article/722/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D0%B7%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%B9.pdf
http://www.model.poltava.ua/attachments/article/722/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D0%B7%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%B9.pdf
http://www.model.poltava.ua/attachments/article/722/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D0%B7%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%B9.pdf
http://www.model.poltava.ua/attachments/article/722/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D0%B7%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%B9.pdf
http://www.model.poltava.ua/attachments/article/722/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D0%B7%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%B9.pdf
http://www.model.poltava.ua/attachments/article/722/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D0%B7%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%B9.pdf
http://dmeti.dp.ua/file/kdoczn_14517.pdf
http://politics.ellib.org.ua/pages-cat-42.html
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Інтернет-ресурси: 
20. Автоматичне оформлення джерел по ВАК України - 

http://vak.in.ua/#.VuxYc7pTIgQ.facebook 

21. Бібліографічні посилання в наукових роботах. -  http://kpi.ua/node/12796 

22. Нові вимоги до оформлення бібліографічного опису списку використаних джерел в 

дисертаціях та списку опублікованих робіт в авторефератах дисертацій / Блог Р.Радейка. 

- http://www.aphd.ua/novi-vymohy-do-oformlennia-bibliohrafichnoho-opysu-spysku-

vykorystanykh-dzherel-v-dysertatsiiakh-ta-spysku-opublikovanykh-robit-v-avtoreferatakh-

dysertatsii/ 

23. Пошук наукового журналу для публікацій через SGR веб сайт. - 

https://www.youtube.com/watch?v=nVjxHabQxZQ 

24. Чи я плагіював? Різновиди і серйозність порушень правил цитування  / Проект сприяння 
академічній доброчесності в Україні. - Режим доступу: 

https://drive.google.com/file/d/0ByePGdGpHh6WQUJkbU13TzVpWFk/view 

25. Як публікуватися в міжнародних рецензованих виданнях. - 

http://mon.gov.ua/activity/nauka/atestacziya-kadriv-vishhoyi-kvalifikacziyi/yak-

publikuvatisya-v-mizhnarodnix-reczenzovanix-vidannyax.html 

26. Рlagiarism 101.  - http://www.plagiarism.org/plagiarism-101/overview/ 

Методичні рекомендації: 

Аспіранти на підставі  «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого 

звання старшого наукового співробітника» та «Про опублікування результатів дисертацій на 

здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» характеризують сучасні вимоги до 

оприлюднення результатів дослідження.  

Перелік фахових та рецензованих журналів за спеціальністю аспірантури. Принципи 

підготовки статті у фахових та рецензованих журналах. Вимоги до публікацій. Відповідність 

змісту статті її назві. Сучасні вимоги до анотації, резюме, ключовим словам, оформлення 

списку джерел та літератури. Транслітерація. Принцип незалежного рецензування та терміни 

публікації.  

Апробація результатів дослідження шляхом участі у науково-практичних та 

конференціях та семінарах. Вимоги до підготовки тез виступів. Специфіка викладення 

наукового тексту у формі тез, статей і виступів. Презентація доповіді на конференції.  

Електронні публікації.   

 

Семінарське заняття 8. Мова та стиль наукового дослідження 

 1. Науковий стиль.  

2.  Науковий текст. 

3.  Наукова мова і красномовство. 

4.  Мовне оформлення наукового тексту. 

5.  Сучасна наукова комунікація. 

 

Література: 

1. 20 цікавих фактів про українську мову, які слід знати. - [Електронний ресурс]. - Режим 

доступу: http://vsviti.com.ua/ukraine/56661 

2. Ботвина Н. В. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови: Навч. посіб. / 

Н. В. Ботвина. — К.: Артек, 1998. — 190 с. 

3. Бочарников О. Эссе: жанр, который учит мыслить [Електронний ресурс] / О.Бочарников.  

- Режим доступу: https://newtonew.com/discussions/essays-that-learn-you-to-thin 

4. Бреннан Р. Словарь научной грамотности / Пер. с англ. Б.Борисовой. – М.: Мир, 1997. – 

368 с. 

5. Бук С. 3000 найчастотніших слів наукового стилю сучасної української мови / Наук. ред. 

Ф. С. Бацевич. — Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. — 192 с. 

6. Вінніков В. А. Пам᾿ятка молодим вченим з написання наукових праць / В. А. Вінніков // 

Український радіологічний журнал. — 2009. — № 17. — С. 7—9. 

http://kpi.ua/node/12796
https://www.youtube.com/watch?v=nVjxHabQxZQ
https://drive.google.com/file/d/0ByePGdGpHh6WQUJkbU13TzVpWFk/view
http://mon.gov.ua/activity/nauka/atestacziya-kadriv-vishhoyi-kvalifikacziyi/yak-publikuvatisya-v-mizhnarodnix-reczenzovanix-vidannyax.html
http://mon.gov.ua/activity/nauka/atestacziya-kadriv-vishhoyi-kvalifikacziyi/yak-publikuvatisya-v-mizhnarodnix-reczenzovanix-vidannyax.html
http://www.plagiarism.org/plagiarism-101/overview/
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7. Гінзбург М. Д. Десять відомих правил українського ділового та наукового стилю, зведені 

в систему / М. Д. Гінсбург // Стандартизація, сертифікація, якість.  –  2004. — № 2. — С. 

22—28. 

8. Коваль А. П. Науковий стиль сучасної української літературної мови. Структура 

наукового тексту / А. П. Коваль. — К., 1970. — 306 с. 

9. Кравець Л. І. Культура української фахової мови: Навч. посіб. / Л. І. Мацько, 

Л. В. Кравець. – К.: ВЦ «Академія», 2007. – 360 с.  

10. Михайлова О. П. Українське наукове мовлення. Лексичні та граматичні особливості: 

Навч. посіб. / О. П. Михайлова, А. А. Сидоренко,  В. Ф. Сухопар. — X., 2000. — 97 с. 

11. Онуфрієнко Г. С. Науковий стиль української мови: Навч. посіб. / Г. С. Онуфрієнко. — 

К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 312 с. 

12. Основи наукового мовлення: Навч.-метод. посіб. / Уклад. Т. В. Симоненко. — Черкаси: 

ЧНУ ім. Богдана Хмельницького. — 2005. — 80 с. 

13. Петренко В. Особливості визначення політичної мови / В. Петренко // Політичний 

менеджмент. – 2007. - № 2. – С. 16-24. 

14. Селігей П.О. Науковий стиль української мови: ресурси оновлення [Електронний ресурс] 

/ П.О. Селігей.  - Режим доступу: 

http://www.inmo.org.ua/assets/files/Selihey.%20Naukovyy%20styl%20ukr.%20movy%20%2

82006%29.pdf 

15.  Семеног О. М. Культура наукової української мови : Навч. посіб. / О. М. Семеног. – К. : 

ВЦ «Академія», 2010. – 216 с.  

16. Словник-довідник правових, політологічних, соціологічних та економічних термінів: 

Навчальний посібник / Укладачі: І.П.Байрак, 

17. Сурмін Ю. Науковий текст: специфіка, підготовка та презентація: Навч.-метод. посіб. / 

Ю. Сурмін. — К.: НАДУ, 2008. — 184 с. 

18. Український правопис [Електронний ресурс]. – К.: Наукова думка, 2015. - Режим 

доступу: http://izbornyk.org.ua/pravopys/pravopys2015.htm 

19. Чепіга І. П. Мовленнєві особливості наукового тексту: текст-міркування, текст-доказ / 

І. П. Чепіга // Лінгвістичні студії. — Донецьк, 2002. — Вип. 10. — С. 157—161. 

20. Шумарин С.И. Теория и практика научной речи. Учебно-методический комплекс 

[Електронний ресурс] / С.И.Шумарин, М.Р.Шумарин. – Балащов, 208. – 405 с. - Режим 

доступу: http://textarchive.ru/c-2299778- pall.html 

 

Інтернет-ресурси: 

1. Українська мова в інтернеті: http://www.nowamowa.com.ua 

2. Культура мови: http://www.kultura-mowy.wikidot.com 

3. Автоматичний пошук та виправлення помилок у текстах українською мовою. - 

http://onlinecorrector.com.ua/ 

4. Чи я плагіював? Різновиди і серйозність порушень правил цитування [Електронний 

ресурс] / Проект сприяння академічній доброчесності в Україні. - Режим доступу: 

https://drive.google.com/file/d/0ByePGdGpHh6WQUJkbU13TzVpWFk/view 

5. An Academic Writing Module: Paragraphs Writing exercises for self-directed study. - 

http://www.victoria.ac.nz/llc/llc_resources/academic-writing/ 

6. An Introduction to Academic Writing. - https://www.youtube.com/watch?v=MyTLosz6aHA 

7. Рlagiarism 101.  - http://www.plagiarism.org/plagiarism-101/overview/ 

 

Методичні рекомендації: 

Під час підготовки семінарського заняття аспірантам пропонується висвітлити аспекти, 

що стосуються мови наукового дослідження.  

Поняття функціонального стилю. Система функціональних стилів. Характеристика 

основних стилів. Науковий стиль. Основні риси та особливості наукового стилю. Різновиди 

стилю, підстилі (навчально-науковий, науково-популярний, публіцистичний), підмови, їх 

відмінності та мовні особливості. Мова науки. Специфіка використання елементів 

http://textarchive.ru/c-2299778-%20pall.html
https://drive.google.com/file/d/0ByePGdGpHh6WQUJkbU13TzVpWFk/view
https://www.youtube.com/watch?v=MyTLosz6aHA
http://www.plagiarism.org/plagiarism-101/overview/
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різноманітних мовних рівнів в науковій мові. Наукова термінологія. Мовні звороти навчальної 

та наукової сфери діяльності.  

Текст і текстові категорії. Визначеність тексту. Цільність, логічність, персоналізованість, 

адресованість, інтертекстуальність. Способи викладу в науковому тексті: опис, міркування, 

розповідь, повідомлення. Їх мета, структурні компоненти, мовні особливості. Наукові тексти-

міркування і тексти-докази. Індуктивно-дедуктивний і дедуктивно-індуктивний виклад. 

Міркування-визначення, міркування-порівняння, міркування-доказ і міркування загального 

типу. 

Оформлення основних композиційних компонентів наукового дослідження. Графічне 

оформлення розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів. План наукового тексту і його 

композиційні блоки: вступ, основна частина, висновки. Принципи та вимоги до складання 

плану наукового тексту: членування тексту на смислові блоки; визначення основної думки 

кожного виділеного смислового блоку; формулювання пунктів плану. Графічна культура 

оформлення плану. Вимоги до заголовку наукового тексту.  

Компоненти вступу.  Основна частина роботи. Основні розділи основної частини 

наукової роботи. Висновки. Загальні висновки і висновки до розділів. Досягнення мети. 

Перспективи наступних розвідок з питань, що розглядаються. 

Посилання як сукупність бібліографічних відомостей про цитовану працю. Роль 

посилань у тексті, їх кількість і потреба. Вимоги до посилань. Цитування. Види цитат: цитати-

тези або докази; цитати-аргументи. Загальні вимоги до цитування. Цитування з першоджерел. 

«Непряме» цитування. «Некоректне цитування» з наукових джерел. Компіляція і плагіат. 

Мовна репрезентація наукового знання у світовому науковому просторі. Наука в 

міжкультурній комунікації. Форми мовної презентації наукових та науково-технічних 

результатів. Усна мова науковців. Комунікативно-логічна побудова усної наукової доповіді, 

виступу. Специфіка участі в дискусії. Науковий діалог. Культура мови і мовний етикет. Мовні 

електронні ресурси і використання їх у праці науковця.  

Візуальні засоби презентації наукового дослідження. Вимоги застосування 

мультимедійних технологій 
 

Семінарське заняття 9. Принципи етики наукового дослідження 

1. Норми наукової етики.  

2. Етика наукового дослідження. 

3. Роль наукового керівника в дослідженні. 

4. Наукова доброчесність і проблема плагіату. 

5. Перевірка авторського тексту в системі «Антиплагіат».  

 

Література: 

1. Норми наукової етики, прийняті Сенатом Співтовариства Макса Планка 24 листопада 

2000 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.sbras.ru/HBC/2002/n04-

05/f17.html 

2. Богатов В.В. Этика в научной деятельности [Електронний ресурс]  / В.В.Богатов // 

Вестник ДВО РАН. – 2008. - № 1. – С. 144-157. 

3. 8 порад як написати дисертацію, за яку потім не буде соромно [Електронний ресурс] / 

Posted by Сергій Терепищий. - Режим доступу:  http://sergii-terepyshchyi.net/8-porad-yak-

napisati-disertaciyu-za-yaku-potim-ne-bude-soromno/ 

4. Викентьев И.Л. Почему невыгоден плагиат, или пять плюсов корректного цитирования 

[Електронний ресурс] / И.Л.Викентьев // Экспертные системы ТРИЗ-ШЕНС. – Режим 

доступу: http://triz-chance.ru/citirovanie.html 

5. Нескучные советы студентам и аспирантам: как написать научный текст: метод. 

Указания / Н.В.Борисова, А.Н.Каракуц, К.В.Кузина, М.В. Руткаускайте, Е.В.Стяжкина и 

http://www.sbras.ru/HBC/2002/n04-05/f17.html
http://www.sbras.ru/HBC/2002/n04-05/f17.html
http://triz-chance.ru/citirovanie.html
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др.; под ред. Е.В. Стяжкиной, Л.А.Фадеевой; Перм. гос. нац. иссл. ун-т. – Пермь, 2012. – 

98 с. 

6. Что такое плагиат? // Всеобуч (материалы представлены Интернет-сервисом 

AntiPlagiat.ru) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.edu-

all.ru/pages/zamet/pub_190306.asp 

Інтернет-ресурси: 

1. Чи я плагіював? Різновиди і серйозність порушень правил цитування [Електронний 

ресурс] / Проект сприяння академічній доброчесності в Україні. - Режим доступу: 

https://drive.google.com/file/d/0ByePGdGpHh6WQUJkbU13TzVpWFk/view 

2. Рlagiarism 101.  - http://www.plagiarism.org/plagiarism-101/overview/ 
 

Методичні рекомендації: 

Аспіранти аналізують норми наукової етики, прийняті Сенатом Співтовариства Макса 

Планка 24 листопада 2000 р. Зупиняються на загальних принципах наукової діяльності, 

зокрема нормах, що регулюють повсякденну наукову діяльність; норми, норми, що регулюють 

відносини між колегами і співробітництво; норми, що регулюють публікацію результатів.  

Перелік «злочинів», що кваліфікується як порушення наукової етики. Можливі заходи, 

що застосовуються за порушення наукової етики.  

Проблеми дотримання наукової етики в вітчизняному науковому співтоваристві. 

 

 

  

https://drive.google.com/file/d/0ByePGdGpHh6WQUJkbU13TzVpWFk/view
http://www.plagiarism.org/plagiarism-101/overview/
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ДИДАКТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ САМОСТІЙНОЇ 

РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

до дисципліни «Методологія та організація науково-дослідної роботи політолога» 

спеціальності 052 «Політологія» 

 

ЗАВДАННЯ 1. 

Концептуалізувати, операціоналізувати та конкретизувати проблему дослідження 

Література:  

1. Дегтярев А.А. Методы политических исследований / А.А.Дегтярев // Вести Моск. ун-та 

– Сер. 12. – Полит. науки. – 1996. – № 6.  

2. Дегтярев А. А. Политический анализ как прикладная дисциплина: Предметное поле и 

направления разработки / А.А.Дегтярев // Полис. - 2004. - № 1. 

3. Джарол Б. Мангейм, Ричард К. Рич. Политология. Методы исследования. Пер. с англ. - 

М.: Издательство "Весь мир", 1997.-544с. 

4. Клепко С.Ф. Наукова робота і управління знаннями: Навчальний посібник [Електронний 

ресурс]  / С.Ф.Клепко. – Полтава: ПОІППО, 2005. – 201 с. -  Режим доступу: 

http://www.experts.in.ua/baza/doc/download/klepko.pdf 

5. Кохановский В.П. Философия для аспирантов: Учебное пособие / В.П.Кохановский, 

Е.В.Золотухина, Т.Г.Лешкевич, Т.Б.Фатхи.  Изд. 2-е - Ростов н/Д: "Феникс", 2003. - 448 

с. 

6. Рузавин Г.И. Методология научного познания. Учеб. пособие для вузов / Г.И.Рузавин. - 

М.: ЮНИТИ - ДАНА, 1999. - 317 с. 

7. Handbook of Public Policy Analysis. Theory, Politics and Methods / eds. Fischer, F., Miller, 

G., Sidney, M. CRC Press, 2007.  

8. Mahoney J. Qualitative methodology and comparative parative Political Studies [Електронний 

ресурс] /  J. Mahoney.  – Comparative Political Studies 2007; 40; 122. - Режим доступу: 

http://cps.sagepub.com/cgi/content/abstract/40/2/122. 
9. Stanley, L., Temple, B. Narrative Methodologies: Subjects, Silences, Re-readings and Analyses / 

L.Stanley,  B.Temple // Qualitative Research. Vol. 8, No. 3, 2008. Ps. 275-28 

 

ЗАВДАННЯ 2. 

Підготувати програму фокусного інтерв’ю  

Література:  

1. Белановский С. Метод фокус-групп [Електронний ресурс] / С.Белановский.  - Режим 

доступу: http://www.intelros.ru/pdf/Reyting/belanovskiy_metod_fokus.pdf 

2. Боришполец  К.П. Методы политических исследований. Учебное пособие [Електронний 

ресурс] / К.П.Боришполец. – М.: Аспект Пресс, 2005. – 221 с.  - Режим доступу: 

http://politics.ellib.org.ua/pages-cat-49.html 

3. Гаджиев К.С. Методологические принципы политологии / К.С.Гаджиев // Вестн. Моск. 

ун-та. – Сер. 12. – Соц.-полит. исслед. – 1994. – №4. 

4. Дегтярев А.А. Методы политических исследований / А.А.Дегтярев // Вести Моск. ун-та 

– Сер. 12. – Полит. науки. – 1996. – № 6.  

5. Дебюс М. Качественные методы в социальных исследованиях. Фокус-группа: Учеб. 

пособие: / Пер. с англ. - Барнаул, 1995. 

6. Дегтярев А. А. Политический анализ как прикладная дисциплина: Предметное поле и 

направления разработки / А.А.Дегтярев // Полис. - 2004. - № 1. 

7. Джарол Б. Мангейм, Ричард К. Рич. Политология. Методы исследования. Пер. с англ. - 

М.: Издательство "Весь мир", 1997.-544с. 

8. Handbook of Public Policy Analysis. Theory, Politics and Methods / eds. Fischer, F., Miller, 

G., Sidney, M. CRC Press, 2007.  

9. Mahoney J. Qualitative methodology and comparative parative Political Studies [Електронний 

ресурс] /  J. Mahoney.  – Comparative Political Studies 2007; 40; 122. - Режим доступу: 

http://cps.sagepub.com/cgi/content/abstract/40/2/122. 

http://www.experts.in.ua/baza/doc/download/klepko.pdf
http://cps.sagepub.com/cgi/content/abstract/40/2/122
http://www.intelros.ru/pdf/Reyting/belanovskiy_metod_fokus.pdf
http://politics.ellib.org.ua/pages-cat-49.html
http://cps.sagepub.com/cgi/content/abstract/40/2/122
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10. Stanley, L., Temple, B. Narrative Methodologies: Subjects, Silences, Re-readings and Analyses 

/ L.Stanley,  B.Temple // Qualitative Research. Vol. 8, No. 3, 2008. Ps. 275-28 

 

ЗАВДАННЯ 3. 

Сформувати критерії репрезентативної вибірки 

Література:  

1. Белановский С. Метод фокус-групп [Електронний ресурс] / С.Белановский.  - Режим 

доступу: http://www.intelros.ru/pdf/Reyting/belanovskiy_metod_fokus.pdf 

2. Боришполец  К.П. Методы политических исследований. Учебное пособие [Електронний 

ресурс] / К.П.Боришполец. – М.: Аспект Пресс, 2005. – 221 с.  - Режим доступу: 

http://politics.ellib.org.ua/pages-cat-49.html 

3. Гаджиев К.С. Методологические принципы политологии / К.С.Гаджиев // Вестн. Моск. 

ун-та. – Сер. 12. – Соц.-полит. исслед. – 1994. – №4. 

4. Дегтярев А.А. Методы политических исследований / А.А.Дегтярев // Вести Моск. ун-та 

– Сер. 12. – Полит. науки. – 1996. – № 6.  

5. Дебюс М. Качественные методы в социальных исследованиях. Фокус-группа: Учеб. 

пособие: / Пер. с англ. - Барнаул, 1995. 

6. Дегтярев А. А. Политический анализ как прикладная дисциплина: Предметное поле и 

направления разработки / А.А.Дегтярев // Полис. - 2004. - № 1. 

7. Джарол Б. Мангейм, Ричард К. Рич. Политология. Методы исследования. Пер. с англ. - 

М.: Издательство "Весь мир", 1997.-544с. 

8. Handbook of Public Policy Analysis. Theory, Politics and Methods / eds. Fischer, F., Miller, 

G., Sidney, M. CRC Press, 2007.  

9. Mahoney J. Qualitative methodology and comparative parative Political Studies [Електронний 

ресурс] /  J. Mahoney.  – Comparative Political Studies 2007; 40; 122. - Режим доступу: 

http://cps.sagepub.com/cgi/content/abstract/40/2/122. 

10. Stanley, L., Temple, B. Narrative Methodologies: Subjects, Silences, Re-readings and Analyses 

/ L.Stanley,  B.Temple // Qualitative Research. Vol. 8, No. 3, 2008. Ps. 275-28 

 

ЗАВДАННЯ 4. 

Провести контент-аналіз запропонованого тексту 

Література:  

1. Боришполец  К.П. Методы политических исследований. Учебное пособие [Електронний 

ресурс] / К.П.Боришполец. – М.: Аспект Пресс, 2005. – 221 с.  - Режим доступу: 

http://politics.ellib.org.ua/pages-cat-49.html 

2. Говорить Президент: кількісний контент-аналіз виступів Порошенко [Електронний 

ресурс] / Автори: Юрій Городниченко (співзасновник VoxUkraine, Каліфорнійський 

університет у Берклі), Олександр Талавера (співзасновник VoxUkraine, Шеффілдський 

університет), Хаофен Сюй (Шеффілдський університет). – Режим доступу: 

http://voxukraine.org/2016/08/16/what-do-we-learn-from-president-poroshenkos-speeches-ua/ 

3. Дегтярев А.А. Методы политических исследований / А.А.Дегтярев // Вести Моск. ун-та 

– Сер. 12. – Полит. науки. – 1996. – № 6.  

4. Джарол Б. Мангейм, Ричард К. Рич. Политология. Методы исследования. Пер. с англ. - 

М.: Издательство "Весь мир", 1997.-544с. 

5. Мальський М. 3. Теорія міжнародних відносин: Підручник [Електронний ресурс] /  

М.З.Мальський, М.М.Мацях. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К.: Знання, 2007. - 461 с. - 

Режим доступу: http://chitalka.net.ua/zmist/71.html 

6. Шалак В. И. Контент-анализ. Приложения в области политологии¸ психологии, 

социологии, культурологи, экономики, рекламы / В.И.Шалак. - М.: Омега-А, 2004. – 272 

с. 

7. Handbook of Public Policy Analysis. Theory, Politics and Methods / eds. Fischer, F., Miller, 

G., Sidney, M. CRC Press, 2007.  

http://www.intelros.ru/pdf/Reyting/belanovskiy_metod_fokus.pdf
http://politics.ellib.org.ua/pages-cat-49.html
http://cps.sagepub.com/cgi/content/abstract/40/2/122
http://politics.ellib.org.ua/pages-cat-49.html
http://chitalka.net.ua/zmist/71.html
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8. Mahoney J. Qualitative methodology and comparative parative Political Studies [Електронний 

ресурс] /  J. Mahoney.  – Comparative Political Studies 2007; 40; 122. - Режим доступу: 

http://cps.sagepub.com/cgi/content/abstract/40/2/122. 
9. Stanley, L., Temple, B. Narrative Methodologies: Subjects, Silences, Re-readings and Analyses / 

L.Stanley,  B.Temple // Qualitative Research. Vol. 8, No. 3, 2008. Ps. 275-281 

 

ЗАВДАННЯ 5.  

Охарактеризувати процес політичного моделювання: етапи, засоби, інструменти 

Література:  

1. Handbook of Public Policy Analysis. Theory, Politics and Methods / eds. Fischer, F., Miller, 

G., Sidney, M. CRC Press, 2007. 

2. Бергер П. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания / 

П.Бергер, Т.Лукман.  - М.: "Медиум", 1995. - 323 с 

3. Боришполец К. П. Методы политических исследований: Учебное пособие для студентов 

[Електронний ресурс] / К.П.Боришполец. – М.: Аспект-Пресс, 2005, - 221 с. - Режим 

доступу: http://politics.ellib.org.ua/pages-cat-49.html 

4. Горбатенко В. Метод “Делфі” та специфіка його застосування у прогнозних розробках : 

[методологія політологічних досліджень] / В. Горбатенко, І. Петренко // Політичний 

менеджмент : Укр. науковий ж-л. – Укр. центр політичного менеджменту. – 2008. – № 6. 

– С. 174-182. 

5. Джарол Б. Мангейм, Ричард К. Рич. Политология. Методы исследования. Пер. с англ. - 

М.: Издательство "Весь мир", 1997.-544 с. 

6. Краснов Б.І. Аналіз політичної ситуації. Метод сценаріїв / Б.І.Краснов // Соц.-политий. 

журн. - 1997. - № 5. 

7. Моделирование в социально-политической сфере: Межвуз. науч.-практ. семинар, 27 апр. 

2004 г. / Рос. акад. гос. службы при Президенте РФ, Нац. ин-т бизнеса; / Сост.: Шабров 

О. Ф. – Москва, 2004. – 235 с. 

8. Ожиганов Э. Н. Моделирование и анализ политических процессов : Учеб. пособ. / Э. Н. 

Ожиганов. – Москва : РУДН, 2009. – 189 с. 

9. Плотинский Ю. М. Моделирование социальных процессов / Ю.М.Плотинский. -  М., 

2001. 

10. Політична наука: Методи досліджень : підручник. – Рек. МОН. / За ред.  

О. А. Габрієляна.– Київ : ВЦ “Академія”, 2012. - 320 с. 

11. Польовий М. А. Методологічні аспекти побудови моделей політичних процесів / М. А. 

Польовий // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : зб. наук. пр. 

Серія: Історія. Філософія. Політологія. – 2011. – No 2. – С. 83–88. 

12. Советов Б. Я., Яковлев С. А. Моделирование систем. Учеб. для вузов. – 3-е изд., перераб. 

и доп. / Б. Я. Советов, С. А Яковлев. – Москва : Высш. шк., 2001. – 343 с. 

13. Ткачук В. Моделювання як метод аналізу політичних процесів / В.Ткачук // Вісник 

Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2000 – Вип. 2. С.10-15. 

ЗАВДАННЯ 6. 

Скласти індивідуальний план роботи аспіранта 

Література: 

1. 8 порад як написати дисертацію, за яку потім не буде соромно [Електронний ресурс] / 

Posted by Сергій Терепищий. - Режим доступу:  http://sergii-terepyshchyi.net/8-porad-yak-

napisati-disertaciyu-za-yaku-potim-ne-bude-soromno/ 

2. Грідіна І.М. Магістерська робота. Методичні рекомендації для студентів спеціальності 

«Міжнародні відносини» / І.М.Грідіна. – Донецьк: ДонНУ, 2007. – 54 с.  

3. Демешкант Н.А. Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни 

«Методологія наукових досліджень» студентами ОКР «Магістр» спец. «Управління 

інноваційною діяльністю» [Електронний ресурс] / Н.А.Демешкант. - К: Національний 

http://cps.sagepub.com/cgi/content/abstract/40/2/122
http://politics.ellib.org.ua/pages-cat-49.html
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університет біоресурсів та природокористування, 2014. – 180 с. – Режим доступу: 

http://nubip.edu.ua/sites/default/files/u97/metod_rekomend_Metodologia_2014_1.pdf 

4. Клепко С.Ф. Наукова робота і управління знаннями: Навчальний посібник [Електронний 

ресурс] / С.Ф.Клепко. – Полтава ПОІППО, 2005. – 201 с. - Режим доступу: 

http://www.experts.in.ua/baza/doc/download/klepko.pdf 

5. Кузин Ф.А. Кандидатская диссертация. Методика написания, правила оформления и 

порядок защиты. Практическое пособие для аспирантов и соискателей ученой степени / 

Ф.А.Кузин. - М.: Ось -89, 1999. - 208 с.  

6. Кузнецов В.И. Научные работы: Методика подготовки и выполнения / В.И.Кузнецов.  - 

Мн.: Амалфея, 2000. - 544 с.  

7. Нескучные советы студентам и аспирантам: как написать научный текст: метод. 

Указания / Н.В.Борисова, А.Н.Каракуц, К.В.Кузина, М.В. Руткаускайте, Е.В.Стяжкина и 

др.; под ред. Е.В. Стяжкиной, Л.А.Фадеевой; Перм. гос. нац. иссл. ун-т. – Пермь, 2012. – 

98 с. 

Ван Эвера С. Методическое руководство для студентов и аспирантов-политологов по 

подготовке диссертаций / Эвера С. Ван. – Москва: Аспект Пресс, 2007. – 158 с. 

 

ЗАВДАННЯ 7. 

Визначити методи та засоби пошуку інформаційних джерел власного дослідження 

Література: 

1. Грідіна І.М. Методичний посібник з написання письмових робіт для студентів 

спеціальності «Міжнародні відносини» / І.М.Грідіна, М.М.Касьянова. – Донецьк: 

Донецький національний університет, 2013. – 112 с. 

2. Ільченко-Сюйва Л. Джерела Internet. Довідник / Л. Ільченко-Сюйва, Л.Пильгун, А.Скіп. 

- К.: Вид-во «К.І.С.», 2002. - 232 с. 

3. Ільченко-Сюйва Л. Джерела Internet. Європейський Союз. Довідник / Л. Ільченко-Сюйва, 

Л.Пильгун. - К.: Вид-во «К.І.С.», 2003. - 139 с. 
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Підготувати статтю до рецензованого видання 

ЗАВДАННЯ 12. 

Підготувати наукову доповідь на конференцію 

Література до завдань 11-12: 

1. Наказ МОН України № 1112 від 17.10.2012 (із змінами від 21.03.2013) «Про 

опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і 

кандидата наук» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1851-12 

2. 8 порад як написати дисертацію, за яку потім не буде соромно [Електронний ресурс] / 

Posted by Сергій Терепищий. - Режим доступу:  http://sergii-terepyshchyi.net/8-porad-yak-

napisati-disertaciyu-za-yaku-potim-ne-bude-soromno/ 

3. Бібліографічний опис електронних документів у списках використаних джерел до 

наукових робіт. – [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://www.slideshare.net/vin_library/ss-48606878 

4. Грідіна І.М. Вступ до спеціальності «Міжнародні відносини»: навчальний посібник / 

І.М.Грідіна, М.М.Касьянова. – Донецьк: Донецький національний університет, 2012. 

http://www.aup.com.ua/upload/web.pdf
http://nubip.edu.ua/sites/default/files/u97/metod_rekomend_Metodologia_2014_1.pdf
http://www.experts.in.ua/baza/doc/download/klepko.pdf
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5.  Грідіна І.М. Магістерська робота. Методичні рекомендації для студентів спеціальності 

«Міжнародні відносини» / І.М.Грідіна. – Донецьк: ДонНУ, 2007. – 54 с.  

6. Грідіна І.М. Письмові роботи з історії. Методичні рекомендації студентам спеціальності 

«Історія» / І.М.Грідіна, П.В.Добров, О.І.Задніпровський. – Донецьк: ДонНУ, 2002. – 66 

с. 

7. Клепко С.Ф. Наукова робота і управління знаннями: Навчальний посібник [Електронний 

ресурс] / С.Ф.Клепко. – Полтава ПОІППО, 2005. – 201 с. - Режим доступу: 

http://www.experts.in.ua/baza/doc/download/klepko.pdf 

8. Кузин Ф.А. Кандидатская диссертация. Методика написания, правила оформления и 

порядок защиты. Практическое пособие для аспирантов и соискателей ученой степени / 

Ф.А.Кузин. - М.: Ось -89, 1999. - 208 с.  

9. Кузнецов В.И. Научные работы: Методика подготовки и выполнения / В.И.Кузнецов.  - 

Мн.: Амалфея, 2000. - 544 с.  

10. Марьянович А.Т. ЭРРАТОЛОГИЯ или как избежать наиболее неприятных ошибок при 

подготовке диссертации / А.Т.Марьянович. - М.: Вузовская книга, 1999. - 164 с.  

11. Методично рекомендований алгоритм написання тез доповідей. Методичні рекомендації 

[Електронний ресурс] / Укладач Ю.М.Хайчіна. – Кременчук, 2014. – 31 с. – Режим 

доступу: 

http://www.model.poltava.ua/attachments/article/722/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE

%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%

BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%

B8%D0%B9%20%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0

%BC%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BD

%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D0%B7%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D

0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%B9.pdf 

12. Нескучные советы студентам и аспирантам: как написать научный текст: метод. 

Указания / Н.В.Борисова, А.Н.Каракуц, К.В.Кузина, М.В. Руткаускайте, Е.В.Стяжкина и 

др.; под ред. Е.В. Стяжкиной, Л.А.Фадеевой; Перм. гос. нац. иссл. ун-т. – Пермь, 2012. – 

98 с. 

13.  Основи методології та організації наукових досліджень: Навч. посіб. для студентів, 

курсантів, аспірантів і ад’юнтів [Електронний ресурс] / за ред. А. Є. Конверського. — К.: 

Центр учбової літератури, 2010. — 352 с. - Режим доступу: 

http://dmeti.dp.ua/file/kdoczn_14517.pdf 

14. Підготовка статті до публікації у міжнародних наукових виданнях: методичні 

рекомендації [Електронний ресурс] / Уклад. О. О. Цокало, Д. В. Ткаченко ; ред. О. Г. 

Пустова. – Миколаїв : МНАУ, 2015. – 88 с. - Режим доступу: 

https://drive.google.com/file/d/0BwGe5-MWdp2KazZ1NWg2Y1RpeFk/view 

15. Полонский В.М. Научно-педагогическая информация: Словарь-справочник / 

В.М.Полоньский. - М.: Новая школа, 1995. - 256 с.  

16. Складання бібліографічного опису традиційних ресурсів [Електронний ресурс] / 

О.М.Бартош. - Режим доступу: http://www.slideshare.net/lib4uth/ss-5655492 

17.  Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник [Електронний 

ресурс] / Г.С.Цехмістрова. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2003.- 240 c. - Режим доступу: 

http://politics.ellib.org.ua/pages-cat-42.html 

18. Эхо Ю. Письменные работы в вузах: практическое руководство для всех, кто пишет 

дипломные, курсовые, контрольные, доклады, рефераты, диссертации / Ю.Эхо.  – М.: 

ИНФРА-М, 2000. – 125 с.  

19. Як правильно оформити дисертацію та документи атестаційної справи: Зб. нормат. док. 

з питань атестації наук. Кадрів вищої кваліфікації / Упоряд. Ю.І.Цеков. – К.: Ред. „Бюл. 

Вищої атестат. коміс. України”: Вид-во «Толока», 2004. – 79 с. 

Інтернет-ресурси: 
20. Автоматичне оформлення джерел по ВАК України - 

http://vak.in.ua/#.VuxYc7pTIgQ.facebook 

21. Бібліографічні посилання в наукових роботах. -  http://kpi.ua/node/12796 

http://www.experts.in.ua/baza/doc/download/klepko.pdf
http://www.model.poltava.ua/attachments/article/722/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D0%B7%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%B9.pdf
http://www.model.poltava.ua/attachments/article/722/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D0%B7%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%B9.pdf
http://www.model.poltava.ua/attachments/article/722/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D0%B7%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%B9.pdf
http://www.model.poltava.ua/attachments/article/722/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D0%B7%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%B9.pdf
http://www.model.poltava.ua/attachments/article/722/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D0%B7%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%B9.pdf
http://www.model.poltava.ua/attachments/article/722/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D0%B7%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%B9.pdf
http://www.model.poltava.ua/attachments/article/722/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D0%B7%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%B9.pdf
http://dmeti.dp.ua/file/kdoczn_14517.pdf
http://politics.ellib.org.ua/pages-cat-42.html
http://kpi.ua/node/12796
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22. Нові вимоги до оформлення бібліографічного опису списку використаних джерел в 

дисертаціях та списку опублікованих робіт в авторефератах дисертацій / Блог Р.Радейка. 

- http://www.aphd.ua/novi-vymohy-do-oformlennia-bibliohrafichnoho-opysu-spysku-

vykorystanykh-dzherel-v-dysertatsiiakh-ta-spysku-opublikovanykh-robit-v-avtoreferatakh-

dysertatsii/ 

23. Пошук наукового журналу для публікацій через SGR веб сайт. - 

https://www.youtube.com/watch?v=nVjxHabQxZQ 

24. Чи я плагіював? Різновиди і серйозність порушень правил цитування  / Проект сприяння 
академічній доброчесності в Україні. - Режим доступу: 

https://drive.google.com/file/d/0ByePGdGpHh6WQUJkbU13TzVpWFk/view 

25. Як публікуватися в міжнародних рецензованих виданнях. - 

http://mon.gov.ua/activity/nauka/atestacziya-kadriv-vishhoyi-kvalifikacziyi/yak-

publikuvatisya-v-mizhnarodnix-reczenzovanix-vidannyax.html 

Рlagiarism 101.  - http://www.plagiarism.org/plagiarism-101/overview/ 

 

ЗАВДАННЯ 13. 

Підготувати заявку на дослідницький грант 

Література:  

1. Збірник міжнародних освітніх програм та наукових грантів [Електронний ресурс]. – 

Миколаїв, 2016. – Режим доступу: http://mdu.edu.ua/wp-

content/uploads/%D0%97%D0%91%D0%86%D0%A0%D0%9D%D0%98%D0%9A.pdf 

2. Гранти для наукових досліджень в Європі. - 

http://osvita.ua/abroad/higher_school/scholarships/37359/ http://www.ecefund.eu/ua/node/122 

3. Міжнародні фонди та організації – грантодавці - 

http://naps.gov.ua/ua/activities/international/grantmakers/ 

4. Грантовая система поддержки науки: Методические рекомендации [Електронний 

ресурс]. – Казань: КГМУ, 2006. – 35 с. – Режим доступу: 

http://window.edu.ru/resource/026/61026/files/grants.pdf 

Як отримати грант: поради практиків [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://studway.com.ua/yak-otrimati-grant-poradi/ 

 

ЗАВДАННЯ 14. 

Підготувати презентацію наукової доповіді 

Література: 

1. «Створення презентацій за допомогою «Microsoft PowerPoint». – [Електронний ресурс]. 

-  Режим доступу:: 

http://www.internat2.edu.kh.ua/Files/downloads/000posibnyk_powerpoint.pdf 
2. Поради щодо створення презентацій. - [Електронний ресурс]. -  Режим доступу: 

http://www.docme.ru/doc/462553/poradi-shhodo-stvorennya-prezentac%D1%96j  
Вимоги щодо створення презентацій. - [Електронний ресурс]. -  Режим доступу: 

ippobuk.cv.ua 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=nVjxHabQxZQ
https://drive.google.com/file/d/0ByePGdGpHh6WQUJkbU13TzVpWFk/view
http://mon.gov.ua/activity/nauka/atestacziya-kadriv-vishhoyi-kvalifikacziyi/yak-publikuvatisya-v-mizhnarodnix-reczenzovanix-vidannyax.html
http://mon.gov.ua/activity/nauka/atestacziya-kadriv-vishhoyi-kvalifikacziyi/yak-publikuvatisya-v-mizhnarodnix-reczenzovanix-vidannyax.html
http://www.plagiarism.org/plagiarism-101/overview/
http://mdu.edu.ua/wp-content/uploads/%D0%97%D0%91%D0%86%D0%A0%D0%9D%D0%98%D0%9A.pdf
http://mdu.edu.ua/wp-content/uploads/%D0%97%D0%91%D0%86%D0%A0%D0%9D%D0%98%D0%9A.pdf
http://www.ecefund.eu/ua/node/122
http://naps.gov.ua/ua/activities/international/grantmakers/
http://window.edu.ru/resource/026/61026/files/grants.pdf
http://www.internat2.edu.kh.ua/Files/downloads/000posibnyk_powerpoint.pdf
http://www.docme.ru/doc/462553/poradi-shhodo-stvorennya-prezentac%D1%96j
http://ippobuk.cv.ua/
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ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ 

до дисципліни «Методологія та організація науково-дослідної роботи політолога» 

спеціальності 052 «Політологія» 

 

ТЕМИ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ІСПИТ 

 

Питання до іспиту 

1. Основні наукові підходи до сутності політичного процесу. 

2. Сучасні ідеї та концепції в політологічних дослідженнях. 

3. Характеристика методологічних підходів, що використовуються у політології. 

4. Специфіка дослідницьких методів політології: обґрунтований вибір методології. 

5. Суб’єктивний чинник в політичних дослідженнях. 

6. Основні парадигми і підходи політичної науки 

7. Специфіка теоретичних політичних досліджень. 

8. Специфіка прикладних політичних досліджень. 

9. Методи теоретичного рівня дослідження 

10. Методи емпіричного рівня дослідження. 

11. Метод моделювання у політичних дослідженнях 

12. Постановка дослідницької проблеми, мети і завдань дослідження. 

13. Дослідницькі гіпотези, валідність результатів. 

14. Експертні методи політичних досліджень. 

15. Дослідницькі методи з використання значної вибірки. 

16. Кількісний і якісний контент-аналіз. 

17. Івент-аналіз і когнитивне картування в політичних дослідженнях. 

18. Дослідницький цикл. Основні стадії дослідницького процесу. 

19. Концептуалізація і операціоналізація. 

20. Проблема впливу контекста. 

21. Принципи етики наукового дослідження. 

22. Вимоги до визначення об’єкту і предмету дослідження. 

23. Вимоги до визначення мети і постановки завдань наукового дослідження. 

24. Апробація наукової роботи і публікація основних результатів дослідження. 

25. Наукова публікація: поняття, функції, основні види. 

26. Наукова стаття. 

27. Тези наукової доповіді (повідомлення). 

28. Специфіка підготовки наукових статей в рецензованих журналах. 

29. Особливості підготовки виступу з науковою доповіддю. 

30. Дисертаційна робота як різновид наукової роботи. 

31. Кваліфікаційні ознаки дисертації. 

32. Види наукового цитування в дисертаційній роботі. 

33. Оформлення дисертаційної роботи, довідковий апарат дослідження. 

34. Підготовка дисертації до захисту. 

35. Процедура захисту дисертації. 

36. Оформлення підсумкової документації 

.. 

 

Завдання для комплексної контрольної роботи (приклад). 

 

1. Політології закидають, що вона не має власних методів дослідження. Чи є 

справедливим це твердження? 

 

2. Згрупувати окремо методи емпіричного рівня та експлікативні методи 

дослідження: когнітивне картування, порівняння, спостереження, контент -аналіз, 

метод індикаторів, робота з документами  
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3. Замість крапок, вставте метод, про який  йдеться мова: «… метод дослідження, 

який передбачає суб’єктивну фіксацію реальності. У процесі … йдеться про такі елементи, як 

суб’єкт …, об’єкт і засоби … ». 

 

4. Які джерела є найсуб’єктивнішими:  

А) статистичні матеріали 

Б) матеріали засобів масової інформації 

В) джерела особового походження 

Г) матеріали соціологічних опитувань 

 

5. За яким критерієм слід розподіляти джерела на групи:  

А) за місцем знаходження;  

Б) за датою створення;  

В) за походженням  

 

6. Згрупувати окремо методичні прийоми синтезу та аналізу: 

узагальнення, структуризація, інтерполяція, екстраполяція, порівняння, 

групування  

 

7.  Що з переліченого списку є джерелом, а що літературою в дослідженні міжнародних 

відносин: 

А) Резолюції / Рішення ЮНЕСКО: 1946-1989 рр. – Електронна версія. – Режим доступу.  

- 

http: www.unesco.org/publishing/index.html. 

Б) Keohane R., Nay J.S. Power and Interdependence in the Information Age. – Cambridge Pub., 

2001. – 530 p. 

В) Вірменія ратифікувала договір про вступ у Євразійський союз // Дзеркало тижня. – 

2014. – 4 грудня. 

Г) Сборник основных документов и материалов, касающихся международных 

отношений в сфере информации. – М.: МИД СССР, 1984. – 150 с. 

Д) Гринберг И. Информационная парадигма современной цивилизации. Монография. – 

СПб.: АРТ, 2000. – 814 с. 

Е) Самофалов В. Китай у новому світовому порядку: становлення супердержави // 

Зовнішні справи. – 2013. - № 5. – С. 20-27. 

 

8. Про який метод йдеться мова: 

«Метод опрацювання публічної інформації, що дає змогу визначити та систематизувати 

дії у міжнародних відносинах за наступною схемою: 
 

 

 

 

 

9. Як співвідносяться об’єкт і предмет дослідження: 

А) тотожні 

Б) як загальне і часткове 

В) як часткове і загальне 

Г) не має значення 

 

10. Розбийте на пари за логікою дослідження наступні поняття: екстраполяція, 

дедукція, індукція, інтерполяція.  

 

 

 

Дата 

дії 

Суб’єкт 

ініціато

р дій 

Об’єкт 

дії 
Сюжет 

дії 
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ІНФОРМАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ БІБЛІОТЕКИ ПО ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ 

НАВЧАЛЬНИМИ ПІДРУЧНИКАМИ (ПОСІБНИКАМИ) З ДИСЦИПЛІНИ 

до дисципліни «Методологія та організація науково-дослідної роботи політолога» 

спеціальності 052 Політологія 

 

Самко Г.  Основы научных исследований и 

инновационной деятельности: 

Методическое пособие: В 3-х ч. 

Мн, 2014 Електр

онний 

ресурс 

Мокін Б. І. Методологія та організація наукових 

досліджень : навчальний посібник 

Вінниця : ВНТУ, 2014 Електр

онний 

ресурс 

Под ред. Карадже 

Т.В. 

Методология моделирования и 

прогнозирования современного 

мира: Коллективная монография 

М. : МПГУ,2012 Електр

онний 

ресурс 

Чмиленко Ф.О. Посібник до вивчення дисципліни 

«Методологія та 

організація наукових досліджень» 

Д.: РВВ ДНУ, 2014 Електр

онний 

ресурс 

Колесников О. В. Основи наукових досліджень. 2-ге 

вид. випр.. та доп. Навч. посіб. 

К.: Центр учбової 

літератури, 2011 

Електр

онний 

ресурс 

Колісніченко Е. В. Основи наукових досліджень: 

конспект лекцій 

Суми : Сумський 

державний 

університет, 2012 

Електр

онний 

ресурс 
За ред. А. Є. Конверського Основи методології та організації наукових 

досліджень: Навч. посіб. для студентів, курсантів, 
аспірантів і ад’юнтів  

К.: Центр учбової 

літератури, 2010 

Електр

онний 

ресурс 

Зянько В.В. Основи науково-дослідної роботи: 

навчальний посібник 

Вінниця: ВНТУ, 2013 Електр

онний 

ресурс 

Гальченко С. І. Основи наукових досліджень: 

Навчально-методичний посібник 

Черкаси : АММО, 2015 Електр

онний 

ресурс 

Caso F., Hamilton C. Popular Culture and 

World Politics: Theories, 

Methods, Pedagogies 

Bristol, UK, 2015 Електр

онний 

ресурс 

Габрієлян О.А.  

 

Політична наука: Методи 

дослідження: підручник 

К.: Видавничий центр 

«Академія», 2012 

11 

Антанович Н.А.  

 

Методология политической науки: 

Пособие для студентов  

Мн.: БГУ, 2001 5 

Антанович Н.А.  

 

Методология и методы 

политического анализа  

Минск: Белорусский 

государственный 

университет, 2007 

8 

Єріна А.М., Єрін 

Д.Л., Захожай В.Б. 

Методологія наукових досліджень: 

навчальний посібник  

К.: Центр навчальної 

літератури, 2004 

13 

Боришполец К. П.  

 

Методы политических 

исследований: Учебное пособие для 

студентов вузов  

М.: Аспект Пресс, 2005 9 

Мангейм Дж.Б., Рич 

Р. 

Политология. Методы исследования М.: Издательство: Весь 

мир, 199 

6 

Мелешкина Е.Ю. 

 

Политический процесс: основные 

аспекты и способы анализа: сборник 

учебных материалов  

М.: Инфра-М, 2001 15 
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Ковальчук В.В, 

Моїсєєв Л.М. 

Основи наукових досліджень: 

Навчальний посібник. – 2-ге вид., 

пер. І доп. 

К.: ВД „Професіонал”, 

2004.  

23 

Шейко В.М., 

Кушнаренко Н.М.  

Організація та методика науково-

дослідницької діяльності. 

К., 2003. 28 

П’ятницька – 

Познянська І.С.  

Основи наукових досліджень у вищій 

школі: Навчальний посібник. 

К.: Центр навчальної 

літератури, 2003.  

Гриф МОН 

25 

Лудченко А.А., 

Лудченко Я.А., 

Примак Т.А.  

Основы научных исследований: 

Учебное пособие. – 2-е изд., 

стереотип. 

К.: Знання, 2001.  

Гриф МОН 

30 

Кушнаренко Н.М., 

Удалова В.К. 

Наукова обробка документів: 

Підручник. 

К.: Вікар, 2003. 30 

 


