
Дисципліна Методологія та організація наукових 

досліджень в політології 

Рівень ВО Третій (освітньо-науковий) 

Назва спеціальності/освітньо-наукової 

програми 

Інституційні зміни процесів демократичної 

трансформації в Україні 

Форма навчання Денна 

Курс, семестр, протяжність 1 курс, 1 семестр 

Семестровий контроль Залік 

Обсяг годин (всього: з них 

лекції/практичні) 

120 год. 

Лекції – 10 год., практичні – 14 год., 

консультації – 8 год., самостійна робота –   

88 год. 

Кількість кредитів 4 

Мова викладання Українська 

Кафедра, яка забезпечує викладання Політології та публічного управління 

Автор дисципліни Д. політ. н., проф. Бортніков В. І. 

Короткий опис 

Вимоги до початку вивчення Магістр ОКР Спеціаліст 

Що буде вивчатися Основними темами є: 

Тема 1. Місце політичної науки в системі 

суспільних відносин. 

Тема 2. Правові засади наукової діяльності 

в Україні. 

Тема 3. Наукова комунікація та види 

наукових публікацій. 

Тема 4. Теоретичні основи наукових 

досліджень. 

Тема 5. Загальнонаукові та спеціальні 

методи наукових досліджень. Методологія. 

Тема 6. Інформаційно-аналітичне 

забезпечення історичних досліджень. 

Тема 7. Композиція кандидатської 

дисертації. 

Тема 8. Літературне оформлення наукової 

роботи. 

Тема 9. Етика наукової діяльності. 

Тема 10. Захист кандидатської дисертації. 

Чому це цікаво/треба вивчати Мета: формування у здобувачів 

ґрунтовного комплексу знань теорії та 

методології наукових досліджень з 

політології та їх оформленням 

Чому можна навчитися (результати 

навчання) 

Знання: методології наукових досліджень 

та джерел наукової інформації. 

Вміння: самостійно поповнювати свої 

знання, планувати та реалізувати творчі 

задуми у вигляді наукової продукції. 

Як можна користуватися набутими 

знаннями  

Знання, вміння та навички набуті в процесі 

вивчення курсу є підставою для успішного 

захисту кандидатської дисертації. 

Як можна користуватися набутими 

знаннями і уміннями (компетентності) 

Здатність конструювати дизайн, 

розробляти програму та виконувати 



комплексні політологічні дослідження з 

використанням широкого кола прикладних 

методів, технологій та інструментарію 

аналізу. 

Опанування універсальними 

навичками дослідника, зокрема 

застосування сучасних інформаційних 

технологій, розробки, організації та 

управління науковими проектами та/або 

науковими дослідженнями, презентації їх 

результатів у професійному середовищі 

через сучасні форми наукової комунікації 

(академічні наукові публікації, семінари, 

конференції), в засобах масової інформації 

та в публічній сфері у національному та 

міжнародному контекстах. 

 

 

Інформаційне забезпечення Web-

посилання на (опис дисципліни) силабус 

навчальної дисципліни на вебсайті 

факультету (інституту) 

https://vnu.edu.ua/uk/all-

educations/politolohiya-2022-r 

Здійснити вибір «ПС-Журнал успішності-Web» 

 

 

http://194.44.187.20/cgi-bin/classman.cgi

