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Вступ 
 
 
Елементи наукових досліджень присутні у різних формах навчального 

процесу у вузі (практичних, лекційних, при написанні рефератів, курсових 
та дипломних робіт тощо), що сприяє розвитку в студентів навичок 
пошукової діяльності. Політичне дослідження є конкретною формою 
здійснення та розвитку науки в цілому. Майбутнім фахівцям важливо 
засвоїти теоретико-методичні знання щодо організації та проведення 
наукових досліджень, діагностичних процедур при вивченні проблем 
соціально-політичної діяльності. Важливе значення даного курсу в 
системі вузівського навчання полягає у можливості проведення цілісного 
методологічного аналізу щодо розуміння сутності тих явищ, які складають 
основний навчальний матеріал за фахом. 

Місце навчальної дисципліни: курс «Методологія політичних 
досліджень» призначений допомогти студентам оволодіти умінням 
планувати, організовувати та здійснювати науковий пошук вирішення 
проблем теоретичного і практичного характеру. 

Мета дисципліни: посилення методологічної спрямованості навчаль-
ного процесу у вищих навчальних закладах освіти як однієї з основних 
складових формування у студентів наукового світогляду, що є головною 
умовою підвищення якості підготовки фахівців. 

Основні завдання дисципліни: опанування студентами знань з 
наукових політичних досліджень, формування практичних навичок, 
необхідних фахівцю-досліднику; оволодіти фундаментальною, загально-
науковою, конкретно – науковою методологією та політологічними 
методами дослідження з метою забезпечення реалізації в навчальному 
процесі принципів історизму, об’єктивності в оцінці фактів, явищ, 
подій; навчитися розробляти наукові проблеми, писати наукові роботи, 
застосовуючи при цьому нові інформаційні технології, програмні 
забезпечення; сприяти реалізації знань, навичок, творчого мислення в 
навчальному процесі, навчально-дослідницької та подальшої науково-
дослідницької діяльності політологів. 

Форми вивчення дисципліни: лекція, семінарські заняття, виконання 
індивідуальних та практичних завдань, самостійної роботи, контрольні 
заходи. У процесі вивчення дисципліни використовується кредитно-
модульна технологія, за якою студенти опановують матеріал за кожним 
змістовним модулем. 

Лекційне заняття проводиться з широким використанням проблемно-
діяльнісного підходу, що сприяє глибокому засвоєнню знань і формуванню 
творчого професійного мислення у майбутніх фахівців. 
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Семінарські заняття носять проблемно-пошуковий і практично-
творчий характер, студенти вирішують теоретичні і практичні завдання, 
пропонують та обґрунтовують шляхи їх розв’язання, розвивають мислення, 
поглиблюють і розширюють знання, висувають і відстоюють свою точку 
зору. 

Під час виконання індивідуальних та практичних завдань студенти 
за допомогою викладача розв’язують питання, обговорюють нові 
підходи практичного застосування отриманих знань у ході професійної 
діяльності. 

Самостійна робота планується як форма організації навчального 
процесу, що має на меті надати допомогу в самостійному вивченні 
запропонованої літератури у пошуку відповідей на проблемні питання 
курсу, виконання практичних завдань курсу. Форми контролю – поточна, 
модульна, підсумкова триместрова. 

Вимоги до знань та вмінь студента у результаті вивчення 
дисципліни: 

Студент повинен знати: 
 основні поняття дисципліни; 
 етапи розвитку науки, мету науки; 
 види наукових досліджень, етапи наукового дослідження; 
 класичні теоретичні методи політичного дослідження; 
 емпіричні методи отримання даних; 
 формально-логічні методи отримання нових знань; 
 сутність методологічних підходів та їх складові; 
 основи обробки та оформлення результатів політичного до-

слідження. 
Студент повинен уміти: 
 визначати структуру політичного дослідження, складати програму 

політичного дослідження; 
 застосовувати принципи політичного дослідження 
 розрізняти етапи наукових досліджень, типи, види наукової теорії; 
 застосовувати різноманітні методи політичного дослідження; 
 оцінювати ефективність використання обраних методів дослід-

ження; 
 використовувати процедури наукового дослідження; 
 вміти використовувати знання про основні методологічні підходи 

до політичних досліджень; 
 вільно володіти правилами та прийомами оформлення результатів 

політичного дослідження; використовувати знання про сутність етичного 
аспекту наукової діяльності. 


