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Чому дисципліна 

для мене є 

важливою/ 

Спрямована на вирішення прикладних дослідницьких завдань, 

пов’язаних з виконанням дисертації доктора філософії, допомагає 

опанувати як теоретичні основи наукового пошуку, так і процедури 

експертизи, захисту наукових кваліфікаційних робіт 

https://adl.mil.gov.ua/course/view.php?id=1353
https://scholar.google.com.ua/schhp?hl=uk
https://scholar.google.com.ua/schhp?hl=uk
https://scholar.google.com/citations?user=RrC6fi8AAAAJ&hl=uk


корисною/ 

актуальною? 

  
Які знання я 

отримаю? 

Знання принципів, змісту та підходів до організації наукового 

пошуку, нормативних вимог щодо підготовки, експертизи та захисту 

дисертації доктора філософії 

  
Які вміння я 

розвину? 

Уміння планувати, організовувати та проводити наукове дослідження, 

оформлювати наукові тексти з дотриманням чинних стандартів, 

здійснювати контроль результатів власного наукового пошуку 

  
Що мене очікує? Активна навчально-пізнавальна діяльність, інтерактивна комунікація 

під час аудиторних занять, самоосвітня підготовка за визначеними 

викладачем завданнями, періодичне онлайн-консультування, 

пошукова робота з використанням інформаційних ресурсів наукових 

бібліотек, системи дистанційного навчання університету 

  
Якого результату я 

досягну? 

Поглиблення дослідницької, пізнавальної, самоосвітньої 

компетентностей 

  
Де я зможу 

застосувати 

отримані знання та 

вміння? 

У процесі виконання дисертаційного дослідження доктора філософії, 

у подальшій самостійній науково-дослідницькій та викладацькій 

роботі у ВВНЗ 

  
Зміст навчальної 

дисципліни 

Тема 1. Методологія наукової діяльності у Збройних Силах 

України. 

Лекція 1. Основні тенденції розвитку сучасної науки. Методологія 

наукового пошуку. 

Групове заняття 2. Основні тенденції розвитку сучасної науки. 

Методологія наукового пошуку. 

Тема 2. Методика організації наукового пошуку. 

Лекція 1. Система науково-дослідницької роботи доктора філософії. 
Групове заняття 2. Предмет, зміст і структура дисертаційного 
дослідження доктора філософії.  
Практичне заняття 3. Методи наукового дослідження. 

Семінарське заняття 4. Технологізація наукового задуму, його 

відображення у структурі та змісті дисертації. 

Групове заняття 5. Шляхи і способи апробації результатів 

дисертаційного дослідження. 
Круглий стіл 6. Технологія підготовки основних форм звітності за 
результатами дисертаційного дослідження. 

Тема 3. Експертиза і захист дисертації на здобуття наукового 

ступеня доктора філософії. 

Лекція 1. Експертиза дисертаційного дослідження доктора філософії. 
Групове заняття 2. Підготовка та проведення захисту наукових робіт. 
Семінарське заняття 3. Документальне підтвердження наукового 
ступеня доктора філософії. 
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