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ЛОГІКА ТА СТРАТЕГІЇ НАПИСАННЯ НАУКОВОГО ТЕКСТУ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

LOGIC AND STRATEGY OF DISSERTATION’S SCIENTIFIC TEXT WRITING  

 

Елліна Панасенко 

Ellina Panasenko 

 

Анотація 

У статті представлено логіку та основні стратегії написання наукового тексту 

дисертації. Спираючись на матеріали наукових джерел, автор надає визначення 

поняттям «дисертація», «наукова тема», «наукова проблема», «гіпотеза», 

«експеримент». Зазначено, що логіка та композиція дисертації охоплює такі 

універсальні послідовні процеси (етапи): 1) вибір теми, обґрунтування її актуальності і 

визначення рівня її розробленості; вибір об’єкта, предмета, окреслення мети і завдань 

дослідження; визначення наукової новизни та практичної значущості дисертації; 2) 

вивчення й аналіз літературних та інших джерел з теми дослідження; 3) відпрацювання 

гіпотези й теоретичних передумов дослідження, визначення наукового завдання; 4) 

вибір методів дослідження; 5) оброблення й аналіз результатів експериментального 

дослідження; 6) написання тексту роботи, оформлення її вступу і висновків, опис 

використаних джерел і створення додатків; 7) підготовка до захисту і захист наукового 

дослідження. Основними стратегіями написання дисертації визначено такі: 

1) написання роботи в порядку розташування розділів і параграфів; 2) робота з усього 

змісту дисертації залежно від ситуації; 3) блокова або модульна; 4) стратегія 

«заглибився-написав-переписав»; 5) стратегія «аналітично написав-синтетично 

переписав»; 6) структурно орієнтована стратегія; 7) об’ємно-валова стратегія.  

 

Annotation 

The article presents the logic and basic strategies of dissertation’s scientific text writing. 

The author gives definition of “dissertation”, “research theme”, “scientific problem”, 

“hypothesis”, “experiment” based on materials of scientific sources. It is noted that the logic 

and composition of dissertation covers universal serial processes (stages): 1) choice of topic, 

justification of actuality and determination of its elaboration; choice of subject, object, outline 

the purpose and objectives of the study; definition of scientific novelty and practical 

significance of the dissertation; 2) study and analysis of the literature and other sources of 

research theme; 3) testing of hypotheses and theoretical assumptions of research, defining 

scientific objectives; 4) choice of research methods; 5) processing and analysis of 

experimental studies; 6) writing the text of dissertation, execution of its introduction and 

conclusion, description of sources and creating applications; 7) preparations for the defense 

and research defense. The main strategy of dissertation writing are the following: 1) writing in 

the order of chapters and sections; 2) work with all dissertation content as appropriate; 3) 

block or modular; 4) the strategy of “absorbed-wrote-rewrote”; 5) strategy “written 

analytically” – “copied synthetically”; 6) structurally oriented strategy; 7) volumetric-gross 

strategy. 

 

Ключові слова: дисертація; наукове дослідження; гіпотеза; логіка дисертації; стратегії 

написання дисертації. 
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Вступ 

 

В інформаційному просторі сучасного суспільства науково-дослідна діяльність є 

однією з найбільш економічно доцільних, соціально значущих, престижних і 

перспективних напрямів життєдіяльності людини. Адже вона забезпечує поступовий 

розвиток економіки та соціальної сфери, збагачує культуру й освіту, є потужним 

джерелом розвитку інтелектуального потенціалу нації.  

Багатовекторність дослідної діяльності визначає її як важливу складову всіх наук. 

Сучасні вчені виділяють такі основні функції науково-дослідної діяльності: аналітичну 

(осмислення, аналіз та оцінка реальної дійсності), орієнтаційну (обізнаність в умовах 

реального життя), прогностичну (передбачення змін у природі, суспільстві, у людині 

тощо), інформаційну (взаємозв’язок між різними країнами та народами, наукою, 

культурою, освітою тощо), інноваційну (проникнення відкриттів у науку, громадську 

практику, культуру, освіту та ін.), моделюючу (створення моделей процесів і явищ 

минулого, сьогодення і майбутнього), системоутворювальну (узагальнення розрізнених 

відомостей, ідей, фактів у систему наукових знань, подання їх у вигляді концепцій і 

теорій), оптимізуючу (пошук найбільш ефективних і доцільних шляхів розв’язання 

проблем, які виникають).  

Наукова діяльність є інтелектуально-творчою діяльністю, спрямованою на 

отримання та застосування інноваційних знань. Напрями наукових досліджень досить 

різноманітні. У контексті нашої роботи зупинимося на науково-педагогічних 

дослідженнях.  

Проблеми методології, методів та особливостей організації наукових досліджень 

дослідили О. Адаменко, Р. Атаханов, О. Баскаков, Е. Бережнова, С. Борисюк, 

Л. Ваховський, А. Єріна, В. Загвязинський, В. Краєвський, В. Курило, Н. Кушнаренко, 

І. Мацегора, Б. Райзберг, С. Савченко, В. Сидоренко, Д. Стеченко, О.Стадніченко, 

Ю. Сурмін, М. Туленков, А. Філіпенко, Є. Хриков, В. Шейко та ін. 

 

1. Дисертація як наукове дослідження та кваліфікаційна робота 

 

Науково-педагогічне дослідження – це процес і результат наукової діяльності, 

спрямованої на здобуття суспільно значущих нових знань про закономірності, 

структуру, механізм навчання та виховання, теорію та історію педагогіки, методику 

організації навчально-виховної роботи, її зміст, принципи, методи та організаційні 

форми. Головним завданням науково-педагогічного дослідження, як одного з видів 

пізнавальної діяльності, є розроблення нових знань про освітні явища та процеси. Ці 

знання мають бути об’єктивно новими, тобто невідомими раніше не лише самому 

дослідникові, а також ученим-педагогам і вчителям-практикам. Нове педагогічне 

знання має бути отримане із застосуванням комплексу спеціальних методів 

дослідження, які забезпечують його об’єктивність. Воно повинно розкривати 

закономірності досліджуваного об’єкту дійсності і бути відтворене в поняттях і 

категоріях, що відповідають педагогічній науці та освітній практиці. 

Науково-педагогічне дослідження характеризується: об’єктивністю, 

відтворюваністю, доказовістю, точністю. Його результати оформлюються у вигляді 

статті, доповіді, дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата або доктора 

педагогічних наук. Кожен з цих видів робіт має свої якісні особливості відповідно до 

поставлених завдань, глибини проникнення у предмет дослідження та рівня 

узагальненості висновків. Науково-педагогічні дослідження класифікуються за різними 

засадами. Так, за типом зв’язку науки і практики виокремлюють фундаментальні, 



 
 

395 

прикладні дослідження та розробки; залежно від використання в дослідженні 

експерименту – теоретичні та експериментальні роботи. 

Дисертація з педагогіки може бути віднесена до будь-якого з цих видів наукових 

досліджень, оскільки є кваліфікаційною науковою працею, у якій на основі 

теоретичного аналізу та емпіричного дослідження розв’язуються значні наукові 

проблеми, актуальні наукові завдання, представлені логіка і прийоми наукового 

пошуку. 

 

2. Логіка та композиція дисертаційного дослідження 

 

Логіка та композиція дисертації охоплює універсальні послідовні процеси (етапи): 

1. Вибір теми, обґрунтування її актуальності і визначення рівня її розробленості; 

вибір об’єкта, предмета, окреслення мети і завдань дослідження; визначення наукової 

новизни та практичної значущості дисертації. 

2. Нагромадження необхідної наукової інформації, пошук, вивчення й аналіз 

літературних та інших джерел з теми дослідження; вибір напрямів дослідження з 

огляду на його мету. 

3. Відпрацювання гіпотези й теоретичних передумов дослідження, визначення 

наукового завдання. 

4. Вибір методів дослідження, які є інструментами здобуття фактичного матеріалу, 

необхідною умовою досягнення поставленої мети. 

5. Оброблення й аналіз результатів експериментального дослідження. 

6. Написання тексту роботи, оформлення її вступу і висновків, опис використаних 

джерел і створення додатків. 

7. Підготовка до захисту і захист наукового дослідження [3; 5; 8]. 

Важливим етапом дослідження є вибір його проблеми і теми. Вважається, що 

правильно обрана і сформульована тема – це половина виконаного дослідження. Тому 

починають роботу, переконавшись у чіткому з’ясуванні її теми. Основними критеріями 

при цьому повинні бути її актуальність, новизна і перспективність. Як правило, наукове 

дослідження здійснюють за такою логічною схемою: 

1. Вибір (постановка) теми або проблеми дослідження.  

Вдало і обґрунтовано обрана тема значною мірою визначає доцільність і 

результативність усього дослідження. Вона може бути складовою наукової проблеми, а 

сама проблема – розглядатись у межах наукового напряму. 

Науковий напрям – сфера наукових досліджень наукового колективу, спрямованих 

на вирішення значних завдань у певній галузі науки. Структурними одиницями 

наукового напряму можуть бути проблеми (у тому числі й комплексні), теми, питання. 

Комплексна проблема об’єднує декілька менш суттєвих проблем. 

Наукова проблема – конкретне питання, яке виникає, коли наявних знань не 

достатньо для вирішення конкретного завдання і спосіб, за допомогою якого можна 

здобути відсутні знання, невідомий. Проблема об’єднує кілька тем. Часто вона постає 

як складна, суперечлива 

ситуація, у розумінні якої співіснують різні погляди. 

Тема – наукове завдання, що належить до конкретної галузі наукового 

дослідження. Теми і проблеми досліджень зумовлені потребами розвитку суспільства. 

Часто вони пов’язані з необхідністю усунення певних протиріч у громадському житті. 

Тому для вибору теми чи проблеми дослідження такі протиріччя аналізують за 

літературою, практичним досвідом і в загальних рисах передбачають майбутні 

результати дослідження. Мотивом вибору теми дослідження можуть бути необхідні для 

розв’язання проблеми досвід, творчий 
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потенціал дослідника. При цьому враховують і наявність потрібної для майбутнього 

дослідження матеріальної бази, відповідних технічних засобів тощо.  

Вибір теми (проблеми) дослідження передбачає уточнення в процесі дослідження 

обраної і сформульованої на першому етапі назви теми, проблеми. Розпочинають 

дослідження з ознайомлення зі станом проблеми. Адже для успішного її розв’язання 

дослідник повинен мати якнайповніше уявлення про зроблене його попередниками. 

Для цього він ретельно аналізує доступні нормативні (постанови, накази, інструкції) і 

патентні (описи патентів і винаходів) документи, вивчає літературні джерела (книги, 

журнали, наукові 

збірники, архівні документи), статистичні матеріали (результати соціологічних 

опитувань, успішності, тестувань тощо). Цю роботу варто починати з опрацювання 

ґрунтовнішої публікації (монографії, дисертації, тематичного збірника наукових праць 

тощо). Під час ознайомлення можна отримати інформацію про інші потрібні для 

дослідження праці. Інформація про них, як правило, міститься в тексті, підрядкових 

посиланнях, списку використаної літератури. Результатом цього етапу дослідження 

повинен стати бібліографічний перелік опрацьованих літературних джерел, нотатки 

використаних матеріалів, конспект чи реферат. 

2. Уточнення проблеми (теми) і складання програми дослідження.  

Попереднє формулювання проблеми наукового дослідження не завжди остаточне. 

Під час вивчення обраної для дослідження проблеми з’ясовуються її аспекти, розв’язані 

раніше, що дає змогу конкретизувати питання, які потребують свого вирішення. 

Відповідно до цього формулювання проблеми може звужуватись або розширюватись, а 

її назва – уточнюватись. Після уточнення проблеми складають програму (план) 

дослідження, мета якої полягає в забезпеченні систематичності й послідовності робіт у 

процесі дослідження. Програма передусім передбачає конкретну методику дослідження 

– сукупність і взаємозв’язок дослідницьких способів, методів і прийомів. У ній 

обґрунтовують вибір теми, розкривають її актуальність і наукову новизну, визначають 

мету й завдання дослідження, складають календарний план робіт, формулюють 

гіпотезу дослідження.  

Обґрунтування теми дослідження має переконувати в актуальності міркувань, на 

підставі яких обрано проблему дослідження, розкривати чинники, які зумовлюють його 

необхідність. Ними можуть бути розвиток науки, суспільні потреби, необхідність 

узагальнення певного досвіду та ін. Актуальність дослідження залежить від того, на 

скільки його результати сприятимуть вирішенню конкретних практичних завдань або 

усуненню протиріч суспільного життя, виробництва, сфери освіти тощо. 

Мета дослідження здебільшого міститься у формулюванні теми. Чітке бачення 

наукової мети дослідження є передумовою цілеспрямованої діяльності дослідника, 

активізує його творчий потенціал. Вона може стосуватися різноманітних теоретичних, 

прикладних питань. Як правило, її вбачають у виявленні залежностей між певними 

факторами, з’ясуванні зв’язків між явищами, встановленні умов усунення недоліків у 

процесах, розкритті можливостей удосконалення процесів, пізнанні закономірностей і 

тенденцій розвитку та ін. 

Мета дослідження конкретизується в його завданнях, які дають уявлення про його 

спрямованість. Завдання розкривають мету дослідження, і в сукупності повинні бути 

адекватними їй. Наявність мети й завдань є передумовою для обґрунтованого вибору 

методів, засобів (анкет, тестів, приладів тощо) дослідження, методів оброблення 

результатів дослідження, способів, за допомогою яких вони будуть інтерпретовані й 

відповідно оформлені. У програмі робіт також відображають шляхи впровадження 

результатів дослідження (усні виступи, публікації тощо). 
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Важливим елементом дослідження є його гіпотеза – можлива (передбачувана) 

відповідь на питання, яке ставить перед собою дослідник. Складається вона з 

передбачуваних зв’язків між досліджуваними фактами. Формулювання гіпотези 

починається під час роздумів над метою і завданнями дослідження. Аналізуючи стан 

обраної для дослідження проблеми, дослідник розмірковує над необхідністю з’ясувати 

передусім актуальніші питання, сформувати попередні уявлення про зв’язки, які 

можуть існувати між відомими фактами. На цій основі поступово виникає уявлення про 

гіпотезу дослідження. Необхідність гіпотези у науковому дослідженні зумовлена 

такими причинами: гіпотеза є своєрідним компасом, який визначає напрям діяльності 

дослідника; вдало сформульована гіпотеза запобігає невизначеності майбутніх 

результатів дослідження; гіпотеза спрямовує думки дослідника і чітко окреслює коло 

матеріалів, які повинні бути зібрані в процесі дослідження. Переконливість гіпотези 

визначають і доводять експериментально. Щоб правильно сформулювати гіпотезу, 

необхідно мати широкий кругозір у сфері, до якої належить досліджувана проблема, 

добре знати її історичні передумови, теоретичні засади. 

Для правильного розроблення та побудови гіпотези потрібно: 

1.Однозначно встановити рівень основних суперечностей між найменш 

розробленими питаннями проблеми дослідження. 

2. Уточнити невизначені або заново введені наукові поняття як елементи предмета 

дослідження, на основі логіки дослідження дати їхнє однозначне трактування, якщо 

потрібно – визначити у вигляді припущення нове поняття. 

3. Чітко визначитися в розумінні явища, яке є об’єктом дослідження, усвідомити 

його структуру, функції та зв’язки. 

4. Дати критичний аналіз взаємозв’язку елементів, які вивчаються, та узагальнити 

(синтезувати) отримані знання в гіпотезу дослідження. 

5. Чітко і лаконічно обґрунтувати основні моменти та методи теоретичної і 

емпіричної перевірки гіпотези [1; 3; 4; 5; 6; 7]. 

Важливою характеристикою дисертації є її наукова новизна, що має бути не тільки 

задекларована, а й підтверджена всім ходом дослідження. При цьому під науковою 

новизною розуміється об’єктивна, а не суб’єктивна новизна, тобто принципово нове 

знання, якого не було у світі до даного дисертаційного дослідження. Наукова новизна 

повинна являти собою особистий внесок автора у вирішення проблеми. Науковець 

Б. Райзберг до ознак наукової новизни відносить: постановку нової наукової проблеми; 

введення нових наукових категорій і понять, що розвивають уявлення про дану галузь 

знання; розкриття нових закономірностей перебігу природних і суспільних процесів; 

застосування нових методів, інструментів, апарату дослідження; розробку і наукове 

обґрунтування пропозицій про відновлення об’єктів, процесів і технологій, 

використовуваних в економіці і управлінні; розвиток наукових уявлень про 

навколишній світ, природу, суспільство [3]. 

3. Систематичне накопичення матеріалів. Для їх збирання застосовують 

різноманітні методи наукового дослідження. їх вибір залежить від мети і завдання 

дослідження. Усі методи повинні бути спрямовані на перевірку переконливості 

висунутих у гіпотезі передбачень. Важливу роль у підтвердженні гіпотези відіграє 

експеримент. 

Експеримент як складова частина наукового дослідження є одним із способів 

отримання нових наукових знань. Головною метою експерименту може бути виявлення 

властивостей досліджуваних об’єктів, перевірка справедливості гіпотез і на цій основі 

всебічне і глибоке вивчення теми наукового дослідження.  

Основою експерименту є науково поставлений дослід, у процесі якого вивчення 

явищ відбувається за допомогою доцільно вибраних або штучно створених умов. Вони 
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забезпечують виникнення процесів, спостереження яких необхідне для встановлення 

закономірних зв’язків між явищами. Поняття «експеримент» означає дію, спрямовану 

на створення умов задля вивчення певного явища. У науковій мові і в дослідницькій 

діяльності експериментом називають низку споріднених понять: дослід, 

цілеспрямоване спостереження, 

відтворення об’єкта пізнання, організацію особливих умов його здійснення, перевірку 

прогнозу. Загалом експериментом вважають науково поставлений дослід, 

спостереження досліджуваного явища У спеціальних умовах, які дають змогу 

відтворювати його щоразу при повторенні цих умов. 

4. Зведення (опрацювання) результатів дослідження. На цьому етапі 

упорядковують, систематизують, перевіряють на достовірність або здійснюють 

статистичну оцінку зібраних матеріалів. Надалі їм надають зручної для аналізу форми 

(таблиці, графіки, математичні формули, рівняння тощо). Зведені результати 

дослідження можуть виявитися недостатньо 

достовірними чи статистично значущими. З огляду на це виникає необхідність зібрати 

додатковий дослідний матеріал, провівши дослідження (спостереження, вимірювання, 

експеримент тощо) за тих самих умов, що й основні.  

5. Теоретичний аналіз результатів дослідження. Зведені результати дослідження 

всебічно вивчають й аналізують, приділяючи увагу усвідомленню і встановленню 

сутності й зв'язків між досліджуваними факторами, процесами, явищами. 

Визначальними при обробленні результатів дослідження є методи аналізу і синтезу, 

індукції й дедукції. Окремо їх застосовують тільки під час вивчення поодиноких явищ 

чи процесів. Для аналізу чисельних результатів, пов’язаних із складними процесами, 

явищами, використовують їх комбінування. 

Дослідні дані аналізують, порівнюючи з гіпотезою дослідження. Результати порівняння 

охоплюють такі можливі випадки:  

- сформульовані в гіпотезі передбачення цілком узгоджуються з результатами 

дослідження. Завдяки цьому уможливлюється формулювання нових підтверджених 

дослідними даними теоретичних положень чи закономірностей;  

- результати дослідження лише частково узгоджуються з висунутими у гіпотезі 

передбаченнями, а іноді суперечать деяким з них. Унаслідок цього виникає 

необхідність змінити формулювання основних положень гіпотези, щоб вони 

відповідали одержаним дослідним даним. Для підтвердження правомірності зміни 

гіпотези проводять додаткові корегуючі дослідження, і тільки після них роблять 

остаточні узагальнення;  

- гіпотеза не підтверджується дослідними даними. Це є підставою для критичного 

аналізу, перегляду, проведення нових досліджень [2]. 

Навіть негативні результати дослідження мають свою цінність, тому не слід 

недооцінювати їхнє значення. У багатьох випадках вони допомагають правильно 

змінити уявлення дослідника про досліджувані об’єкти, процеси чи явища. 

На основі аналізу формулюють висновки. Результативність такої роботи значною 

мірою залежить від рівня кваліфікації й ерудиції дослідника, його уміння стисло, чітко і 

зрозуміло розкрити, оцінити нове і суттєве, що є результатом дослідження, визначити 

шляхи подальших пошуків. Висновки не повинні бути надто обширними. Оптимальний 

їх обсяг – не більше 5–10 положень. 

6. Літературне оформлення результатів дослідження.  

Всі матеріали дослідження систематизують і готують для узагальнення й 

літературного 

оформлення. 
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7. Упровадження результатів дослідження в практику. Результати дослідження 

стають науковою продукцією тоді, коли їх починають застосовувати на практиці (в 

освіті, на виробництві, в державному управлінні, охороні здоров’я тощо). 

8. Оцінювання значущості результатів дослідження. Наслідки впровадження 

результатів дослідження в практику можуть бути найрізноманітнішими: забезпечувати 

економічний, соціальний ефект. Оцінюють ефективність результатів наукових 

досліджень на основі спеціальних методик [1; 4; 5; 7]. 

 

3. Стратегії підготовки тексту дисертації 

 

Підготовка тексту дисертації цілком залежить від дослідження. При цьому сучасні 

науковці розглядають декілька стратегій цієї роботи.  

Перша стратегія передбачає написання роботи в порядку розташування розділів і 

параграфів. Перевагами цієї стратегії є відповідність індивідуальному планові, що дає 

змогу чітко планувати час, зусилля і види робіт. Недоліком цієї стратегії є те, що вона 

сковує потік ідей щодо інших розділів дисертації.  

Друга стратегія передбачає роботу з усього змісту дисертації залежно від ситуації. 

Така робота тут має циклічний характер і охоплює все проблемне поле дисертації. 

Перевага цієї стратегії в тому, що дисертація виростає органічно, йде постійна робота 

над текстом, його удосконалювання, чіткою є орієнтація на кінцевий результат 

дослідження. Недоліками такої стратегії є квапливість і поверховість.  

Третя стратегія одержала назву блокової або модульної. Від попередньої стратегії 

вона відрізняється тим, що дисертант готує текстові блоки за тими дослідницькими 

питаннями, на які він здатний дати відповіді. Після того, як блоки підготовлені, 

відбувається своєрідне збирання всього тексту з урахуванням його композиції. 

Переваги блокового або модульного принципу, насамперед, у глибокому проробленні 

окремих частин дисертації. Недолік у тому, що виникають труднощі об’єднання 

модулів у єдине ціле. 

Четверта стратегія отримала назву «заглибився-написав-переписав». Суть її 

зводиться до того, що здобувач занурюється в матеріал з усіх аспектів проблеми, 

накопичує його. Потім сідає за комп’ютер і швидко пише дисертацію по всіх розділах і 

параграфах так, як це йому бачиться на підставі накопиченої інформації. Потім 

проводить експертизу написаного тексту у наукового керівника, одержує поради і 

критичні зауваження. Так повторюється доти, доки результати експертизи не стануть 

позитивними. Недолік стратегії у складності роботи, виникненні психологічних 

бар’єрів перед кожним переписуванням дисертації. Перевага – в постійному 

удосконалюванні всіх розділів роботи. 

П’ята стратегія становить частину попередньої стратегії. Її можна назвати 

стратегією «аналітично написав-синтетично переписав». У цій стратегії принципово 

неважливо, як створювалася дисертація. Важливо те, що за будь-якої стратегії її 

написання вона має аналітичний характер, тобто являє собою механічну суму окремих 

розробок, які необхідно синтезувати в цілісну теорію. Недоліки такої роботи в тому, що 

переписування нерідко розглядається як зайва робота, а це створює психологічні 

бар’єри. Перевага в тому, що дисертаційне дослідження одержує дійсно цілісний 

характер.  

Шоста стратегія має структурну орієнтацію. Вона дає засади для роботи над 

розділами дисертації. Вона являє собою, по суті, кілька окремих стратегій, виділення 

яких відбувається при вирішенні ключової проблеми: коли писати вступ і висновки. 

Недолік стратегії у принциповій складності написання, особливо висновків без 
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підготовки всієї роботи. Перевага – в органічності роботи, у відсутності значеннєвих 

розривів вступу, змісту і висновків. 

Сьома стратегія одержала назву об’ємно-валової стратегії. Вона зводиться до 

планування написання і написання необхідної кількості сторінок тексту дисертації. 

Недолік стратегії – у небезпеці зниження якості тексту за рахунок зведення всієї роботи 

тільки до створення тексту, а також у тому, що ця стратегія стимулює запозичення з 

інших робіт. Перевага цієї стратегії – у чіткості організації праці відповідно до деяких 

мінімальних норм, щов остаточному підсумку зводяться до 5 рядків у день, не менше 

однієї сторінки в тиждень, не менше 5 сторінок на місяць і не менше 50 сторінок у рік. 

При цьому обсяг вступу до дисертації звичайно становить 10-20 сторінок, обсяг розділу 

– 35-50, обсяг параграфа в розділі – 10-15, обсяг висновків – 5-10 сторінок. 

Кандидатська дисертація найчастіше складається з 2–3 глав, а докторська – з 4-5 глав 

[3; 6]. 

 

Заключення 

 

Отже, на сучасному етапі розвитку педагогічної науки дисертація набуває 

суспільної значущості як джерело раціонального знання. Дисертація – це спеціальна 

форма наукового дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата або доктора 

наук, яка захищається привселюдно на засіданні спеціалізованої вченої ради. 

Дисертаційна робота являє собою спеціально підготовлений рукопис. Основними 

сутнісними характеристиками дисертації як наукового дослідження вважаємо: вихід за 

межі існуючого знання і досвіду, прогнозування освітньої практики, отримання нових 

наукових знань, розробку способів обґрунтування істинності знання, самостійність 

дослідної роботи, наявність теоретичних узагальнення, розв’язання значної наукової 

проблеми та ін. Дисертація являє собою одноосібно написану наукову кваліфікаційну 

роботу, яка містить сукупність нових наукових результатів і положень, висунутих 

автором для публічного захисту, має внутрішню єдність і свідчить про особистий 

внесок автора в науку.  
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