
Тема 4. МЕТОДИКА НАПИСАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 
 
4.1. Загальна характеристика роботи 
Згідно із правилами Порядку присудження наукових ступенів і присво-

єння вчених звань дисертація на здобуття наукового ступеня є завершеною 
кваліфікаційною науковою працею, виконаною особисто у вигляді спеціально 
підготовленого рукопису або опублікованої наукової монографії. Вона містить 
висунуті автором для прилюдного захисту науково обґрунтовані теоретичні 
або експериментальні результати, наукові положення, а також характеризу-
ється єдністю змісту і свідчить про особистий внесок здобувача в науку. 

У рукопису дисертаційної роботи її загальна характеристика виклада-
ється у вступі, а у авторефераті  з першої його сторінки. Структура цієї час-
тини роботи нині певним чином формалізована і складається із наступних руб-
рик: 

– актуальність теми; 
– зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами; 
– мета і задачі дослідження; 
– об’єкт дослідження; 
– предмет дослідження; 
– методи дослідження; 
– наукова новизна одержаних результатів; 
– практичне значення одержаних результатів; 
– особистий внесок здобувача; 
– апробація результатів дисертації; 
– публікації; 
– структура та обсяг дисертації. 
При висвітленні актуальності теми здобувач в першу чергу повинен чітко 

окреслити народногосподарську проблему, вказати причини її виникнення і ті 
можливі наслідки, які можуть мати (або мають) місце за умови її не вирішення. 

Водночас, народногосподарська проблема може бути вирішена тільки 
тоді, коли чітко визначена проблема (або задача) науково-технічна. Тобто та, 
розв’язання якої неможливе без відповідного наукового  супроводу. Актуаль-
ність наукового дослідження здобувача полягає саме у тому, щоб чітко визна-
чити та розробити наукові основи цього супроводу. 

Тема дисертації має бути тісно пов'язана з напрямами основних дослі-
джень наукової установи або організації, де вона виконується (інститут, факу-
льтет, кафедра), а також з галузевими та (або) державними науковими планами 
чи програмами. Фактичним офіційним підтвердженням такого зв’язку є наяв-
ність належним чином підготовлених і затверджених річних звітів про вико-
нання науково-дослідних робіт, співвиконавцем яких є здобувач. 

При формулюванні мети, об’єкту, предмету і методів дослідження доці-
льно скористатися тими методичними порадами, які викладені у параграфах 
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Наукова новизна дисертаційного дослідження має подаватися не у ви-
гляді констатації виконання того чи іншого пункту задач дослідження, а певної 
мірою декларувати і частково розкривати суть тих нових залежностей і зако-
номірностей, які отримані здобувачем особисто. З конкретним прикладом фо-
рмулювання новизни дисертаційної роботи, представленої на здобуття науко-
вого ступеню доктора технічних наук, можна ознайомитися у додатку К.  

Наповнення рубрики «Практичне значення одержаних результаті» зале-
жить від напряму дисертації  теоретичний чи практичний. У дисертації, що 
має теоретичне значення, треба подати відомості про наукове використання 
результатів дослідження, значущість для розвитку науки, рекомендації щодо 
використання висновків і результатів дисертації, можливість використання її 
як теоретичної основи для нових досліджень. 

У дисертації, що має практичне значення, необхідно подати відомості про 
практичне застосування одержаних результатів або рекомендації щодо їх ви-
користання, про ступінь готовності до широкомасштабного впровадження. 

Слід пам'ятати, що кінцева мета будь-якої дисертації  не лише у викори-
станні її результатів для вирішення наукових завдань, а й у впровадженні їх у 
суспільну практику. Тому в авторефераті поряд з поданням теоретичної зна-
чущості результатів важливо виділити ті з них, які мають безпосередню прак-
тичну цінність. Сюди можна віднести нові методи, моделі, прийоми, засоби, 
технологічні процеси та ін. 

Рівень дисертації, як і будь-якої науково-дослідницької роботи, оціню-
ється по тому, як, де і коли реалізовані її результати. Тому необхідно дати ко-
роткі відомості щодо впровадження результатів дослідження із зазначенням 
конкретних назв організацій чи підприємств.  

Особистий внесок здобувача  це ті результати, які отримані здобувачем 
особисто. Як правило, їх перераховують за пунктами, виділяючи найсуттєвіші 
рішення провідної ідеї, що становлять основу наукових положень, висновків і 
результатів, які подаються для захисту. 

Якщо у дисертації використано ідеї або розробки співавторів, здобувач 
повинен зазначити це у дисертації та в авторефераті, вказати на свій особистий 
внесок у праці чи розробці. 

Апробація результатів дисертації є безпосереднім свідченням про те, що 
основні її положення, висновки та результати були оприлюднені і дістали 
схвалення, тобто були апробовані. Ці відомості включають виклад того, де, 
коли здобувач виступав зі своїми ідеями (на наукових з'їздах, конференціях, 
симпозіумах, нарадах, при проведенні спеціальних семінарів та ін.). 

Рубрика щодо публікацій тісно пов'язана з попередньою і включає кількі-
сні дані про публікації з теми дисертації. Тут указують у скількох монографіях, 
брошурах, статтях (зокрема фахових), матеріалах і тезах конференцій, автор-
ських свідоцтвах опубліковані матеріали дисертації. 

Структурою та обсягом дисертації завершується загальна характеристика 
роботи. В ній указують на наявність певної кількості розділів, наводять обсяг 
дисертації в сторінках, а також обсяг ілюстрацій, таблиць, додатків і списку 
використаних джерел. 



 
4.2. Вимоги до дисертаційної роботи та автореферату 
Основний зміст дисертаційної роботи складається із кількох розділів. Пе-

рший із них містить огляд літератури за темою, аналіз наукових концепцій, 
думок за проблемою. Стисло, але саме головне  критично  аналізуються ро-
боти попередників, визначається місце здобувача у розв'язанні проблеми. За-
кінчується розділ коротким резюме про доцільність проведення досліджень у 
даній галузі і формулюванням мети та задач дослідження. 

Другий розділ більшість дослідників присвячують розробці того теорети-
чного апарату, який потрібен для вирішення сформульованих раніше відпові-
дних задач. Тут же приводять і аналіз результатів теоретичних досліджень. 

Практика останніх років чітко окреслила такі типові помилки, які мають 
місце при написанні цього дуже важливого розділу у рефераті. Так, замість 
формулювання постановки задачі та приведення кінцевого теоретичного ре-
зультату, здобувачі викладають проміжні перетворення, які досить часто є 
тривіальними, а тому не інформативними. 

Має місце відсутність логічної послідовності при висвітленні теоретичної 
частини роботи. Досить часто представлений матеріал відірваний від задач до-
слідження. В результаті читачеві не зрозуміло з якою метою він приведений у 
дисертації і авторефераті. 

У більшості дослідників опущено підтвердження адекватності розробле-
них аналітичних моделей і залежностей. Без цього важко судити про достові-
рність отриманих результатів теоретичних досліджень. 

Не приводиться методика теоретичних досліджень. Причому, не тільки в 
авторефераті, але й у дисертації, що в принципі недопустимо. Читач повинен 
мати уяву про те, що приймав здобувач в якості вхідних (змінних параметрів) 
і які параметри були оціночними. 

Отримані результати теоретичного моделювання викладаються без нале-
жної інтерпретації. Проста ж констатація факту ще не розкриває ті теоретичні 
закономірності, які лежать в його основі. 

Висновки в кінці розділу (дисертацій) носять форму простих анотацій, а 
не розкривають суті отриманих теоретичних закономірностей. 

У третьому розділі приводиться програма і методика експериментальних 
досліджень. Програма лабораторних або/і лабораторно-польових робіт по-
винна повністю кореспондуватися з сформульованими раніше відповідними 
задачами дослідження. 

Крім програми, слід стисло викласти суть оригінальних методик дослі-
джень (якщо такі методики є), дати перелік основних вимірних параметрів, 
привести короткі технічні характеристики використаних оригінальних прила-
дів та обладнання, привести методику оброблення експериментальних даних 
та оцінки погрішності вимірювань. 

Багато дослідників застосовують планування експерименту. Нині вже 
стало правилом ні в дисертації, ні, тим більше, у авторефераті не приводити 
матрицю планування, а також ті формули, використання яких є формалізова-



ною процедурою у відповідних математичних пакетах, призначених для обро-
блення регресійних моделей. Досить обмежитися викладенням методики ви-
бору параметрів, діапазонів їх варіювання та функції мети. 

При розв’язанні задач оптимізації у методичному розділі слід чітко вка-
зати за якими критеріями це здійснюється. 

Четвертий і інші розділи присвячують аналізу результатів експеримента-
льних досліджень. При викладенні дослідного матеріалу не слід обмежуватися 
лише констатацією того чи іншого факту. Фаховий рівень науковця визнача-
ється саме можливістю проводити ґрунтовний аналіз отриманих даних. Напри-
клад, більшість здобувачів після отримання регресійних моделей того чи ін-
шого процесу приводять лише відповідні поверхні відгуків із зазначенням оп-
тимальних значин досліджуваних параметрів.  

Натомість, для наукової спільноти більш важливими є не стільки оптима-
льні значини параметрів, скільки закономірності, які випливають із графічної 
інтерпретації досліджуваного процесу. Адже коли конкретні значини параме-
трів найбільш прийнятні лише для тих умов, які мали місце під час проведення 
експерименту, то виявлені закономірності можуть бути корисними і прийнят-
ними в умовах, відмінних від дослідних. 

Для робіт технічного напрямку при розв’язанні прикладної наукової за-
дачі у цьому розділі має бути приведена експлуатаційно-технологічна оцінка 
розробленого технічного рішення. 

У останньому розділі приводиться техніко-економічне обґрунтування 
отриманого результату. Найчастіше це здійснюють шляхом порівняння суку-
пних витрат, розрахованих для базового та нового варіантів рішення приклад-
ної задачі. 

Висновки. У них подається стисла інформація щодо підсумків виконаної 
роботи. При цьому обов’язково зазначають, чи досягнуто основної мети дисе-
ртаційного дослідження. 

Висновки  це наукові положення, що належать особисто автору, які він 
виносить на прилюдний захист. Тому до їх формулювання слід підійти особ-
ливо відповідально. Їх зміст має відповідати меті і задачам дослідження і вони 
аж ніяк не можуть носити форму анотації. Для прикладу наведемо порівняння 
наступних двох висновків дисертаційної роботи.  

1. Розроблено математичну модель вертикальних коливань трактора ХТЗ-
160 у агрегаті із задньонавісним та фронтальним плугами. 

2. На основі аналізу математичної моделі вертикальних коливань трак-
тора ХТЗ-160 у агрегаті із задньонавісним та фронтальним плугами встанов-
лено, що, у порівнянні з поздовжнім профілем шляху, коливання тягового 
опору плугів здійснюють значно менший вплив на вертикальні переміщення 
енергетичного засобу.  Що стосується запізнення реакції його переднього мо-
сту на коливання тягового опору фронтального і задньонавісного знарядь, то 
в діапазоні частот 0,5...8,5 с-1 для обох способів руху ХТЗ-160 (прямого та ре-
версивного) воно однакове і становить 3600. На більш високих частотах фазо-
вий зсув у агрегату з реверсивним рухом трактора зменшується, що небажано 



при відпрацюванні подібними динамічними системами таких та інших збурю-
вальних впливів. 

Якщо перший висновок лише інформує читача про розробку математич-
ної моделі орного агрегату, то другий, поряд з цією ж інформацією, додатково 
висвітлює ті певні наукові закономірності, які отримані в результаті роботи з 
моделлю і в подальшому можуть бути враховані при складанні подібних ма-
шинно-тракторних агрегатів як самим здобувачем, так і іншими дослідниками.  

На жаль, практика показує, що останнім часом висновки першого роду 
все частіше зустрічаються у авторефератах здобувачів. В кращому випадку 
приводяться оптимальні чи раціональні значини досліджуваних параметрів. 
Здобувачам не слід забувати, що інформація анотаційного порядку приво-
диться у призначених для цього частинах автореферату (загальна характерис-
тика роботи і анотація). 

 
Питання для самоперевірки 
1. Яку структуру має звіт про результати наукової роботи? 
2. Яку структуру має реферат звіту про результати наукової роботи? 
3. Яку структуру має стаття, яка подається до друку у наукове фахове ви-

дання України? 
4. Яку структуру має стаття для подачі до журналу, який індексується у 

міжнародних базах даних? 
5. Якою має бути структура загальної характеристики дисертаційної ро-

боти? 
6. Чому при висвітленні актуальності теми дисертаційного дослідження 

здобувач має чітко окреслити народногосподарську проблему? 
7. Що дає здобувачеві визначення суті тієї науково-технічної проблеми, 

на вирішення якої направлені його дослідження? 
8. Назвіть типові помилки, які мають місце при написанні здобувачами 

розділу дисертації, присвяченому теоретичним дослідженням. 
9. Яким вимогам мають відповідати висновки дисертаційного дослі-

дження? 


