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Abstract — The perspective structure of qualifying work of 
scientifically pedagogical worker is considered. 

1. Вступ 
Дисертація на здобуття вченого ступеня є 

кваліфікаційною науковою роботою [1]. Автор для 
публічного захисту висуває нові науково-обґрунтовані 
теоретичні або експериментальні результати, наукові 
положення. Дисертація як наукова робота повинна мати 
внутрішню єдність і свідчити про власний внесок її автора 
в науку. Нові рішення, запропоновані претендентом, 
аргументовані і критично оцінені порівняно з вже 
відомими. За час, затрачений на підготовку дисертаційної 
роботи, здобувач формує одночасно теоретичні та 
практичні навички у роботі в науковому середовищі. Слід 
зазначити, що діяльність науково-педагогічного 
працівника не обмежується тільки однією науковою 
роботою. Основним видом його роботи є педагогічна 
діяльність.  

Очевидно, що науково-педагогічний працівник 
повинен сформувати систему втілення отриманих ним 
нових знань в навчальний процес [2, 3], інакше його 
науковий результат лишиться на папері. Досі питанню 
цільової підготовки науково-педагогічного працівника не 
приділялося ще належної уваги. 

2. Основна частина 
Дисертація є кваліфікаційною роботою, її оцінюють не 

тільки виходячи з теоретичної наукової цінності, 
актуальності теми і прикладної значущості отриманих 
результатів, але і по рівню загальної підготовки, яка, 
перш за все, знаходить віддзеркалення в композиції 
роботи. Зрозуміло, що немає і не може бути єдиного 
стандарту композиції дисертації. Кожен автор може 
довільно вибирати такий порядок викладу наукових 
матеріалів, який, на його думку, краще і 
найпереконливіше розкриє його творчий задум. Такий 
зміст дисертації відповідатиме вимогам оригінальності, 
унікальності і неповторності приведених положень. Слід 
зазначити, що традиційно склалася певна композиція 
дисертаційної роботи з такими основними елементами: 

1) зміст; 
2) перелік умовних позначень (при необхідності); 
3) вступ; 
4) розділи основної частини; 
5) висновок; 
6) бібліографія, 
7) додатки (при необхідності). 
Композиційна основа дисертаційної роботи спрощує 

роботу вченим аналізувати її на основі формальних 
ознак. Наявність формальної структури кваліфікаційної 
роботи спрощує здобувачу вченого ступеню, написання 
плану дисертації. У розділах основної частини дисертації 
детально розглядаються методика і техніка дослідження і 
узагальнюються результати. Зміст розділів основної 
частини повинен точно відповідати темі дисертації і 
повністю її розкривати. Така структура дисертації не 

забезпечує науково-педагогічному працівнику 
сформувати систему втілення отриманих ним нових 
знань в навчальний процес. В роботах [2-4] детально 
висвітлено цю проблему. Вона пов’язана з відсутністю 
рекомендації щодо змісту розділів дисертаційного 
дослідження вчених, які пов’яжуть подальшу свою роботу 
з педагогічною діяльністю. Для вирішення цієї проблеми 
пропонується переглянути традиційно складену 
композицію дисертаційної роботи та доповнити її 
основним елементом розділу „Методика формування 
нових знань та застосування їх у навчальному процесі”. 
Метою розділу є сформувати у науково-педагогічного 
працівника педагогічну майстерність у виборі методів та 
засобів (бажано нових) для застосування нових знань у 
навчальному процесі.  

У мовностилістичному оформленні дисертації слід 
використовувати науковий стиль мови, висловлювати 
наукову інформацію чітко і ясно, аргументовано 
викладати зміст та результати наукових досліджень, 
уникаючи загальних слів, бездоказових тверджень, 
тавтології. Простота викладу спостерігається тоді, коли 
текст дисертації читається легко, а думки автора 
сприймаються без ускладнень і доступна вченим, на яких 
ця робота розрахована.  

3. Заключна частина 
Таким чином, для формування системи впровадження 

результатів дисертаційного дослідження в навчальний 
процес рекомендується в основну частину дисертаційної 
роботи ввести елементи розділу „Методика формування 
нових знань та застосування їх у навчальному процесі”. 
Також приділити увагу розгляду питання, яким чином і в 
якому об’ємі слід впроваджувати результат в навчальний 
процес [4]. 
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