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Навчання студента в університеті передбачає набуття не лише 
теоретичних знань, а й практичних умінь. Для політологів чи не 
найбільшим є вміння проводити дослідження і подавати їх у ви-
гляді текстів, які своєю чергою, можна поділити на навчальні, 
наукові і науково-популярні. Спектр перших охоплює не лише 
курсові, бакалаврські чи магістерські роботи; сюди належать і бі-
бліографічні описи літератури, різні есе, анотований переказ пра-
ці (реферат) чи критичний відгук про неї. До наукових текстів на-
лежать статті, колективні чи індивідуальні монографії, тематичні 
збірники і дисертації. Популярно-наукові – цє тексти, написані 
на суспільну тематику, які найчастіше є реакцією на якусь подію 
чи явище. Метою таких публікацій є привернення уваги громад-
ськості до певного питання. 

Проведення досліджень і їх презентація у вигляді письмових 
робіт – цє окремі вміння. У цьому посібнику ми спробуємо їх по-
єднати, пропонуючи типові рекомендації з методики досліджень, 
а також їх презентації у формі навчальних письмових робіт, зо-
крема курсових, бакалаврських і магістерських. Крім того, ми по-
яснемо, як треба писати інші види робіт. 

Досвід підготовки письмових робіт не лише допоможе вдо-
сконалити і поглибити набуті в процесі навчання знання, але й 
виробити вміння самостійно презентувати результати своїх до-
сліджень, думок, рефлексій щодо політичних подій чи текстів ін-
ших авторів.
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