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ДОДАТКИ 
 

Додаток 1 
 

Варіант вибору та оформлення основних елементів про-
цедури емпіричного дослідження 

Тема роботи: Вплив засобів масової інформації на форму-
вання громадянського суспільства в Україні. 

Об’єкт дослідження – пропагандистська і публіцистична 
діяльність засобів масової інформації. 

Предмет дослідження – публіцистичні і пропагандистські 
матеріали центральних і місцевих газет, що аналізують полі-
тичне життя в країні з ідейних позицій громадянського суспі-
льства. 

Гіпотеза дослідження – наявність прямого зв’язку між рів-
нем теоретичної розробки проблем громадянського суспільст-
ва в Україні і поширенністю їх обговорення у засобах масової 
інформації. 

Мета дослідження – виявити можливости впливу засобів 
масової інформації на формування політичної культури насе-
лення. 

Завдання дослідження: 
− вивчити по літературних джерелах зміст і основні озна-

ки поняття громадянського суспільства; 
− визначити особливості формування громадянського 

супільства в Україні і роль засобів масової інформації в 
їх поширенні; 

− обгрунтувати необхідність використання методу кон-
тент-аналізу для досягнення мети дослідження; 

− скласти і валідизувати інструментарій дослідження; 
− провести емпірічне дослідження статей в газеті “Голос 

України”  за останні два роки на предмет використання 
ідей громадянського супільства; 
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− на основі висновків дослідження сформулювати прак-
тичні рекомендації. 

Цим завданням і проблемі дослідження може відповідати 
наступний план дипломної роботи. 

Вступ. 
Розділ 1. Формування ідей громадянського суспільства і 

роль засобів масової інформації в їх поширенні. 
1.1. Народження громадянського суспільства в західній 

політичній думці в XVII-XIХ ст. 
1.2. Особливості формування ідей громадянського суспіль-

ства в Україні і роль масової інформації в їх поширенні. 
1.3. Контент-аналіз як адекватний метод дослідження. 
Розділ 2. Ідеї громадянського суспільства на шпальтах га-

зети “Голос України” (1996-1999 рр.). 
2.1. Кількісний аналіз публіцистичних і пропагандистських 

матеріалів. 
2.2. Характеристика основних ідей, що висвітлені в газеті. 
2.3. Перспективи ефективного впливу на формування гро-

мадянського суспільства засобами масової інформації. 
Заключення. 
Список використаної літератури. 
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Додаток 2 
 
 Варіант вибору та оформлення основних елементів 

процедури теоретичного дослідження 
 
 Тема роботи: Осмислення витоків та розвитку концепцій 

громадянського суспільства. 
Об’єкт дослідження – сукупність ідей в західній політичній 

думці, що становлять зміст поняття “громадянське суспільст-
во”. 

Предмет дослідження – особливості формування ідей гро-
мадянського суспільства в Західній і Східній Європі і в Украї-
ні. 

Гіпотеза дослідження – формування ідей громадянського 
суспільства в Україні в теоретичному плані здатне впливати 
на стан політичної культури українців. 

Мета дослідження – виявити витоки ідей громадянського 
суспільства в західній політичній думці і відстежити можливо-
сті посттоталітарної держави в їх засвоєнні і усвідомленні. 

Завдання дослідження: 
− вивчити по літературних джерелах основні роботи захі-

дних філософів, які сприяли появі поняття громадянсь-
кого суспільства; 

− вивчити особливості розповсюдження ідей громадянсь-
кого суспільства в Східній Європі в 70-80-ті роки ХХ 
ст.; 

− розглянути процеси проникнення ідей громадянського 
суспільства в Україну; 

− відстежити відбиток ідей громадянського суспільства в 
програмних документах політичних партій і рухів; 

− на основі висновків дослідження сформулювати прак-
тичні рекомендації. 
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Цим завданням і проблемі дослідження може відповідати 
наступний план дипломної роботи. 

Вступ. 
Розділ 1. Формування ідей громадянського суспільства в 

Західній політичній філософії. 
1.1. Народження дуалізму (держава і суспільство) в робо-

тах Локка і Гоббса 
1.2. Погляд шотландської школи на політичні основи сус-

пільства громадян. 
1.3. Внесок німецьких філософів у розвиток ідей громадян-

ського суспільства. 
1.4. Відродження інтересу до громадянського суспільства у 

країнах Східної Європи. 
Розділ 2. Особливості формування ідей громадянського 

суспільства в Україні 
2.1. Протоліберальні ідеї в працях українських політичних 

мислителів. 
2.2. Відродження ліберальних ідей в пострадянській Украї-

ні. 
2.3. Перспективи розповсюдження ідей громадянського 

суспільства. 
Заключення. 
Список використаної літератури.  
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Додаток 3 
 
 

Миколаївський державний гуманітарний університет 
ім. Петра Могили 

комплексу “Києво-Могилянська академія” 
 
 

                     Кафедра політичних наук 
 
  
  

 
 ДИПЛОМНА РОБОТА 

 
  

 Особливості формування  
громадянського суспільства в Україні 

 
  
  
  
  
  

 
Студента (ки)______________________ 
              (прізвище, ім’я та по батькові) 
група_____________________________ 
Науковий керівник 
__________________________________ 
              (вчений ступінь, вчене звання) 
__________________________________ 
                 (прізвище та ініціали) 

 
  
  
  
  
   
   

  Миколаїв – 2004 
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Додаток 4 
 

АНОТАЦІЯ 
на кваліфікаційну роботу 

на здобуття академічного ступеня бакалавра/спеціаліста/магістра 
(необхідне підкреслити) 

Тема: _________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
Автор ________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
Науковий керівник _____________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
 Захищена “ ____” ___________200_ р. 
 
 Короткий зміст праці:  
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

       
 
  (підпис автора) 
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Додаток 5 
 

АНОТАЦІЯ 
курсової роботи 

Тема _________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
Студент ______________________________________________________  
   (прізвище, ім’я та по батькові) 
Факультет ____________________________________________________  
Науковий керівник _____________________________________________  
   (вчений ступінь, вчене звання) 
______________________________________________________________ 

(прізвище та ініціали) 
 
 Захищена “ ____” ___________200_ р. 
 
 Короткий зміст праці:   
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

 
 Дата                                          ____________________ 
                                                          (підпис автора) 
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Додаток 6 
 

ЗАВДАННЯ 
на підготовку дипломної (кваліфікаційної) роботи 

на здобуття академічного ступеня бакалавра/спеціаліста/магістра      
по кафедрі політичних наук 

(необхідне підкреслити) 
 
Студенту МДГУ ім. П. Могили _________курсу ______ групи ________ 
______________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я та по батькові) 
на тему: _______________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
Науковий керівник 
______________________________________________________________ 

(вчений ступінь, вчене звання) 
______________________________________________________________ 

(прізвище та ініціали) 
 

 Зміст завдання: ________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________  
______________________________________________________________ 

  
 “_____”________200_ р.                   Підпис наукового керівника 
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Додаток 7 
 

Відзив 
на кваліфікаційну роботу 

на здобуття академічного ступеня бакалав-
ра/спеціаліста/магістра 

(необхідне  підкреслити) 
 

студента МДГУ ім. П. Могили  ___________________________________  
     (прізвище, ім’я та по 
батькові) 
на тему: _______________________________________________________   
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

 
У відзиві дається характеристика проведеного дослідження, його 

актуальності та значення, обгрунтованості винесених на захист положень, 
якості виконання. Оцінюється ставлення студента до роботи. Відзначаються 
творчі досягнення автора й недоліки праці. Робиться висновок про 
можливість допуску її до захисту. 
 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 

_______________________________________ 
_______________________________________

             (науковий ступінь, вчене звання) 

 
“_____”  _______________ 20___ р.      __________ / _________________  
      (підпис)          (прізвище, ініціали)
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Додаток 8 
 

Рецензія 
на кваліфікаційну роботу 

на здобуття академічного ступеня бакалав-
ра/спеціаліста/магістра 
(необхідне  підкреслити) 

 

студента МДГУ ім. П. Могили  ___________________________________  
     (прізвище, ім’я та по 
батькові) 
на тему: _______________________________________________________   
______________________________________________________________ 
 Рецензент  ____________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я та по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада) 
 

“____”  _______________ 20____ р. 
 
У рецензії необхідно охарактеризувати актуальність теми, теоретичний 

рівень та ступінь самостійності її авторського розкриття, чіткість структури, 
аргументованість викладу, наукову обгрунтованість винесених на захист 
положень та практичну значущість висновків і рекомендацій, позитивні сто-
рони й недоліки праці, якість її оформлення; запропонувати загальну оцінку 
роботи за чотирибальною системою.  
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
_____________________ 

  
Примітка. На останній сторінці рецензія повинна бути підписана автором, 
засвідчена печаткою навчального закладу, установи чи організації. де працює 
рецензент. 



62 

Додаток 9 
 
 

Миколаївський державний гуманітарний університет 
ім. Петра Могили 

комплексу “Києво-Могилянська академія” 
 
 

 Кафедра політичних наук 
 
  
  

 
 КУРСОВА РОБОТА 

 
  
Тема: _________________________________________ 

 
  
  
  
  
  

 
Студента (ки)______________________ 
              (прізвище, ім’я та по батькові) 
група_____________________________ 
Науковий керівник 
__________________________________ 
              (вчений ступінь, вчене звання) 
__________________________________ 
                 (прізвище та ініціали) 

 
  
  
  
  
   
   

  Миколаїв – 2004 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЛЯ НОТАТОК 


