




ВСТУП 
 

1. Мета дисципліни – ознайомлення студентів з особливостями організації та 
проведення науково-дослідної роботи; формування та закріплення у них навичок 
наукової роботи, на основі засвоєних під час навчання знань; виховання потреби 
систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній 
діяльності; здійснення політологічного аналізу зовнішніх та внутрішніх аспектів, 
методів роботи громадських організацій та установ, напрям роботи яких пов’язаний із 
політичною діяльністю; набуття професійних якостей майбутнього дослідника, які 
відповідають вимогам сучасного суспільства, а також формування особистих людських 
якостей фахівців; поглиблення теоретичних знань в політичній сфері; підбір 
фактичного матеріалу для написання кваліфікаційної роботи; формування вмінь і 
навичок опрацювання наукових та інформаційних джерел, потреб у самоосвіті, 
самовихованні та підвищенні своєї кваліфікації.  
2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 
1. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати основні політологічні теорії 
та методи політичних досліджень; основні політичні поняття та категорії; історію 
становлення та розвитку, закономірності, специфіка, особливості функціонування в 
політичній системі. 
2. Вміти збирати та інтерпретувати інформацію щодо феноменів та явищ політики, 
політичних процесів та подій; застосовувати основні терміни, категорії і класифікації 
політології в аналізі політичних явищ та процесів; використовувати набуті знання та 
вміння у дослідній роботі. 
3. Володіти елементарними навичками наукового дослідження та управління 

інформацією; критичного ставлення та прогнозування стосовно політичних подій та 
явищ; використання іншомовних фахових філософських та політичних інформативних 
джерел. 
4. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Науково-виробнича практика» 

належить до переліку обов’язкових дисциплін та викладається у IV семестрі 
магістратури. Навчальна дисципліна знайомить студентів з організацією і проведенням 
науково-дослідницької роботи в науково-дослідницьких центрах державної та 
недержавної форм власності, зокрема в науково-дослідницьких інститутах НАН 
України, науково-дослідницьких та науково-аналітичних установах іншого 
підпорядкування, наукових підрозділах закладів вищої освіти, громадських наукових 
та науково-аналітичних організаціях; передбачає з’ясування місця наукового центру в 
системі організації науки; вивчення структури та функцій підрозділів наукового 
центру; ознайомлення з основними напрямами науково-дослідницької роботи та 
порядком отримання так виконання науково-дослідницьких завдань; вивчення методів 
колегіального вирішення наукових проблем. 
5. Завдання (навчальні цілі) - розширення та поглиблення знань, умінь та навичок, 
отриманих студентами в процесі вивчення дисциплін магістерської програми; 
ознайомлення студентів з основними напрямами, тематикою та організацією наукової 
роботи одного з науково-дослідницьких центрів; оволодіння сучасною методологією 
наукового дослідження; формування навичок викладу результатів наукового 
дослідження; удосконалення навичок самоосвіти та саморозвитку, а також сприяння 
активізації науково-дослідницької діяльності студентів.  
 

Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей: 
 
ЗК1. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 



ЗК7. Вміння виявляти, ставити та розв’язувати проблеми. 
ФК3. Критичне осмислення проблем та принципів функціонування та закономірностей 
розвитку влади та публічної політики, політичних інститутів та процесів, ґендерної 
політики, світової політики та політики окремих країн та регіонів. 
ФК6. Здатність використовувати широкий спектр концептів і методів для інтерпретації 
та аналізу політики на місцевому, національному, європейському та глобальному рівні. 
 

5. Результати навчання: 
В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
 

Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 
автономність та відповідальність) 

 

Методи 
викладання 
навчання 

 

Методи 
оцінювання 

 

Відсоток у 
підсумковій 
оцінці з 
дисципліни 

Код Результат навчання 

 Знати:    
1.1 Основні терміни, категорії і 

класифікації політології в аналізі 
політичних явищ та 
характеристик політичних 

процесів в сучасному світі; 
діагностувати актуальну 

політичну ситуацію; 
прогнозувати та давати експертну 

оцінку тенденціям розвитку 

політики 

Виробнича 
практика, 
Науково-

дослідна 
робота 

Звіт про 
стажування у 
науково-

дослідній 
установі, 
наукова 
стаття, тест 
рецензії на 
статтю іншого 
студента 

10 

1.2 Основні методи аналізу 
політичних явищ та процесів, 
визначити їхні особливості в 
політичній системі України 

Виробнича 
практика, 
Науково-

дослідна 
робота 

звіт про 
стажування у 
науково-

дослідній 
установі, 
наукова 
стаття, тест 
рецензії на 
статтю іншого 
студента 

10 

1.3 нові методологічні принципи 
дослідження політичних процесів 
та явищ 

Науково-

дослідна 
робота 

наукова 
стаття, тест 
рецензії на 
статтю іншого 
студента 

10 

 Вміти:    

2.1 проводити експертизу політичних 
проектів, науково-дослідної та 
освітньої діяльності, чинного 
законодавства України в 
політичній сфері та здійснювати 
аналітико-прогностичне 

дослідження 

Виробнича 
практика, 
Науково-

дослідна 
робота 

звіт про 
стажування у 
науково-

дослідній 
установі, 
наукова 
стаття, тест 
рецензії на 

10 



статтю іншого 
студента 

2.2 проводити дослідження 
актуальних проблем політичної 
діяльності в новому 
міждисциплінарному просторі, 
використовуючи новітні методи 
та підходи 

Науково-

дослідна 
робота 

наукова 
стаття, тест 
рецензії на 
статтю іншого 
студента 

10 

2.3 здійснювати проектно-аналітичну 
роботу у політичній сфері на 
основі системного підходу, 
розробляти та управляти 
інноваційними політичними 
проектами; будувати та 
використовувати моделі опису 
політичних явищ, формулювати 
проектно-технічні завдання 

Виробнича 
практика 

звіт про 
стажування у 
науково-

дослідній  

10 

2.4 розробляти і реалізовувати 
політичні проекти у межах 
робочого колективу, враховуючи 
соціальні, економічні, правові, 
естетичні та етичні параметри 
їхньої реалізації 

Виробнича 
практика 

звіт про 
стажування у 
науково-

дослідній 
установі 

10 

2.5 узагальнювати досвід роботи 
різних науково-дослідницьких 

центрах державної та 
недержавної форм власності, 
зокрема в науково-дослідницьких 
інститутах НАН України, 
науково-дослідницьких та 
науково-аналітичних установах 
іншого підпорядкування, 
наукових підрозділах закладів 
вищої освіти, громадських 
наукових та науково-аналітичних 
організаціях 

Виробнича 
практика 

звіт про 
стажування у 
науково-

дослідній 
установі 

5 

 комунікація:    
3.1 використання знання іноземних 

мов для аналізу інформаційних 
інтернет-ресурсів; читання 
новітньої літератури 

Виробнича 
практика, 
Науково-

дослідна 
робота 

звіт про 
стажування у 
науково-

дослідній 
установі, 
наукова 
стаття, тест 
рецензії на 
наукову 
статтю іншого 
студента 

5 

3.2 презентувати результати 
проведених досліджень та 

Апробація 
наукової 

текст тез до 
конференції 

5 



здійсненої самостійної роботи у 
вигляді доповідей, повідомлень, 
есе, презентацій, конспектів 

роботи «Дні науки 
філософського 
факультету» 

 автономність та 
відповідальність: 

   

4.1 самостійно шукати та критично 

опрацьовувати літературу із 

політичних досліджень, вільно 

володіти методами обробки, 
аналізу та синтезу наукової 
інформації 

Науково-

дослідна 
робота, 
Апробація 
наукової 
роботи 

наукова 
стаття, тест 
рецензії на 
статтю іншого 
студента, 
текст тез до 
конференції 
«Дні науки 
філософського 
факультету» 

5 

4.2 вирішувати самостійно 
комплексні завдання, пов’язанні 
із верифікацією результатів 
існуючих оприлюднених 
політичних досліджень, та 
порівнювати їх із результатами 
власне проведених досліджень 

Науково-

дослідна 
робота, 
Апробація 
наукової 
роботи 

наукова 
стаття, тест 
рецензії на 
статтю іншого 
студента, 
текст тез до 
конференції 
«Дні науки 
філософського 
факультету» 

5 

4.3 нести відповідальність за 

достовірність та політико- 

ідеологічну незаангажованість 

проведених політичних 

досліджень 

Науково-

дослідна 
робота, 
Апробація 
наукової 
роботи 

наукова 
стаття, тест 
рецензії на 
статтю іншого 
студента, 
текст тез до 
конференції 
«Дні науки 
філософського 
факультету» 

5 

 
 
6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 
результатами навчання 
 

               Результати навчання дисципліни  
 

 

Програмні результати навчання 1.
1 

1.
2 

1.
3 

2.
1 

2.
2 

2.
3 

2.
4 

2.
5 

3.
1 

3.
2 

4.
1 

4.
2 

4.
3 

ПРН 2. Застосовувати спеціалізовані 
концептуальні знання з політології, що включають 
сучасні наукові здобутки у сфері професійної 
діяльності або галузі знань і є основою для 
оригінального мислення та проведення  
досліджень, критичне осмислення проблем у 

+ + + +   + + 



галузі та на межі галузей знань. 
 

ПРН 3. Вільно спілкуватись усно і письмово 
українською та англійською мовами при 
обговоренні професійних питань, досліджень та 
інновацій в сфері політології. 
 

+ + + 

ПРН 5. Планувати, оцінювати та забезпечувати 
якість виконуваних робіт відповідно до 
встановлених вимог. 
 

+ + + + 

ПРН 7. Здійснювати управління складною 
діяльністю у сфері політики, політології та у 
ширших контекстах, розробляти плани і заходи з 
їх реалізації, забезпечувати якість освіти, 
оцінювати ефективність і результативність 
діяльності. 
 

+ + + + + + + 

ПРН 8. Розробляти і реалізовувати наукові та 
прикладні проєкти у сфері політології та з 
дотичних до неї міждисциплінарних напрямів з 
урахуванням методологічних, економічних, 
соціальних, правових та етичних аспектів. 
 

+ + + + + + 

 
7.  Схема формування оцінки: 
7.1. Форми оцінювання 
Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе 

оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки - 

результати навчання (знання 1.1 - 1.3), що складає 30% від загальної оцінки та 

оцінювання практичної підготовки - результати навчання (вміння 2.1-2.5); 
(комунікація 3.1-3.2); (автономність та відповідальність 4.1-4.3), що складає 70% 

загальної оцінки. 
 

Оцінювання роботи за період практики: 
1. Виробнича практика (стажування в науково-дослідній установі): PH 1.1, 1.2, 2.1, 
2.3, 2.4, 2.5, 3.1 - 30 /50 балів. 
2. Науково-дослідна робота: PH 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 4.1, 4.2, 4.3 - 18/30 балів. 
3. Апробація наукової роботи: PH 3.2, 4.1, 4.2, 4.3 - 12 / 20 балів. 
Загальну кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння 

матеріалу з усього терміну практики. Загальна оцінка за семестр складається із балів, 
отриманих за виробничу практику (стажування у науково-дослідній установі), науково- 

дослідну роботу (підготовка наукової статті, написання рецензії на наукову статтю 
іншого  студента) та за апробацію наукової роботи (написання і подання тез до 
конференції «Дні науки філософського факультету»). Всі види робіт за період 
практики мають у підсумку: 

- в максимальному вимірі 100 балів 

- в мінімальному вимірі 60 балів 

У разі відсутності під час практики студент має відпрацювати завдання в письмовій 
формі. 



Підсумкове оцінювання у формі диференційованого заліку: 
Підсумкова кількість балів з дисципліни (максимум 100 балів) визначається як 

сума балів за систематичну роботу впродовж терміну практики. Диференційований 
залік виставляється за результатами роботи студента впродовж усього терміну 
практики і не передбачає додаткових заходів оцінювання. 

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів, ніж критичний 
мінімум - 60 балів, для одержання заліку необхідно обов’язково відпрацювати 
невиконані види роботи в письмовій формі та здати/надіслати електронною поштою 
керівнику практики. 

Підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) складається 
із суми кількості балів за усі форми практики (мінімум 60, максимум 100 балів). 
Диференційований залік відбувається в формі звіту та його усної презентації на 
засіданні кафедри політичних наук/політології. Таким чином, підсумкова оцінка 
складається із суми кількості балів за виконання виробничої практики, науково-

дослідної роботи та апробації наукової роботи. 
 

При простому розрахунку отримаємо: 
 Кількість балів за період 

практики 
Підсумкова оцінка з 
дисципліни 

Мінімум 60 60 
Максимум 100 100 

 

7.2 Організація оцінювання: 
Робота за період практики Кількість балів 

Min – 60 бали Max – 60 балів 
Виробнича 
практика 

Стажування у 
науково-дослідній 
установі 

«30» х 1 = 30 «50» х 1 = 50 

Науково-дослідна 
робота 

Підготовка статті 
за темою 
кваліфікаційної 
роботи 

«12» х 1 = 12 «20» х 1 = 20 

Написання рецензії 
на наукову статтю 
іншого студента 

«6» х 1 = 6 «10» х 1 = 10 

Апробація наукової 
роботи 

Написання і 
подання тез до 
конференції «Дні 
науки 
філософського 
факультету» 

«12» х 1 = 12 «20» х 1 = 20 

Підсумкова 
оцінка з 
дисципліни 

 60 100 

 
 
Критерії оцінювання: 
Виробнича практика (стажування в науково-дослідні установі): 



50-36 балів - студент у повному обсязі виконує завдання в межах стажування, 
глибоко та всебічно розкриває зміст поставлених завдань, спираючись на необхідну  

методичну літературу. 
35-26 балів - студент у достатньому обсязі виконує завдання в межах 

стажування, але може припускатися несуттєвих помилок. Може припускатися 
несуттєвих помилок та мати недоліки у виконанні завдань. 

25-16 балів - в цілому виконує завдання в межах стажування, але не демонструє 

глибини знань, не використовує методичну літературу. Допускає суттєві помилки під 

час виконання завдань. 
15-0 балів - не в повному обсязі, фрагментарно та поверхово виконує завдання в 

межах стажування. Має суттєві помилки в роботі. 
Науково-дослідна робота: 

1.Підготовка наукової статті за темою кваліфікаційної роботи: 
20-11 балів - студент у повному обсязі володіє досліджуваним матеріалом, 

вільно та аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст 
поставленого завдання, правильно інтерпретує отримані результати, використовує 
обов’язкову та додаткову літературу, демонструє самостійність, достовірність, 
незаангажованість здійсненного дослідження 

10-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово 
його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки 
в роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдання. 
2. Написання рецензії на наукову статтю іншого студента: 

10-7 бали - студент у повному обсязі володіє оцінюваним матеріалом, вільно та 

аргументовано викладає експертну думку, глибоко та всебічно розкриває зміст 

поставленого завдання, правильно інтерпретує отримані результати, демонструє 

самостійність, достовірність, незаангажованість здійсненної оцінки. 
6-0 балів - студент не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та 

поверхово його оцінює, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві 
помилки в роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдання. 
3.Апробація наукової роботи: 

20-13 балів - студент у повному обсязі, вільно та аргументовано його викладає 

результати свого дослідження, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого 

завдання, правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та 

додаткову літературу, демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість 

здійсненного дослідження. 
12-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово 

його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки 
в роботі. 

 
7.3 Шкала відповідності: 
 

Зараховано/Passed 60-100 
Не зараховано/ Fail 0-59 

 
СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

№ 
п/п 

Назва Кількість годин 

1. Виробнича практика (стажування в 
науково-дослідній установі) 

90 

2. Науково-дослідна робота 60 



3. Апробація наукової роботи 30 
 ВСЬОГО 180 
 

Загальний обсяг 180 год. 
 
 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: 
 
Основна: (Базова) 
1.Закон України «Про вищу освіту». Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text. 
2.Основи методології та організації наукових досліджень: Навч. посіб. для 

студентів, курсантів, аспірантів і ад’юнтів / за ред. А. Є. Конверського. — К.: Центр 
учбової літератури, 2010. — 352 с. 

3.Програма і методичні рекомендації з науково-виробничої практики для 
студентів спеціальності «Політологія» філософського факультету (освітньо-

кваліфікаційній рівень – «магістр»). Укладачі: Шляхтун П.П.,  Постригань Г.Ф., 
Коршук Р.М. Київ: Дільниця оперативної поліграфії філософського факультету. 2014. – 

9 с. 
4.Шляхтун П.П. Політологія: історія та теорія : підручник. К. : Центр учбової 

літератури, 2010. 472 с. 
 
Додаткова: 
1.Наказ Міністерства освіти України Про затвердження Положення про 

проведення практики студентів вищих навчальних закладів України [Електронний 
ресурс] – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0035-93#Text 

2.Положення про організацію освітнього процесу в Київському національному 
університеті імені Тараса Шевченка Київ. 2018. Режим доступу: 
http://www.univ.kiev.ua/pdfs/official/Organization-of-the-educational-process.pdf (дата 
звернення: 01.11.2021). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Додаток 1 

Зразок оформлення щоденника з проходження науково-виробничої практики 

 

Щоденник 

науково-виробничої практики студента (ки) II курсу  

спеціальності 052 «Політологія», освітнього рівня “магістр”  

денної (заочної) форми навчання філософського факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

 

(прізвище, ім’я, по батькові у родовому відмінку) 

        за період  з ____________ по ____________ 202__ року 

        Місце проходження практики __________________________________                                                     

____________________________________________________________ 

Керівник-методист ______________________________ 

                                                    (посада, науковий ступінь, вчене 

____________________________________________________________ звання, ім’я, 

ПРІЗВИЩЕ 

(прізвище друкується великими літерами)) 

   Дата            Проведена робота          Примітки 

1 2 3 

         

(У щоденнику, який ведеться упродовж усього часу проходження практики, 

фіксуються всі види роботи студента-практиканта: відвідування та аналіз діяльності об’єкта 

практики, опрацювання наукової і навчальної літератури, підготовка рукопису наукової статті 

тощо). 

 

Студент-практикант       (ім’я, ПРІЗВИЩЕ)  

прізвище друкується великими літерами) 

Керівник-методист       (ім’я, ПРІЗВІЩЕ,  

прізвище друкується великими літерами) 



Додаток 2 

Зразок оформлення звіту про проходження науково-виробничої практику 

 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

ФІЛОСОФСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

КАФЕДРА ПОЛІТОЛОГІЇ/ПОЛІТИЧНИХ НАУК 

 

Звіт 
про проходження науково-виробничої практики  

студента (ки)  II курсу спеціальності 052 «Політологія», освітнього рівня 
“магістр” денної (заочної) форми навчання 

_____________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові у родовому відмінку) 

В період з ____________ по __________ 202__ року  

Місце проходження практики __________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

Керівник-методист______________________________ 

                                                    (посада, науковий ступінь, вчене звання, ім’я, 

ПРІЗВИЩЕ,  

прізвище друкується великими літерами) 
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