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ВСТУП 

 
1. Мета дисципліни – формування, перевірка і закріплення професійних практичних 

навичок і умінь на основі теоретичних знань, отриманих у ході теоретичного навчання в 

освітньому процесі Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Отримання і відпрацювання цих практичних навичок і вмінь важливі для формування 

подальшої професійної підготовки.  
2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни:: 

- Студенти до початку вивчення курсу повинні знати основні поняття політичної 

науки та основні події політичного життя в Україні та у світі. 
- Вміти збирати та опрацьовувати інформацію з теоретичних та практичних питань, 

працювати з науковим та публіцистичним матеріалом, а саме порівнювати та аналізувати 

його.  
- Володіти елементарними навичками наукового дослідження, збору інформації, 

використання наукових джерел. 
3. Анотація навчальної дисципліни: навчальна дисципліна «Політологічна 

практика» належить до переліку обов’язкових дисциплін ЗВО та викладається у VІ семестрі 

ІІІ курсу ОР «бакалавр». Навчальна дисципліна знайомить студентів із організацією та 

специфікою діяльності різних об’єктів політологічної практики (за вибором студента): 
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, політичних партій, 
громадських організацій, засобів масової інформації. У ході політологічної практики 

відбувається закріплення і поглиблення теоретичної підготовки студента, вдосконалення 

фахових компетенцій відповідно до програми.  
4. Завдання (навчальні цілі): 
 Поглиблення та закріплення теоретичних знань, отриманих під час теоретичного 

навчання. 
 Ознайомлення з організацією і практичною діяльністю обраного об’єкту 

політологічної практики (орган державної влади/ орган місцевого самоврядування/ 

політична партія/ громадська організація/ЗМІ). 
 Формування та закріплення навичок наукового аналізу політичних явищ та процесів. 
 Вивчення нормативно-правових актів, що регулюють діяльність тих політичних 

інститутів, де проходить політологічна практика. 
Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей: 
ЗК 1. Знання предметної області та розуміння предметної діяльності. 
ФК 6. Здатність аналізувати публічну політику на місцевому, національному, 

європейському та глобальному рівні.  
ФК 7. Здатність застосовувати теорії та методи прикладної політології, політичних 

комунікацій, спеціальних політологічних дисциплін у професійній діяльності. 
 

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

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація 4. 

автономність та відповідальність) Методи 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

 Знати: 
1.1 Основні поняття політичної 

науки та основні події 

політичного життя в Україні та у 

Політологічна 

практика  
Звіт про 

проходження 

політологічної 

10 



світі. практики 

1.2 Структуру, порядок формування, 

повноваження та напрям 

діяльності об’єктів практики.  

Політологічна 

практика 
Звіт про 

проходження 

політологічної 

практики 

10 

1.3 Основні методи і принципи 

політичних досліджень, основи 

політичного аналізу, 

порівняльної та прикладної 

політології. 

Політологічна 

практика  
Звіт про 

проходження 

політологічної 

практики 

10 

 Вміти:    
2.1 Збирати та опрацьовувати 

інформацію з теоретичних та 

практичних питань, працювати з 

науковим та публіцистичним 

матеріалом, а саме порівнювати 

та аналізувати його. 

Політологічна 

практика 
Звіт про 

проходження 

політологічної 

практики 

10 

2.2 Орієнтуватися у світовому 

політичному процесі та 

політичному сьогоденні 
України, її місці у світовій 

спільноті та міжнародних 

відносинах. 

Політологічна 

практика 
Звіт про 

проходження 

політологічної 

практики 

10 

2.3 Узагальнювати інформацію, 

робити висновки та 

формулювати рекомендації в 

межах своєї компетенції. 

Політологічна 

практика 
Звіт про 

проходження 

політологічної 

практики 

10 

 Комунікація:    
3.1 Здатність здійснювати 

комунікацію з представниками 

об’єктів практики щодо їхньої 

організації та специфіки 

діяльності. 

Політологічна 

практика 
Звіт про 

проходження 

політологічної 

практики 

10 

3.2 Демонструвати знання і 

мислення в дискусійному 

форматі, беручи участь у 

професійному  обговоренні  

представлених питань. 

Презентувати результати 

проведених досліджень. 

Політологічна 

практика 
Звіт про 

проходження 

політологічної 

практики 

10 

3.3 Оперувати інформаційними 

засобами, для оформлення 

результатів дослідження у 

систематизованому вигляді з 

використанням інтерактивних 

складових.  

Політологічна 

практика 
Звіт про 

проходження 

політологічної 

практики 

10 

 Автономність та 

відповідальність: 
   

4.1 Самостійно шукати інформацію 

для власних досліджень, 

самостійно вирішувати 

Політологічна 

практика 
Звіт про 

проходження 

політологічної 

5 



поставлені завдання, аналізувати 

отриману інформацію, 

опрацьовувати та  порівнювати 

інформацію для отримання 

достовірних знань. 

практики 

4.2 Бути відповідальними у 

здійсненні завдань на всіх етапах 

проходження практики.  

Самостійно виконувати усі 

індивідуальні завдання. 

Політологічна 

практика 
Звіт про 

проходження 

політологічної 

практики 

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 

3.
1 

3.
2 

3.
3 

4.
1 

4.
2 

ПРН 1. Розуміти предмету область, етичні та 

правові засади професійної діяльності. 
+ +  +  + +   +  

ПРН 13. Вміти аналізувати публічну політику 

на місцевому, національному, європейському 

та глобальному рівні. 

+ + +  + +  +  +  

ПРН 14. Застосовувати теорії та методи 

прикладної політології, політичних 

комунікацій, спеціальних політологічних 

дисциплін у професійній діяльності. 

+  + +  +  + + + + 

 
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 2.1-2.3); 
(комунікація 3.1-3.3); (автономність та відповідальність 4.1-4.2), що складає760% 
загальної оцінки. 
 
Оцінювання роботи за період політологічної практики: 
Політологічна практика : Р.Н. 1.1,1.2, 1.3,2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2 – 60 / 100 
балів; 
Загальну кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння 

матеріалу з усього терміну проходження практики. Загальна оцінка за семестр 

складається із суми балів отриманих за три етапи політологічної практики (ознайомлення 

з організацією і специфікою діяльності об’єкта практики, виконання завдань, 

оформлення звіту з практики). 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 етики, естетики та культурології. Таким чином, підсумкова оцінка складається 

із суми кількості балів за виконання виробничої практики, науково-дослідної роботи та 

апробації наукової роботи. 

При простому розрахунку отримуємо: 
 Кількість балів за період 

проходження політологічної 

практики 

Підсумкова оцінка з 

дисципліни 

Мінімум 60 60 
Максимум 100 100 

 
7.2 Організація оцінювання: 
 
Види робіт Семестрова кількість 

балів 
Min – 36 
балів 

Max – 60 
балів 

Політологічна 

практика  
1 етап – Організаційно-підготовчий. 
Ознайомлення з організацією і 

специфікою діяльності об’єкта практики 

6 10 

2 етап – Базовий. 
Виконання індивідуальних та групових 

завдань поставлених перед студентом під 

час проходження практики. 

48 80 

3 етап – Підсумковий. 
Оформлення щоденника та звіту 

проходження політологічної практики. 

Захист звіту про проходження 

політологічної практики. 

6 10 

Підсумкова оцінка 

дисципліни  
 60 100 

 
Критерії оцінювання: 
 
Політологічна практика (виконання завдань): 

80-70 балів – студент у повному обсязі виконує завдання в межах практики, 

глибоко та всебічно розкриває зміст поставлених завдань, спираючись на необхідну 

методичну літературу. 
69-49 балів – студент у достатньому обсязі виконує завдання в межах практики, 

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



48-30 балів – в цілому виконує завдання в межах практики, але не демонструє 

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

виконання завдань. 
29-0 балів – не в повному обсязі, фрагментарно та поверхово виконує завдання в 

межах практики. Має суттєві помилки в роботі. 
 

1) Ознайомлення з організацією і специфікою діяльності об’єкта практики та 2) 

оформлення звіту: 
10-7 бали – студент у повному обсязі володіє матеріалом щодо діяльності обʼєкта 

практики, вільно та всебічно розкриває зміст практики, правильно інтерпретує отримані 

результати, демонструє самостійність, достовірність. 
6-0 балів – студент не в повному обсязі володіє матеріалом щодо діяльності 

обʼєкта практики, фрагментарно та поверхово викладає зміст практики, недостатньо 

ґрунтовно розкриває результати практики. 

7.3 Шкала відповідності: 
 

Відмінно/ Excellent 90-100 
Добре/Good 75-89 
Задовільно/Satisfactory 60-74 
Незадовільно/ Fail 0-59 

 
 
 

СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 
 

№ 

теми 
Назва  Кількість 

годин 

1.  1 етап – Організаційно-підготовчий. 
Ознайомлення з організацією і специфікою діяльності об’єкта 

практики 

5 

2. 2 етап – Базовий. 
Виконання індивідуальних та групових завдань поставлених 

перед студентом під час проходження практики. 

75 

3. 3 етап – Підсумковий. 
Оформлення щоденника та звіту проходження політологічної 

практики. Захист звіту про проходження політологічної 

практики 

10 

 ВСЬОГО 90 
 
Загальний обсяг – 90 год. 
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