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1. Вступ. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

Денна форма навчання 

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань 

05 «Соціальні та поведінкові 

науки» 
 Нормативна дисципліна 

спеціалізації «Політичний 

маркетинг і менеджмент» Спеціальність 

052 «Політологія» 

Модулів – 2 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 2-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання – немає 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 90 

3-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 3 

самостійної роботи 

студента – 12 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

другий (магістерський) 

0 год. 

Практичні, семінарські 

18 год. 

Лабораторні 

0 год. 

Самостійна робота 

72 год. 

Індивідуальні завдання: 0 

год. 

Вид контролю: залік 

 

 

Примітка 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять (лекційних, практичних і 

семінарських) до кількості годин самостійної й індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 1/4. 



4 

2. Мета та завдання, компетентності та результати навчальної дисципліни 
 

Навчальна дисципліна «Магістерський семінар» – це нормативна навчальна 

дисципліна внутрішньої спеціалізації «Політичний маркетинг і менеджмент», яка 

вивчається студентами-магістрами другого року навчання спеціальності 052 

«Політологія». Навчальний курс розрахований на 90 годин і вивчається в третьому 

семестрі магістратури. У структурі годин курсу виокремлено такі складові: семінарські 

заняття – 18 год., самостійні завдання – 72 год. 

Навчальна дисципліна «Магістерський семінар» присвячена методиці підготовки 

магістерської роботи як кваліфікаційного дослідження. Методологічно дисципліна сягає 

системного, структурно-функціонального, міждисциплінарного підходів, біхевіоралізму і 

постбіхевіоралізму, інституціоналізму й неоінституціоналізму тощо. В науковому та 

навчальному контексті курс постає механізмом диверсифікації та поглиблення (звуження) 

сфери наукового політологічного аналізу. 

Курс розділено на два змістові модулі. В першому модулі – вивчення концепції, 

структури та вимог до написання, оформлення й обсягу магістерської роботи з 

політологічної проблематики. У другому змістовому модулі ознайомлення з процедурою 

захисту магістерської роботи й вимогами до написання й оформлення наукових статей у 

фахових з політичних наук виданнях України та в закордонних виданнях політологічної 

тематики. 

Метою вивчення дисципліни «Магістерський семінар» є поглиблення знань та 

вдосконалення вмінь студентів, необхідних для проведення політологічного дослідження 

в рамках написання магістерської роботи. 

Завдання курсу: 

 ознайомити студентів з вимогами до написання й оформлення магістерської роботи 
з політологічної проблематики; 

 дати знання про структуру магістерської роботи; 

 сприяти виробленню навичок збору, опрацювання та аналізу наукової інформації з 

політологічної проблематики; 

 ознайомити студентів з вимогами до написання й оформлення наукової статті як 
форми апробації та презентації результатів магістерської роботи. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Магістерський семінар» студент 

буде: 

знати:  

1) вимоги до написання й оформлення магістерської роботи з політологічної 

проблематики; 

2) вимоги до написання й оформлення наукової статті як форми апробації та 

презентації результатів магістерської роботи.   

вміти:  

1) застосовувати системний, структурно-функціональний, міждисциплінарний 

підходи, біхевіоралізм й постбіхевіоралізм, інституціоналізм й неоінституціоналізм 

до аналізу конкретних політичних інститутів та процесів; 

2) сформулювати тему магістерської роботи та обґрунтувати її актуальність; 

3) визначити мету, завдання, об’єкт, та предмет магістерської роботи; 

4) сформулювати робочу гіпотезу політологічного дослідження; 

5) підготувати наукову статтю як форму апробації та презентації результатів 

політологічного дослідження; 

6) оформити та захистити магістерську роботу з політологічної проблематики.  
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Крім того, в результаті успішного проходження навчальної дисципліни 

«Магістерський семінар» студент набуде: 

Загальні компетентності: 

 ЗК02. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні; 

 ЗК04. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 

 ЗК05. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями; 

 ЗК06. Здатність генерувати нові ідеї (креативність); 

 ЗК10. Володіння методами вивчення суспільних феноменів, явищ і процесів. 
Спеціальні (фахові) компетентності: 

 СК02. Спроможність здійснювати фахову педагогічну та/або науково-педагогічну 
діяльність у закладах освіти;  

 СК06. Здатність використовувати широкий спектр концептів і методів для 

інтерпретації та аналізу політики на місцевому, національному, європейському та 

глобальному рівні. 

Програмні результати навчання після вивчення навчальної дисципліни 

«Магістерський семінар»: 

 ПР01. Застосовувати для розв’язування складних задач політології розуміння 
природи та значення політики як специфічного виду людської діяльності та 

особливої сфери пізнання, включаючи розвиток уявлень про політику та її сучасні 

інтерпретації, особливостей реалізації влади у різних політичних системах, їх 

соціально-економічного, історичного та соціокультурного контексту; 

 ПР02. 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;  

 ПР03. Вільно спілкуватись усно і письмово українською та англійською мовами 
при обговоренні професійних питань, досліджень та інновацій в сфері політології. 
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3. Семестровий план і структура навчальної дисципліни 
 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма 

Усього  
у тому числі 

л. п./с. лаб. інд. ср. 

1 2 3 4 5 6 7 

Змістовий модуль 1. Концепція, структура й обсяг магістерської роботи з 

політологічної проблематики 

Тема 1. Магістерська робота як 

кваліфікаційне дослідження 
15 – 3 – – 12 

Тема 2. Вступ до магістерської роботи та 

його композиція 
15 – 3 – – 12 

Тема 3. Вимоги до написання основної 

частини й формулювання висновків 

магістерської роботи 

15 – 3 – – 12 

Тема 4. Оформлення списку 

використаних джерел і додатків до 

магістерської роботи 

15 – 3 – – 12 

Разом – Змістовий модуль 1 60 – 12 – – 48 

Змістовий модуль 2. Процедура захисту магістерської роботи з 

політологічної проблематики. Наукова стаття як форма апробації 

результатів магістерської роботи 

Тема 5. Підготовка і вимоги до 

захисту магістерської роботи 
15 – 3 – – 12 

Тема 6. Наукова стаття як форма 

апробації результатів магістерської 

роботи 

15 – 3 – – 12 

Разом – Змістовий модуль 2 30 – 6 – – 24 

РАЗОМ 90 – 18 – – 72 
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4. Основна та додаткова література навчальної дисципліни 
 

Основна література: 

1. Академічна чесність як основа сталого розвитку університету / Міжнарод. благод. 

Фонд «Міжнарод. фонд. дослідж. освіт. політики»; за заг. ред. Т. В. Фінікова, А. Є. 

Артюхова. Київ: Таксон, 2016. 234 с. 

2. Важинський С. Е., Щербак Т І. Методика та організація наукових досліджень: навч. 

посіб. Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. 260 с.  

3. Вегеш М. Основи наукових досліджень. Методичні матеріали для бакалаврів 

політології / Видання друге, доповнене. Ужгород: Ужгородський національний 

університет, 2022. 74 с. 

4. ДСТУ 8302:2015 Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні 

вимоги та правила складання / Нац. стандарт України. Вид. офіц. [Уведено вперше; 

чинний від 2016-07-01]. К: ДП «УкрНДНЦ», 2016. 17 с.  

5. Gustafsson K.,  Hagström L. What is the point? Teaching graduate students how to 

construct political science research puzzles. European Political Science. 2017. Vol. 17. 

No. 4. DOI:10.1057/s41304-017-0130-y. 

 

Додаткова література: 

 

1. Вегеш М., Остапець Ю. Як писати наукову роботу (методичні рекомендації по 

написанню курсових, бакалаврських, дипломних і магістерських робіт для студентів-

політологів). Ужгород: Ужгородський національний університет, 2003. 62 с.  

2. Ніколаєва Л. Теоретичні аспекти науково-дослідницької діяльності студентів 

магістратури. Проблеми підготовки сучасного вчителя. 2011. № 4. Ч. 2. С. 178 – 

184.  

3. Мирошниченко В.О., Мирошниченко Ю.А., Фролов Ю.М. Освітнє право у схемах 

та таблицях: навчальний посібник. Київ: Центр учбової літератури, 2020. 145 с. 

4. Осадчук І. Вибори глави держави як індикатор атипових президентських систем 

правління. Політичні партії і вибори: українські та світові практики: зб. ст. і тез за 

результатами п’ятої міжнародної наукової конференції «Політичні партії і вибори: 

українські та світові практики» (пам’яті Юрія Романовича Шведи) від 28 листопада 

2020 року / за ред. Анатолія Романюка і Віталія Литвина. Львів: Львівський 

національний університет імені Івана Франка, 2021. Вип. 5. С. 354–360. 

5. Осадчук І. Урядові кабінети в контексті функціонування атипової президентської 

системи правління в Аргентині у другій половині XX століття. Politicus. 2020. Вип. 

6. С. 45–50. 

6. Петрушина Т. О. Стан науки в Україні (за оцінками вітчизняних та зарубіжних 

експертів). Вісник НАН України. 2017. № 11. С. 66–80.  

7. Семеног О. Культура наукової української мови: навч. посіб. Київ: Академія, 2010. 

215 с.  

8. Шишка Р. Організація наукових досліджень та підготовки магістерських і 

дисертаційних робіт: навчальний посібник. Харків: Еспада, 2007. 368 с.  

9. Smith A. How to write a quality master's thesis in political science? Motivational Fact. 

July 2, 2022. URL: https://motivationalfact.com/how-to-write-a-quality-masters-thesis-

in-political-science/. 

10. Van Evera S. Helpful Hints on Writing a Political Science Dissertation // Van Evera S. 

Guide to Methods for Students of Political Science. Ithaca, NY: Cornell University Press, 

2016. P. 97–114. 
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Інтернет-джерела: 

1. Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України.  

URL: https://ipiend.gov.ua/. 

2. Про авторське право і суміжні права: Закон України від 23.12.1993 р. № 3792-XII. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12#Text.  

3. Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text. 

4. Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів 

академічної доброчесності. К.: Міністерство освіти і науки України, 2018.  URL: 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/2018/10/25/recomendatsii.pdf. 

5. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського.  URL: 

http://www.nbuv.gov.ua/. 

 

 

5. Теми та зміст семінарських/практичних занять навчальної 

дисципліни. Література 
 

Змістовий модуль 1. Концепція, структура й обсяг магістерської роботи з 

політологічної проблематики 

Тема 1. Магістерська робота як кваліфікаційне дослідження (3 год.) 

 

1. Концепція і категоріальний апарат магістерської роботи. 

2. Структура й обсяг магістерської роботи. 

3. Типологізація джерельної бази магістерської роботи.  

 

Основні поняття: магістерська робота, титульний аркуш, зміст, перелік умовних 

скорочень, вступ, основна частина, висновки, список використаних джерел, додатки. 

 

Література: 

 

1. Важинський С. Е., Щербак Т І. Методика та організація наукових досліджень: навч. 

посіб. Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. 260 с.  

2. Вегеш М. Основи наукових досліджень. Методичні матеріали для бакалаврів 

політології / Видання друге, доповнене. Ужгород: Ужгородський національний 

університет, 2022. 74 с. 

3. Вегеш М., Остапець Ю. Як писати наукову роботу (методичні рекомендації по 

написанню курсових, бакалаврських, дипломних і магістерських робіт для 

студентів-політологів). Ужгород: Ужгородський національний університет, 2003. 

62 с.  

4. Данильян О., Дзьобань О. Організація та методологія наукових досліджень: 

Навчальний посібник. Харків: Право, 2017. 448 с. 

5. Мальська М., Пандяк І. Організація наукових досліджень: Навчальний посібник. К.: 

Центр учбової літератури, 2017. 136 с. 
6. ДСТУ 8302:2015 Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні 

вимоги та правила складання / Нац. стандарт України. Вид. офіц. [Уведено вперше; 

чинний від 2016-07-01]. К: ДП «УкрНДНЦ», 2016. 17 с. 

7. Smith A. How to write a quality master’s thesis in political science? Motivational Fact. 

July 2, 2022. URL: https://motivationalfact.com/how-to-write-a-quality-masters-thesis-

in-political-science/. 
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Тема 2. Вступ до магістерської роботи та його композиція (3 год.) 

 

1. Вибір й актуальність теми дослідження. 

2. Мета й завдання дослідження. 

3. Об’єкт і предмет дослідження. 

4. Робоча гіпотеза дослідження. 

5. Методологічна основа дослідження.  

6. Опис структури магістерської роботи. 

 

Основні поняття: методологія, метод, методологічний підхід, політологічне 

дослідження, вибір теми, мета політологічного дослідження, завдання політологічного 

дослідження, робоча гіпотеза політологічного дослідження. 

 

Література: 

 

1. Важинський С. Е., Щербак Т І. Методика та організація наукових досліджень: навч. 

посіб. Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. 260 с.  

2. Вегеш М. Основи наукових досліджень. Методичні матеріали для бакалаврів 

політології / Видання друге, доповнене. Ужгород: Ужгородський національний 

університет, 2022. 74 с. 

3. Вегеш М., Остапець Ю. Як писати наукову роботу (методичні рекомендації по 

написанню курсових, бакалаврських, дипломних і магістерських робіт для 

студентів-політологів). Ужгород: Ужгородський національний університет, 2003. 

62 с.  

4. Данильян О., Дзьобань О. Організація та методологія наукових досліджень: 

Навчальний посібник. Харків: Право, 2017. 448 с. 

5. Мальська М., Пандяк І. Організація наукових досліджень: Навчальний посібник. К.: 

Центр учбової літератури, 2017. 136 с. 

6. Шишка Р. Організація наукових досліджень та підготовки магістерських і 

дисертаційних робіт: навчальний посібник. Харків: Еспада, 2007. 368 с.  

 

Тема 3. Вимоги до написання основної частини й формулювання висновків 

магістерської роботи (3 год.) 

 

1. Визначення структури основної частини магістерської роботи. 

2. Вимоги до написання основної частини магістерської роботи. 

3. Формулювання висновків в рамках розділів та загальних висновків магістерської 

роботи. 

 

Основні поняття: магістерська робота, основна частина, розділ, підрозділ, 

теоретико-методологічна частина, прикладна частина, науковий текст, правила цитування, 

синтаксис, стилістика, редагування, висновки. 

 

Література: 

1. Академічна чесність як основа сталого розвитку університету / Міжнарод. благод. 

Фонд «Міжнарод. фонд. дослідж. освіт. політики»; за заг. ред. Т. В. Фінікова, А. Є. 

Артюхова. Київ: Таксон, 2016. 234 с. 

2. Важинський С. Е., Щербак Т І. Методика та організація наукових досліджень: навч. 

посіб. Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. 260 с.  

3. Вегеш М. Основи наукових досліджень. Методичні матеріали для бакалаврів 

політології / Видання друге, доповнене. Ужгород: Ужгородський національний 

університет, 2022. 74 с. 
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4. Вегеш М., Остапець Ю. Як писати наукову роботу (методичні рекомендації по 

написанню курсових, бакалаврських, дипломних і магістерських робіт для 

студентів-політологів). Ужгород: Ужгородський національний університет, 2003. 

62 с.  

5. Данильян О., Дзьобань О. Організація та методологія наукових досліджень: 

Навчальний посібник. Харків: Право, 2017. 448 с. 

6. Мальська М., Пандяк І. Організація наукових досліджень: Навчальний посібник. К.: 

Центр учбової літератури, 2017. 136 с. 

7. Семеног О. Культура наукової української мови: навч. посіб. Київ: Академія, 2010. 

215 с.  

 

Тема 4. Оформлення списку використаних джерел та додатків до  

магістерської роботи (3 год.) 

 

1. Вимоги до оформлення списку використаних джерел магістерської роботи. 

2. Вимоги до оформлення додатків магістерської роботи. 

 

Основні поняття: список використаних джерел, бібліографічний опис, додатки. 

 

Література: 

 

1. Вегеш М. Основи наукових досліджень. Методичні матеріали для бакалаврів 

політології / Видання друге, доповнене. Ужгород: Ужгородський національний 

університет, 2022. 74 с. 

2. Вегеш М., Остапець Ю. Як писати наукову роботу (методичні рекомендації по 

написанню курсових, бакалаврських, дипломних і магістерських робіт для 

студентів-політологів). Ужгород: Ужгородський національний університет, 2003. 

62 с.  

3. ДСТУ 8302:2015 Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні 

вимоги та правила складання / Нац. стандарт України. Вид. офіц. [Уведено вперше; 

чинний від 2016-07-01]. К: ДП «УкрНДНЦ», 2016. 17 с. 

 

Змістовий модуль 2. Процедура захисту магістерської роботи з політологічної 

проблематики. Наукова стаття як форма апробації результатів магістерської роботи 

 

Тема 5. Підготовка і вимоги до захисту магістерської роботи (3 год.) 

 

1. Процедура захисту магістерської роботи. 

2. Сучасні форми та засоби презентації результатів дослідження. 

 

Основні поняття: захист магістерської роботи, рецензія, виступ, презентація. 

 

Література: 

 

1. Вегеш М. Основи наукових досліджень. Методичні матеріали для бакалаврів 

політології / Видання друге, доповнене. Ужгород: Ужгородський національний 

університет, 2022. 74 с. 

2. Вегеш М., Остапець Ю. Як писати наукову роботу (методичні рекомендації по 

написанню курсових, бакалаврських, дипломних і магістерських робіт для 

студентів-політологів). Ужгород: Ужгородський національний університет, 2003. 

62 с.  
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3. ДСТУ 8302:2015 Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні 

вимоги та правила складання / Нац. стандарт України. Вид. офіц. [Уведено вперше; 

чинний від 2016-07-01]. К: ДП «УкрНДНЦ», 2016. 17 с. 

 

Тема 6. Наукова стаття як форма апробації результатів магістерської роботи (3 год.) 

 

1. Вимоги до оформлення наукових статей у фахових з політичних наук виданнях 

України. 

2. Вимоги до оформлення наукових статей в закордонних виданнях політологічної 

тематики. 

 

Основні поняття: наукова стаття, критерії оформлення наукової статті, анотація, 

постановка проблеми, аналіз останніх досліджень і публікацій, формулювання цілей статті 

(постановка завдання), виклад основного матеріалу дослідження, висновки та перспективи 

подальших розвідок у певному напрямі, список використаних джерел, редагування. 

 

Література: 

 

1. Вегеш М. Основи наукових досліджень. Методичні матеріали для бакалаврів 

політології / Видання друге, доповнене. Ужгород: Ужгородський національний 

університет, 2022. 74 с. 

2. ДСТУ 8302:2015 Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні 

вимоги та правила складання / Нац. стандарт України. Вид. офіц. [Уведено вперше; 

чинний від 2016-07-01]. К: ДП «УкрНДНЦ», 2016. 17 с. 

3. Government and Opposition: An International Journal of Comparative Politics.  

Instructions for authors. URL: https://www.cambridge.org/core/journals/government-

and-opposition/information/instructions-contributors. 

 

 

6. Завдання для самостійної роботи з навчальної дисципліни 
 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 Магістерська робота як кваліфікаційне дослідження 12 

2 Вступ до магістерської роботи та його композиція 12 

3 
Вимоги до написання основної частини й формулювання висновків 

магістерської роботи 
12 

4 

Оформлення списку використаних джерел і додатків до магістерської 

роботи 
12 

5 Підготовка і вимоги до захисту магістерської роботи 12 

6 Наукова стаття як форма апробації результатів магістерської роботи 12 

Разом 72 
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7. Кредитно-модульна система оцінювання знань студентів 
 

Навчальний процес здійснюється за такою технологією: практичні (семінарські) 

заняття, самостійна робота. Також передбачено проектно-орієнтоване навчання, дискусії, 

аналіз статистичних баз даних. 

На семінарських заняттях використовуються: дискусія, проблемно-пошуковий, 

інтерактивний методи тощо. У рамках самостійної роботи застосовуються дослідницькі 

методи. 

Оцінка знань, умінь і практичних навиків студента з курсу «Магістерський семінар» 

здійснюється за 100-бальною шкалою. 

 

Бали нараховуються за наступним співвідношенням:  

 практичні/самостійні тощо – 30% семестрової оцінки (максимальна кількість балів – 30);  

 контрольні заміри (модулі) – 20% семестрової оцінки (максимальна кількість балів – 20);  

 залік – 50% семестрової оцінки (максимальна кількість балів – 50). 
 

Поточний контроль знань студентів проводять за трьома складовими: 

 контроль систематичності та активності роботи студента впродовж семестру; 

 контроль за виконанням модульних завдань/контрольних замірів; 

 контроль за виконанням завдань самостійного опрацювання. 

 

При контролі систематичності й активності роботи студентів оцінці підлягають: 

 самостійна робота студентів; 

 відвідування й активність на семінарських занять; 

 рівень засвоєння знань програмного матеріалу. 

 

Поточний контроль успішності здійснюється за п’ятибальною шкалою: «5» – відмінно, 

«4» – добре, «3» – задовільно, «2» – доповнення, «1» – коментарі (участь у дискусії). 

Контроль знань за результатами вивчення змістовного модуля оцінюється в 10 балів. Форма 

підсумкового контролю – залік у комбінованій (усній і тестовій) формі в кінці семестру.  

 

8. Розподіл балів, що присвоюється студентам 

 
Максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів із дисципліни, котра 

завершується заліком, становить за поточну успішність 50 балів. На заліку студент теж 

може отримати 50 балів. 

Поточний контроль та самостійна робота Сума Залік 

Змістовий модуль 1 50 50 

1 2 3 4 5 6   

        

1, 2 ... 6 – теми семінарських занять у рамках змістовного модуля. 
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При оформленні документів за залікову сесію використовується таблиця відповідності 

оцінювання знань студентів за різними системами. 

Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS 

Національна шкала Рейтингова шкала Шкала ЕСТS Пояснення 

5 (відмінно) 90-100 А Відмінно  

4 (добре) 
81-89 В Дуже добре  

71-80 С Добре  

3 (задовільно) 
61-70 D Задовільно  

51-60 Е Достатньо  

2 (незадовільно) 

25-50 FХ Незадовільно  

0-24 F 
Незадовільно без 

права перездачі 

 

9. Контрольні питання для підсумкового контролю (заліку) 
 

1. Концепція і категоріальний апарат магістерської роботи. 

2. Структура й обсяг магістерської роботи. 

3. Типологізація джерельної бази магістерської роботи.  

4. Вибір й актуальність теми дослідження. 

5. Мета й завдання дослідження. 

6. Об’єкт і предмет дослідження. 

7. Робоча гіпотеза дослідження. 

8. Методологічна основа дослідження.  

9. Опис структури магістерської роботи. 

10. Визначення структури основної частини магістерської роботи. 

11. Вимоги до написання основної частини магістерської роботи. 

12. Формулювання висновків в рамках розділів та загальних висновків магістерської 

роботи. 

13. Вимоги до оформлення списку використаних джерел магістерської роботи. 

14. Вимоги до оформлення додатків магістерської роботи. 

15. Процедура захисту магістерської роботи. 

16. Сучасні форми та засоби презентації результатів дослідження. 

17. Вимоги до оформлення наукових статей у фахових з політичних наук виданнях 

України. 

18. Вимоги до оформлення наукових статей в закордонних виданнях політологічної 

тематики. 

 

 


