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1. 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 

циклу професійної та 

практичної підготовки Спеціальність 

052 «Політологія» 

Модулів – 2 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 

2 
1-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання – немає 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 90 

1-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 3,6 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

другий (магістерський) 

16 год. 

Практичні, семінарські 

16 год. 

Лабораторні 

0 год. 

Самостійна робота 

58 год. 

Індивідуальні завдання: 0 

год. 

Вид контролю: екзамен 
 

 

Примітка 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять (лекційних, практичних і 

семінарських) до кількості годин самостійної й індивідуальної роботи 

становить: для денної форми навчання – 1/1,8. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Навчальна дисципліна «Методологія політичних досліджень» – це нормативна 

навчальна дисципліна циклу професійної та практичної підготовки, яка вивчається 

студентами-магістрами першого року навчання спеціальності 052 «Політологія». 

Навчальний курс розрахований на 90 годин і вивчається в першому семестрі магістратури. 

У структурі годин курсу виокремлено такі складові: лекційні заняття – 16 год.; семінарські 

заняття – 16 год., самостійні завдання – 58 год. 

Навчальна дисципліна «Методологія політичних досліджень» присвячена 

особливостям застосування системного, структурно-функціонального, 

міждисциплінарного підходів, біхевіоралізму і постбіхевіоралізму, інституціоналізму й 

неоінституціоналізму в політичних дослідженнях. Методологічно дисципліна сягає 

системного, структурно-функціонального, міждисциплінарного підходів, біхевіоралізму і 

постбіхевіоралізму, інституціоналізму й неоінституціоналізму тощо. Емпірично же 

більшість запропонованих тем у зрізі методології політичних досліджень 

обговорюватимуться в ракурсі різних політичних інститутів і систем та загалом 

політичного процесу. В науковому та навчальному контексті курс постає механізмом 

диверсифікації та поглиблення (звуження) сфери наукового політичного аналізу. 

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

еволюції та особливостей системного, структурно-функціонального, міждисциплінарного 

підходів, біхевіоралізму і постбіхевіоралізму, інституціоналізму й неоінституціоналізму як 

теоретико-методологічної основи політичних досліджень. У другому змістовому модулі 

представлено різновиди й методологічні особливості навчально-наукових політичних 

досліджень студентів.   

Метою вивчення нормативної дисципліни «Методологія політичних досліджень» є 

визначення сутності, засад, еволюції та особливостей застосування системного, 

структурно-функціонального, міждисциплінарного підходів, біхевіоралізму і 

постбіхевіоралізму, інституціоналізму й неоінституціоналізму як теоретико-

методологічної основи дослідження конкретних політичних інститутів, феноменів та 

процесів. 

В ході розв’язання поставленої мети студенти очікувано повинні оволодіти 

категоріальним, термінологічним і понятійним апаратом із приводу особливостей 

застосування методологічних підходів до дослідження політичних інститутів, феноменів і 

процесів, отримати знання про еволюцію та сучасний стан методологічних підходів до 

дослідження політичних інститутів, феноменів і процесів. Наслідками вивчення курсу має 

стати знання про різновиди та специфіку застосування методологічних підходів у рамках 

конкретних політичних досліджень. 

Завдання курсу: 

 ознайомити студентів з еволюцією методологічних підходів до дослідження 

політичних інститутів, феноменів і процесів; 

 дати знання про основні поняття, пов’язані з методичним забезпеченням 

теоретичних і прикладних політичних досліджень; 

 сприяти виробленню навичок збору, опрацювання та аналізу наукової інформації з 

політологічної проблематики; 

 навчити оформляти та представляти результати політичних досліджень відповідно 

до діючих вимог. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Методологія політичних 

досліджень» студент буде: 

знати:  

1) сутність, засади й еволюцію системного, структурно-функціонального, 

міждисциплінарного підходів, біхевіоралізму і постбіхевіоралізму, 

інституціоналізму й неоінституціоналізму як теоретико-методологічної основи 
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політичних досліджень; 

2) методологічні особливості політичних досліджень в рамках курсової, 

бакалаврської, магістерської робіт, наукових статей і тез доповідей; 

3) основні поняття, пов’язані з методичним забезпеченням теоретичних і прикладних 

політичних досліджень; 

4) способи збору, опрацювання та аналізу наукової інформації; 

5) вимоги до оформлення та представлення результатів політичних досліджень.   

вміти:  

1) застосовувати системний, структурно-функціональний, міждисциплінарний 

підходи, біхевіоралізм й постбіхевіоралізм, інституціоналізм й неоінституціоналізм 

до аналізу конкретних політичних інститутів та процесів; 

2) сформулювати тему політичного дослідження та обґрунтувати її актуальність; 

3) визначити мету, завдання, об’єкт, та предмет політичного дослідження; 

4) сформулювати робочу гіпотезу політичного дослідження; 

5) підготувати наукову статтю і тези доповіді на конференцію; 

6) оформити та захистити кваліфікаційну роботу.  

Крім того, в результаті успішного проходження навчальної дисципліни 

«Методологія політичних досліджень» студент набуде: 

Загальні компетентності: 

 ЗК02. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні; 

 ЗК03. Здатність розробляти проекти та управляти ними;  

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

 ЗК05. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями; 

 ЗК06. Здатність генерувати нові ідеї (креативність); 

 ЗК09. Здатність до підготовки рекомендацій і проектів рішень на основі аналізу 

інформації; 

 ЗК10. Володіння методами вивчення суспільних феноменів, явищ і процесів. 

Спеціальні (фахові) компетентності: 

 СК01. Усвідомлення природи та значення політики як специфічного виду людської 

діяльності та особливої сфери пізнання, включаючи розвиток уявлень про політику 

та її сучасні інтерпретації; 

 СК02. Спроможність здійснювати фахову педагогічну та/або науково-педагогічну 

діяльність у закладах освіти;  

 СК04. Здатність комплексно аналізувати владу та урядування, політичні системи, 

інститути та режими, політичні процеси та політичну поведінку у різних 

контекстах їх функціонування; 

 СК05. Спроможність комплексно використовувати нормативу та емпіричну 

політичну теорію, методологію політичних досліджень та прикладного політичного 

аналізу; 

 СК06. Здатність використовувати широкий спектр концептів і методів для 

інтерпретації та аналізу політики на місцевому, національному, європейському та 

глобальному рівні; 

 СК10. Розуміння постмодерного підходу до політики та наукової парадигми, 

сутності, природи, структури, можливостей і викликів глобальної демократії, суті, 

особливостей і еволюції формування політичних цінностей у різних типах 

політичних режимів. 

Програмні результати навчання після вивчення навчальної дисципліни 

«Методологія політичних досліджень»: 

 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 
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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;  

 ПР05. Планувати, оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт відповідно 

до встановлених вимог. 

 ПР06. Критично осмислювати принципи здійснення влади та публічної політики, 

політичних інститутів та процесів, світової політики та політики окремих країн та 

регіонів; 

 ПР08. Розробляти і реалізовувати наукові та прикладні проекти у сфері політології 

та з дотичних до неї міждисциплінарних напрямів з урахуванням методологічних, 

економічних, соціальних, правових та етичних аспектів; 

 ПР09. Критично розуміти та проектувати експерименти в маркетингу і 

менеджменті політичних кампаній, у тому числі усвідомлюючи еволюцію, 

сутність, теоретичні засади, принципи, різновиди і функції політичного маркетингу 

та менеджменту, специфіку і складові функціонування політичного ринку й 

інформаційно-аналітичної діяльності, алгоритми діагностики інформаційних подій 

і процесів, форми, засоби та процедури електронного урядування, прийоми і 

техніки цифрової держави і загалом ефективного маркетингу й менеджменту у 

політиці. 
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3. Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1. Методологічна основа політичних досліджень 

 

Тема 1. Методологічна основа, завдання, принципи і структура  

політичних досліджень 

Суть понять «методологія» і «метод» в політичній науці. Сучасні тенденції формування 

методологічної основи політичних досліджень. Основні етапи політичного дослідження. 

Актуальність тематики як одна з вимог політичного дослідження. Взаємозв’язок методології, 

мети, завдань, робочої гіпотези в рамках політичного дослідження. Завдання наукової роботи як 

етапи досягнення сформульованої мети дослідження. Мета дослідження як кінцевий результат 

наукового пошуку. Огляд наукової літератури з теми як важливий етап дослідження. Основні 

напрямки збору інформації в політичних дослідженнях. Вимоги до наукової інформації. 

Первинна та вторинна наукова інформація. Етапи отримання наукової інформації. Джерела та 

засоби збору вторинної наукової інформації. Технології і вимоги до обробки зібраної наукової 

інформації. Вимоги та способи побудови огляду наукової літератури. Формулювання висновків 

відповідно до завдань політичного дослідження. 

Основні поняття: методологія, метод, методологічний підхід, політичне дослідження, 

вибір теми, мета політичного дослідження, завдання політичного дослідження, робоча гіпотеза 

політичного дослідження, висновки політичного дослідження. 

 

Тема 2. Системний і структурно-функціональний підходи як теоретико-методологічна 

основа політичних досліджень 

 

Системний підхід і системний аналіз. Переваги й недоліки системного аналізу. 

Системний підхід Т. Парсонса, системний аналіз і модель політичної системи Д. Істона, 

структурно-функціональний підхід Г. Алмонда, інформаційно-кібернетична модель К. Дойча, 

зовнішньополітичний аспект функціонування політичної системи у концепції Г. Пауелла й М. 

Каплана. Використання системного і структурно-функціонального підходи в дослідженні 

політичних інститутів та  процесів.  

Основні поняття: система, політична система, структура політичної системи, функції 

політичної системи, системний підхід, системний аналіз, структурно-функціональний підхід. 

  

Тема 3. Біхевіоралізм та постбіхевіоралізм як теоретико-методологічна основа політичних 

досліджень 

 

Суть і розмежування понять «біхевіоризм» і «біхевіоралізм». Біхевіоральний підхід Ґ. 

Воллеса, А. Бентлі, Ч. Меріама, Д. Б. Трумена, Р. Даля, Д. Істона, Е. М. Кіркпартіка, Х. Еулау. 

Причини постбіхевіоральної революції в політичній науці. Особливості застосування теорії 

раціонального вибору в політичних дослідженнях. 

Основні поняття: біхевіоризм, біхевіоралізм, Чиказька школа, верифікація, 

квантифікація, постбіхевіоральна революція, теорія раціонального вибору, теорема Ерроу, 

принцип «медіанного виборця», теорія ігор.   

 

Тема 4. Інституціоналізм та неоінституціоналізм як теоретико-методологічна основа 

політичних досліджень 

 

Політичний інститут. Теорія модернізації. Формальні та неформальні інститути в 

політичній системі. Концепції нового інституціоналізму (неоінституціоналізму) Дж. Марча і Й. 

Олсена, Г. Петерса, Я.-Е. Лейна та С. Ерссона. Різновиди нового інституціоналізму 

(неоінституціоналізму). 
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Основні поняття: політичний інститут, старий інституціоналізм, новий 

інституціоналізм (неоінституціоналізм), нормативний інституціоналізм, історичний 

інституціоналізм, інституціоналізм з позицій теорії раціонального вибору, соціологічний, 

емпіричний інституціоналізм, міжнародний інституціоналізм.  

 

Тема 5. Міждисциплінарний підхід у політичних дослідженнях  

(частина 1) 

 

Історичний метод в політичних дослідженнях. Контент-аналіз, івент-аналіз. Опитування, 

анкетування, інтерв’ювання, метод фокус-груп, спостереження, порівняльний метод, метод 

вивчення окремого випадку, бінарний аналіз, порівняння подібних і контрастних країн. 

Основні поняття: міждисциплінарний підхід, історичний метод, опитування, 

анкетування, інтерв’ювання, метод фокус-груп, спостереження, метод порівняльного аналізу. 
 

Тема 6. Міждисциплінарний підхід у політичних дослідженнях  

(частина 2) 

 

Статистичні методи обробки результатів політичного дослідження. Специфіка та 

різновиди методів експертних оцінок. Метод моделювання та його різновиди.  

Основні поняття: метод мозкового штурму, метод Дельфі, емпіричне моделювання,  

нормативне моделювання, лінійне моделювання, нелінійне моделювання, структурне 

моделювання, когнітивне моделювання, кореляційний аналіз, дисперсійний аналіз, регресійний 

аналіз, кластер-аналіз, дискримінантний аналіз, факторний аналіз. 

 

Змістовий модуль 2. Різновиди й методологічні особливості навчально-наукових 

політичних досліджень студентів 

 

Тема 7. Методологічні особливості політичних досліджень в рамках курсової, 

бакалаврської та магістерської робіт 

Вимоги до написання курсової роботи. Етапи написання курсової роботи. Методика 

підготовки бакалаврської (дипломної) роботи. Формальні й змістовні вимоги до магістерської 

роботи. Підготовка і захист магістерської роботи. 

Основні поняття: курсова робота, бакалаврська (дипломна) робота, магістерська 

робота, робоча гіпотеза, кваліфікаційне дослідження, академічна доброчесність, плагіат, 

самоплагіат, фальсифікація. 

 

Тема 8. Методологічні особливості політичних досліджень в рамках наукових статей і тез 

доповідей  

Методика підготовки та оформлення наукових публікацій. Наукові публікації як шлях 

оприлюднення та фіксації особистого внеску в розвиток науки. Різновиди наукових публікацій. 

Вимоги до написання наукових статей. Основні етапи написання наукової статті. Особливості 

наукових доповідей. Доповідь як спосіб донесення до наукової громадськості результатів 

досліджень. Тези наукової доповіді як етап підготовки доповіді на конференції, симпозіумі 

тощо. 

Основні поняття: наукова стаття, тези наукової доповіді, академічна доброчесність, 

плагіат, самоплагіат, фальсифікація. 
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4. 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. Методологічна основа політичних досліджень 

Тема 1. Методологічна основа, завдання, 

принципи і структура політичних 

досліджень 

9 2 2 – – 5 

Тема 2. Системний і структурно-

функціональний підходи як теоретико-

методологічна основа політичних 

досліджень 

9 2 2 – – 5 

Тема 3. Біхевіоралізм та постбіхевіоралізм 

як теоретико-методологічна основа 

політичних досліджень 

12 2 2 – – 8 

Тема 4. Інституціоналізм та 

неоінституціоналізм як теоретико-

методологічна основа політичних 

досліджень 

12 2 2 – – 8 

Тема 5. Міждисциплінарний підхід у 

політичних дослідженнях (частина 1) 
12 2 2 – – 8 

Тема 6. Міждисциплінарний підхід у 

політичних дослідженнях (частина 2) 
12 2 2 – – 8 

Разом – Змістовий модуль 1 66 12 12 – – 42 

Змістовий модуль 2. Різновиди й методологічні особливості навчально-

наукових політичних досліджень студентів 

Тема 7. Методологічні особливості 

політичних досліджень в рамках курсової, 

бакалаврської та магістерської робіт 

12 2 2 – – 8 

Тема 8. Методологічні особливості 

політичних досліджень в рамках наукових 

статей і тез доповідей  

12 2 2 – – 8 

Разом – Змістовий модуль 2 24 4 4 – – 16 

РАЗОМ 90 16 16 – – 58 
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5. Теми семінарських занять 

 

Змістовий модуль 1. Методологічна основа політичних досліджень 

 

Тема 1. Методологічна основа, завдання, принципи і структура  

політичних досліджень (2 год.) 

 

1. Методологічні підходи в політичній науці. 

2. Принципи й етапи політичного дослідження. 

3. Вибір теми, мета, завдання, об’єкт, предмет і робоча гіпотеза дослідження як 

чинники формування методологічної основи дослідження. 

4. Збір та опрацювання наукової інформації для політичного дослідження. 

5. Формулювання висновків політичного дослідження. 

 

Основні поняття: методологія, метод, методологічний підхід, політичне 

дослідження, вибір теми, мета політичного дослідження, завдання політичного 

дослідження, робоча гіпотеза політичного дослідження, висновки політичного дослідження. 

 

Тема 2. Системний і структурно-функціональний підходи як теоретико-

методологічна основа політичних досліджень (2 год.) 

 

1. Еволюція системного підходу в політичній науці. 

2. Особливості застосування системного підходу в політичних дослідженнях. 

3. Еволюція структурно-функціонального підходу в політичній науці. 

4. Специфіка застосування структурно-функціонального підходу в політичних 

дослідженнях. 

 

Основні поняття: система, політична система, структура політичної системи, 

функції політичної системи, системний підхід, системний аналіз, структурно-

функціональний підхід.  

 

Тема 3. Біхевіоралізм та постбіхевіоралізм як теоретико-методологічна основа 

політичних досліджень (2 год.) 

 

1. Принципи та особливості застосування біхевіоралізму в політичній науці. 

2. Чинники й наслідки постбіхевіоральної революції в політичній науці.  

3. Специфіка застосування теорії раціонального вибору в політичних дослідженнях. 

 

Основні поняття: біхевіоризм, біхевіоралізм, Чиказька школа, верифікація, 

квантифікація, постбіхевіоральна революція, теорія раціонального вибору, теорема Ерроу, 

принцип «медіанного виборця», теорія ігор.   

 

Тема 4. Інституціоналізм та неоінституціоналізм як теоретико-методологічна основа 

політичних досліджень (2 год.) 

 

1. Становлення та розвиток інституціонального підходу в політичній науці.  

2. Чинники формування, особливості та різновиди неоінституціоналізму як 

теоретико-методологічної основи політичних досліджень. 

3. Специфіка застосування неоінституціоналізму в політичних дослідженнях. 

 

Основні поняття: політичний інститут, старий інституціоналізм, новий 

інституціоналізм (неоінституціоналізм), нормативний інституціоналізм, історичний 
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інституціоналізм, інституціоналізм з позицій теорії раціонального вибору, соціологічний, 

емпіричний інституціоналізм, міжнародний інституціоналізм.  

 

Тема 5. Міждисциплінарний підхід у політичних дослідженнях  

(частина 1) (2 год.) 

 

1. Історичний метод у політичних дослідженнях 

2. Соціологічні методи в політичних дослідженнях. 

3. Порівняльний метод в політичних дослідженнях. 

 

Основні поняття: міждисциплінарний підхід, історичний метод, опитування, 

анкетування, інтерв’ювання, метод фокус-груп, спостереження, метод порівняльного 

аналізу. 

 

Тема 6. Міждисциплінарний підхід у політичних дослідженнях  

(частина 2) (2 год.) 

 

1. Методи експертних оцінок в політичних дослідженнях. 

2. Статистичні методи в політичних дослідженнях. 

3. Метод моделювання в політичних дослідженнях. 

 
Основні поняття: метод мозкового штурму, метод Дельфі, емпіричне 

моделювання,  нормативне моделювання, лінійне моделювання, нелінійне моделювання, 

структурне моделювання, когнітивне моделювання кореляційний аналіз, дисперсійний 

аналіз, регресійний аналіз, кластер-аналіз, дискримінантний аналіз, факторний аналіз. 

 

Змістовий модуль 2. Різновиди й методологічні особливості навчально-наукових 

політичних досліджень студентів 

 

Тема 7. Методологічні особливості політичних досліджень в рамках курсової, 

бакалаврської та магістерської робіт (2 год.) 

 

1. Курсова робота: вимоги, особливості написання та захисту.   

2. Бакалаврська (дипломна) робота як кваліфікаційне дослідження. 

3. Магістерська робота як кваліфікаційне дослідження. 
 

Основні поняття: курсова робота, бакалаврська (дипломна) робота, магістерська 

робота, робоча гіпотеза, кваліфікаційне дослідження, академічна доброчесність, плагіат, 

самоплагіат, фальсифікація. 

 

Тема 8. Методологічні особливості політичних досліджень в рамках наукових 

статей і тез доповідей (2 год.) 

1. Методика підготовки та оформлення наукових публікацій. 

2. Вимоги до написання наукових статей та тез доповідей.  

3. Основні етапи написання наукової статті та тез доповідей. 

 

Основні поняття: наукова стаття, тези наукової доповіді, академічна доброчесність, 

плагіат, самоплагіат, фальсифікація. 
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6. Теми лабораторних занять 
 

Лабораторні заняття не передбачені навчальною програмою.  

 

7. Самостійна робота 
 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 
Методологічна основа, завдання, принципи і структура політичних 

досліджень 
5 

2 
Системний і структурно-функціональний підходи як теоретико-

методологічна основа політичних досліджень 
5 

3 
Біхевіоралізм та постбіхевіоралізм як теоретико-методологічна основа 

політичних досліджень 
8 

4 
Інституціоналізм та неоінституціоналізм як теоретико-методологічна 

основа політичних досліджень 
8 

5 
Міждисциплінарний підхід у політичних дослідженнях  

(частина 1) 
8 

6 
Міждисциплінарний підхід у політичних дослідженнях  

(частина 2) 
8 

7 
Методологічні особливості політичних досліджень в рамках курсової, 

бакалаврської та магістерської робіт 
8 

8 
Методологічні особливості політичних досліджень в рамках наукових 

статей і тез доповідей  
8 

Разом 58 

 

8. Індивідуальні завдання 
 

Індивідуальні завдання не передбачені навчальною програмою. 

 

9. Методи навчання 
 

Навчальний процес здійснюється за традиційною технологією: лекції,  практичні 

(семінарські) заняття, самостійна робота. Також передбачено колаборативне навчання (форми – 

групові проекти, спільні розробки, групові розрахункові роботи, навчальні спільноти,  

тьюторство і т.д.), проектно-орієнтоване навчання, дискусії, аналіз статистичних баз даних. 

На лекційних заняттях використовуються головно: словесні методи (розповідь, бесіда, 

пояснення, лекція, діалог); наочні і практичні методи (ілюстрація, демонстрація, а також 

презентація); метод синтезу, аналізу, індукції, дедукції тощо. На семінарських заняттях 

використовуються: дискусія, проблемно-пошуковий, інтерактивний методи тощо. У рамках 

самостійної роботи застосовуються дослідницькі методи. 

 

10. Методи контролю 
 

Оцінка знань, умінь і практичних навиків студента з курсу «Методологія політичних 

досліджень» 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);  

 екзамен – 50% семестрової оцінки (максимальна кількість балів – 50). 
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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 – екзамен у комбінованій (усній і тестовій) формі в кінці семестру.  

 

11. Розподіл балів, що присвоюється студентам 
 

Максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів із дисципліни, котра 

завершується екзаменом, становить за поточну успішність 50 балів. На іспиті студент теж 

може отримати 50 балів. 

 

Поточний контроль та самостійна робота Сума Екзамен 

Змістовий модуль 1 50 50 

1 2 3 4 5 6   

        

1, 2 ... 6 – теми семінарських занять у рамках змістовного модуля. 

 

При оформленні документів за екзаменаційну 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 

 

12. Методичне забезпечення 
 

1. Робоча програма навчальної дисципліни «Методологія політичних досліджень». 

2. Силабус і схема курсу «Методологія політичних досліджень». 

3. Методичні рекомендації для студентів з курсу «Методологія політичних 

досліджень» з планом проведення лекційних і семінарських занять та самостійної 

роботи з курсу, з методами контролю та правилами розподілу балів студентам, а 

також з питаннями до підсумкового екзамену. 
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13. Основна та додаткова література 
 

Основна література: 

 

1. Berkenpas J. The Behavioral Revolution in Contemporary Political Science: Narrative, 

Identity, Mythology: A dissertation. Western Michigan University, 2016. 376 p. 

2. Ellinas A. The Interview Method in Comparative Politics: The Process of Interviewing 

Far-Right Actors. Government and Opposition. 2021. DOI:10.1017/gov.2021.58. 

3. Hafner-Burton E., Haggard S., Lake D., Victor D. The Behavioral Revolution and 

International Relations. International Organization. 2017. Vol. 71. S. S1. P. S1–S31. 

4. Hassan M.,  Lukman A. The Significance of Political Theory in the Contemporary 

Political Discourse: Exploring the Methodological Hardcore of the Political Science. 

Journal of Humanities and Social Science. 2019. Vol. 17. No. 4. P. 62-91. 
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