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Місце знаходження: Львів, Львівський національний університет імені Івана Франка, 

вул. Університетська 1, ауд. 204. Телефон: (032) 239-44-62 (кафедра теорії та історії політичної науки) 

вул. Університетська 1, ауд. 206. Телефон: (032) 239-41-08 (кафедра політології) 

Консультації з дисципліни 

відбуваються 

Кафедра теорії та історії політичної науки: щопонеділка, 15.05-16.25 год. (філософський факультет, 

вул. Університетська, 1, кім. 204).В он-лайн режимі за допомогою Zoom, Microsoft Teams, Google Meet 

(за попередньою домовленістю з викладачами). 

Кафедра політології: щопонеділка, 13.30-14.50 год. (філософський факультет, вул. Університетська, 

1, кім. 206).В он-лайн режимі за допомогою Zoom, Microsoft Teams, Google Meet (за попередньою 

домовленістю з викладачами). 
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Сторінка дисципліни  

Інформація про курс Кваліфікаційна (магістерська) робота є нормативним самостійним науковим дослідженням зі спеціальності 

052 “Політологія” для освітньої програми другого (магістерського) рівня вищої освіти. Курс складається з 6 

кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою, ECTS). 

Коротка анотація курсу Магістерська робота є самостійним завершеним теоретико-методологічним дослідженням з обраної 

проблеми. Виконання магістерської роботи передбачає оволодіння й застосування теоретичних знань 

щодо методології наукового дослідження і практичних навичок його організації та проведення. В 

оцінюванні магістерської роботи враховують уміння та навички, що наочно підтверджують і 

засвідчують теоретико-методологічний рівень кваліфікації випускника і його спроможність до 

самостійної роботи: уміння поставити наукову проблему, сформулювати її актуальність, спланувати й 

провести дослідження та проаналізувати його результати; самостійно аргументувати висновки; 

узагальнювати та систематизувати отриманий матеріал; на основі отриманих результатів розробити 

практичні рекомендації для фахівців відповідного профілю тощо. 

Мета та цілі курсу Магістерська робота – це самостійна науково-дослідницька робота, яка виконує кваліфікаційну 

функцію, тобто готується з метою публічного захисту і отримання освітнього ступеня магістра. 

Основні цілі її автора – продемонструвати рівень своєї наукової кваліфікації, уміння опрацьовувати 

фахову наукову літературу, організовувати та проводити емпіричне дослідження, самостійно 

опрацьовувати й інтерпретувати одержані емпіричні дані, робити теоретичні узагальнення та 

розробляти практичні рекомендації.  

Література для вивчення 

курсу 

Детальні рекомендації щодо написання та захисту магістерської роботи надані у посібнику: 

Була С.П., Шипунов Г.В. Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи та критеріїв 

оцінювання студентів спеціальності 052 “Політологія” : методичний посібник для студентів з галузі 

знань 05 – “Соціальні і поведінкові науки”, спеціальності 052 “Політологія” філософського факультету. 

Львів, 2020. С. 46–51.  

https://filos.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/Metodychni-rekomendatsii.pdf  

Тривалість курсу 3 семестри / 180 годин 

Обсяг курсу Магістранти працюють над обраною проблемою впродовж трьох семестрів навчання згідно з 

календарним планом та завданнями підготовки магістерської роботи.  

https://filos.lnu.edu.ua/course/kvalifikatsiyna-mahisterska-robota

https://filos.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/Metodychni-rekomendatsii.pdf


Очікувані результати 

навчання 

Після успішного завершення курсу студент набуде: 

 загальних компетентностей: 

 
- здатність проводити дослідження на відповідному рівні; 

- здатність розробляти проекти та управляти ними;  

- здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 

- здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями; 
- здатність генерувати нові ідеї (креативність); 

- вміння виявляти, ставити та розв’язувати проблеми; 

- здатність спілкуватися іноземною мовою; 
- здатність до підготовки рекомендацій і проектів рішень на основі аналізу інформації; 

- володіння методами вивчення суспільних феноменів, явищ і процесів . 
 

 спеціальних компетентностей: 

 
- усвідомлення природи та значення політики як специфічного виду людської діяльності та особливої сфери 

пізнання, включаючи розвиток уявлень про політику та її сучасні інтерпретації; 

- здатність використовувати широкий спектр концептів і методів для інтерпретації та аналізу політики на місцевому, 
національному, європейському та глобальному рівні. 

 

Програмні результати навчання: 

 
- 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;  

- 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;  

- вільно спілкуватись усно і письмово українською та англійською мовами при обговоренні професійних питань, 

досліджень та інновацій в сфері політології. 

Ключові слова Магістерська робота, дослідження, методологія, захист магістерської роботи 

Формат курсу Очний 

Тематика магістерських 

робіт 

Студент за узгодженням наукового керівника пропонує власну тему дослідження, яка корелює з його науковими 

інтересами. Формулювання та обґрунтування власної теми є невід’ємним елементом самостійної роботи 

студента над кваліфікаційним дослідженням.  



Підсумковий контроль, 

форма 

Публічний захист магістерської роботи із представленням підготовленої мультимедійної презентації на підставі 

оцінки та висновку наукового керівника про допуск роботи до захисту, а також оцінки наукового рецензента 

(зовнішньої рецензії).  

Пререквізити 

 

Для успішного опанування курсу та підготовки й публічного захисту кваліфікаційної роботи студенти 

потребують базових знань із дисциплін “Магістерський семінар” і “Методологія політичних досліджень”, 

проходження різних форм практики, а також підготовки та захисту курсових робіт.  

Навчальні методи та 

техніки, необхідні для 

опанування курсу 

Опрацювання та реферування наукової літератури. Інтерпретація отриманих результатів. Усна доповідь, 

публічна дискусія, підготовка та демонстрація мультимедійної презентації.  

Необхідне обладнання Програмне забезпечення для доступу до платформ ZOOM та Microsoft Teams.  

Ноутбук. 

Проектор. 

Навчально-методичні рекомендації.  

Критерії оцінювання 

магістерської роботи 

1. Актуальність досліджуваної теми. 

2. Оцінка вступу до роботи, його змістовного наповнення. 
3. Ступінь опрацювання джерельної бази. 

4. Аналіз змісту розділів (для теоретичної складової: досягнення мети, виконання завдань, знання 

категоріального апарату; для науково-прикладної складової: висунення/підтвердження гіпотез, 
використання релевантних методів дослідження). 

5. Обґрунтованість і достовірність отриманих результатів (відповідність висновків меті та завданням 

дослідження). 

6. Якість оформлення, оцінка мови і стилю виконаної роботи. 

 
Академічна доброчесність: очікується, що студенти під час написання магістерської роботи будуть 
дотримуватися принципів академічної доброчесності. Магістерські роботи студентів мають бути їхніми 

оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на використані джерела, фабрикування 

джерел, списування і втручання в роботу інших студентів становлять, однак не обмежують, приклади 
можливої академічної недоброчесності.  

Згідно з Положенням про забезпечення академічної доброчесності в Університеті за поданням декана 

призначають відповідальних осіб, які забезпечують технічну перевірку робіт (https://lnu.edu.ua/wp-

content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf). Виявлення ознак академічної недоброчесності є підставою для 
недопущення магістерської роботи до захисту, незалежно від масштабів плагіату чи обману в будь-якій формі. 

Тож жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються.  

https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf
https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf


Політика виставлення балів. Науковий керівник оцінює кваліфікаційну роботу магістранта за критеріями, 

представленими в Листі оцінювання (Додаток 1). Науковий рецензент оцінює роботу кваліфікаційну роботу 
магістранта за критеріями, представленими в Листі оцінювання магістерської роботи науковим рецензентом. 

(Додаток 2). Захист магістерської роботи проводиться перед екзаменаційною комісією у складі чотирьох 

викладачів кафедри політології та кафедри теорії та історії політичної науки, а також голови комісії. Кожен член 

екзаменаційної комісії виставляє оцінку за доповідь, представлення презентації, якість та відповідність вимогам 
до кваліфікаційної роботи у межах 100 балів. Оцінки наукового керівника, наукового рецензента та усіх членів 

комісії сумуються і виводиться середня оцінка, яка затверджується голосуванням членами комісії та 

оголошується магістранту як результуюча. 
Результати захисту магістерської роботи оцінюється за чотирибальною шкалою («відмінно», «добре», 

«задовільно», «незадовільно»): 

 

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 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

Вимоги до магістерської 

роботи 

Обсяг магістерської роботи 100 сторінок. Технічне оформлення роботи повинно відповідати вимогам, які 

висувають до рукописів наукових праць при підготовці їх до друку. Текст друкують з однієї сторони 

стандартного аркуша білого паперу формату А4 (210×297 мм); комп’ютерний набір – 14 кегль, 1,5 інтервали, 

шрифт Times New Roman; розмір берегів (полів): ліве – 20 мм., праве – 10 мм., верхнє – 20 мм., нижнє – 20 мм. 
На сторінці – 28-30 рядків по 37-36 знаків у кожному (враховуючи пробіли між словами); відстань між рядками 

– півтора інтервали, підрядкові посилання і примітки – один інтервал. Назви розділів і параграфів 

відокремлюють від тексту зверху і знизу двома-трьома інтервалами. Абзац дорівнює п’яти знакам. Текст 
іноземною мовою повністю набирають за допомогою спеціальних шрифтів.  

Сторінки нумерують за єдиною системою від першої до останньої без пропусків і повторів (включно з 

ілюстраціями й додатками). Першою сторінкою є титульна, на ній цифру “1” не ставлять (оформлення титульної 
сторінки). Після титульної сторінки йде окрема сторінка зі змістом роботи. На ній також не проставляють 

порядкового номера. У змісті обов’язково вказують початкові сторінки кожної структурної частини. 

Наступні сторінки подають текст роботи, починаючи зі вступу. Кожний наступний розділ (питання) слід 

починати з нової сторінки й попереджувати заголовком відповідно до змісту. Заголовки доцільно виділяти 
іншим шрифтом. У випадку виокремлення в роботі розділів і параграфів кожний наступний параграф 



продовжують із невеликим відступом на тій же сторінці. Але кожний параграф обов’язково повинен мати назву 

(заголовок), вказану у змісті. Висновки до роботи, перелік використаних джерел і літератури, додатки подають 
на новій сторінці з відповідними заголовками та оформленням.  

Підготовлений текст оправляють у тверду палітурку. У такому вигляді магістерську роботу подають на 

кафедру. 

 
Детальніше щодо вимог написання та захисту магістерської роботи у посібнику: 

 

Була С.П., Шипунов Г.В. Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи та критеріїв оцінювання 
студентів спеціальності 052 “Політологія” : методичний посібник для студентів з галузі знань 05 – “Соціальні і 
поведінкові науки”, спеціальності 052 “Політологія” філософського факультету. Львів, 2020. С. 46–51.  

https://filos.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/Metodychni-rekomendatsii.pdf 

Терміни виконання 

магістерської роботи 

Вибір теми і подання на кафедру заяви на ім’я завідувача кафедри про обрання теми магістерської роботи (заява 

має бути завірена підписом наукового керівника) – до 1 жовтня 2021 (перший семестр). 
 

Оформлення бланку завдань ‒ до 1 листопада 2021 (перший семестр). 

 
Подача науковому керівникові розгорнутого плану магістерської роботи - до 1 листопада 2021 (перший 

семестр). 

 
Написання Вступу до магістерської роботи – до 1листопада 2021 (перший семестр). 

 

Написання основної частини роботи ‒ до 20 травня 2022 (другий семестр). 

  
Подання чорнового варіанту всієї роботи керівникові − до 1 листопада 2022 (третій семестр). 

 

Подання тексту роботи для перевірки на текстові збіги − до 15 листопада 2022 (третій семестр). 

 

Попередній захист магістерської роботи ‒ з 25 листопада до 1 грудня 2022 (третій семестр). 

 

Подання магістерської роботи на кафедру з відгуком наукового керівника, його рекомендацією до захисту, а 
також з відгуком наукового рецензента (зовнішньою рецензією) − до 1 грудня 2022 (третій семестр). 

 

Опитування Анкета-оцінка з метою оцінювання якості курсу буде надана по завершенню курсу. 

  

https://filos.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/Metodychni-rekomendatsii.pdf


Додаток 1. 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

Філософський факультет 
Кафедра теорії та історії політичної науки (Кафедра політології) 

________________________________________________________________________________ 

 
 

ВІДГУК НА КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ МАГІСТРА 

 
Студента(- ки)  

 

IV курсу, ФФІ-4…с групи, спеціальність 052 «Політологія» 

(денна форма навчання). 
 

Тема роботи: 

 
 

Реєстраційний номер:____________. Дата реєстрації ”_______” 20__ р. 

 
 

Науковий керівник:  

 

Рецензент:_______________________________________________________________________ 
 (науковий ступінь, вчене звання, посада, прізвище, ім’я, по-батькові ) 

____________________________________________________________________________________________

_______________ 
 

 

ЗМІСТ РЕЦЕНЗІЇ 

1. Актуальність теми дослідження: 
____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
 

 

2. Оцінка вступу до роботи, його змістовного наповнення: 
____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 

3. Ступінь опрацювання джерельної бази: 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

4. Аналіз змісту розділів: 

А. Для теоретичної складової: досягнення мети, виконання завдань, знання категоріального апарату; 

Б. Для науково - прикладної складової: висунення / підтвердження гіпотез, використання релевантних 

методів дослідження. 
 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________ 
 



5. Обґрунтованість і достовірність отриманих результатів (відповідність висновків меті та завданням 

дослідження): 
____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

6. Якість оформлення, оцінка мови і стилю виконаної роботи: 
____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 
 

7. Загальні зауваження та рекомендації наукового керівника: 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

8. Висновок наукового керівника: 
____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________ 

 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 

Структурні частини оцінювання роботи 
Максимальний 

бал 

Рекомендований бал наукового 

керівника 

1. Актуальність теми дослідження 10  

2. Оцінка вступу до роботи, його змістовного 

наповнення 
10  

3. Ступінь опрацювання джерельної бази 20  

4. Оцінка змісту розділів роботи 30  

5. Обґрунтованість і достовірність отриманих 

результатів 
20  

6. Якість оформлення, оцінка мови і стилю 

виконаної роботи 
10  

ВСЬОГО БАЛІВ 100  

 

 
 

Виставлена науковим керівником загальна оцінка: 

 

“__________” , “___________________________”, (________________________________). 
 (бали)    (за шкалою ECTS)   (за національною шкалою) 

 

 
 

“________” ___________________ 20__ р. _______________________ 

 (дата)       підпис наукового керівника 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2. 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

Філософський факультет 
Кафедра теорії та історії політичної науки (Кафедра політології) 

________________________________________________________________________________ 

 
 

ВІДГУК НА КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ МАГІСТРА 

 
Студента(- ки)  

 

IV курсу, ФФІ-4…с групи, спеціальність 052 «Політологія» 

(денна форма навчання). 
 

Тема роботи: 

 
 

Реєстраційний номер:____________. Дата реєстрації ”_______” 20__ р. 

 
 

Науковий керівник:  

 

Рецензент:_______________________________________________________________________ 
 (науковий ступінь, вчене звання, посада, прізвище, ім’я, по-батькові ) 

____________________________________________________________________________________________

_______________ 
 

 

ЗМІСТ РЕЦЕНЗІЇ 

1. Актуальність теми дослідження: 
____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
 

 

2. Оцінка вступу до роботи, його змістовного наповнення: 
____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 

3. Ступінь опрацювання джерельної бази: 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

4. Аналіз змісту розділів: 

А. Для теоретичної складової: досягнення мети, виконання завдань, знання категоріального апарату; 

Б. Для науково - прикладної складової: висунення / підтвердження гіпотез, використання релевантних 

методів дослідження. 
 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________ 
 



5. Обґрунтованість і достовірність отриманих результатів (відповідність висновків меті та завданням 

дослідження): 
____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

6. Якість оформлення, оцінка мови і стилю виконаної роботи: 
____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 
 

7. Загальні зауваження та рекомендації наукового рецензента: 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

8. Висновок наукового рецензента: 
____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________ 

 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 

Структурні частини оцінювання роботи 
Максимальний 

бал 

Рекомендований бал наукового 

рецензента 

1. Актуальність теми дослідження 10  

2. Оцінка вступу до роботи, його змістовного 

наповнення 
10  

3. Ступінь опрацювання джерельної бази 20  

4. Оцінка змісту розділів роботи 30  

5. Обґрунтованість і достовірність отриманих 

результатів 
20  

6. Якість оформлення, оцінка мови і стилю 

виконаної роботи 
10  

ВСЬОГО БАЛІВ 100  

 

 
 

Виставлена науковим рецензентом загальна оцінка: 

 

“__________” , “___________________________”, (________________________________). 
 (бали)    (за шкалою ECTS)   (за національною шкалою) 

 

 
 

“________” ___________________ 20__ р. _______________________ 

 (дата)       підпис наукового рецензента 
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