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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» 

Дисципліна внутрішньої 

спеціалізації 2 «Міжнародні 

політичні процеси» зі спеціальності 

«Політологія» 
Спеціальність 

052 «Політологія» 

Модулів – 1 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 1 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 
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2. Мета та завдання, компетентності та результати навчальної дисципліни 

 

Навчальна дисципліна «Магістерський семінар» дозволяє магістрантам оволодіти навичками 

аналізу природи сучасної світової політики, коректного використання політичної теорії, а 

також підготовки текстів (аналітичних записок, есе, наукових статей, дипломних робіт) і усних 

презентацій у сфері аналізу внутрішньої і зовнішньої політики окремих держав і регіонів. 

Об’єкт курсу –  наукове політологічне дослідження. Предмет курсу –  політологічне 

дослідження в рамках магістерської роботи. 

Метою вивчення курсу дисципліни «Магістерський семінар» є: навчання магістрантів 

самостійного аналізу процесів і явищ політичного життя суспільства, на локальному та 

міжнародному рівнях, а також фахове та грамотне оформлення результатів досліджень у 

вигляді магістерських дипломних робіт з урахуванням вимог «академічної доброчесності». 

У результаті успішного проходження курсу студент набуде загальні компетентності: 

компетентності: 

- Здатність проводити дослідження на відповідному рівні 

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

- Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями. 

- Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

- Володіння методами вивчення суспільних феноменів, явищ і процесів . 

та спеціальні (фахові) компетентності: 

- Спроможність здійснювати фахову педагогічну та/або науково-педагогічну 

діяльність у закладах освіти.  

- 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. 

Після завершення цього курсу студент буде:  

Знати:  

- Знати і розуміти етапи політологічного дослідження та дослідницьких завдань на 

кожному з них та співвіднесення цих етапів з частинами магістерської роботи. 
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- вимоги та рекомендацій щодо підготовки та представлення магістерської роботи на 

захисті. 

Вміти:  

- володіти здатністю до аналітичного пошуку та відбору наукової інформації та здатність 

опрацьовувати наукові тексти із застосуванням аналізу, порівняння та синтезу. 

- створювати теоретичну модель дослідження на основі опрацьованої  літератури. 

- знання способів уникнення порушень академічної доброчесності  у підготовці 

магістерської роботи.  

- вміти формулювати об’єкт, предмет, мету та гіпотези полвтологічного дослідження, 

планувати статичне опрацювання емпіричного матеріалу. 

- володіти здатністю обґрунтовувати свою позицію щодо вибору об’єкта і предмета 

досліджуваного явища з огляду на тему дослідження (магістерської роботи і вибору 

статистичних методів опрацювання матеріалу. 



6 

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 

Тема 1. Вступ до курсу. 10 - 2 - - 8 

Тема 2. Формулювання теми магістерської 

роботи 
10 - 2 - - 8 

Тема 3. Опрацювання літературних джерел за 

обраним напрямком досліджень. 
10 - 2 - - 8 

Тема 4. Опрацювання літературних джерел за 

обраним напрямком досліджень. 
10 - 2 - - 8 

Тема 5. Опис змісту опублікованих досліджень. 10 - 2 - - 8 

Тема 6. Формулювання мети, об’єкта, предмета 

дослідження на рівні магістерська робота та  

курсової роботи. 

10 - 2 - - 8 

Тема 7. Формування теоретичної схеми 

досліджуваного явища. 
10 - 2 - - 8 

Тема 8. Формулювання гіпотез дослідження. 10 - 2 - - 8 

Тема 9. Формулювання висновків та 

рекомендацій, оформлення основного тексту, 

списку використаних джерел та додатків до 

магістерської роботи. 

10 - 2 - - 8 

Разом – Змістовний модуль 1 90 - 18 - - 72 

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

 

Основна література: 

1. Методологія наукових досліджень та приклади її використання [Електронний ресурс] : 

навчальний посібник / Самсонов В. В., Сільвестров А. М., Тачиніна О. М. ; Національний 

университет харчових технологій. – Електронні текстові дані (1 файл: 6 Мбайт). – Київ : 

Національний университет харчових технологій, 2022. – 385 с 

2. Підготовка і захист випускної кваліфікаційної роботи: метод. посіб. / [В. В. Бойченко, Н. В. 

Безлюдна, М. І. Гагарін [та ін.] ; за ред. М. В. Кудли ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-

т імені Павла Тичини. Вид. 2-ге, переробл. Умань: Візаві, 2021. 130 с. 

3. Методологія наукових досліджень у галузі: практикум [Електронний ресурс] : навч. посіб. 

для студ. спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» / уклад.: 

Н.І. Бурау, В.С. Антонюк, Д.О. Півторак. – Електронні текстові дані (1 файл: 0,4 Мбайт). – КПІ 

ім. Ігоря Сікорського, 2021. - 58 с. 

4. Магістерська робота: етапи виконання, структура, правила оформлення, норми 

бібліографічного опису : методичний посібник для студентів спеціальності 291 «Міжнародні 

відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» / А. Ю. Парфіненко, С. І. Лиман, Л. В. 

Новікова, А. С. Панасенко. – Х., 2019. 65 с.  

5. Веймер Д. Аналіз політики: концепції і практика / Д. Веймер. – К.: Основи, 1998. – 624 с.  

6. Горбатенко В. Політичне прогнозування: теорія, методологія і практика. – К.: Генеза, 2006. 

– 400 с.  

7. Добронравова І.С. Філософія та методологія науки: підручник / І.С. Добронравова, Л.І. 

Сидоренко. – К.: Київський університет, 2008. – 223 с.  

8. Еко У. Як написати дипломну роботу: Гуманітарні науки / Умберто Еко. – Тернопіль: 

Мандрівець, 2007. – 224 с.  

9. Кушнаренко Н.М. Наукова обробка документів: Підручник / Н.М. Кушнаренко, В.К. 

Удалова. – К.: Знання, 2006. – 331 с.  

10. Мальський М.З. Теорія міжнародних відносин: Підручник / М.З. Мальський, М.М. Мацях. 

– К.: Знання, 2007. – 461 с.  

11. Марцин В.С. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник / В.С. Марцин, Н.Г. 

Міценко , О.А. Даниленко та ін. - Л.: Ромус-Поліграф, 2002.- 128 c. [Електронний ресурс]. - 

Режим доступу: http://www.infolibrary.com.ua/books-book-162.html  

12. Основи методології та організації наукових досліджень: навч. посібник / за ред. А.Є. 

Конверського. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – С. 5-105.  

13. Романчиков В.І. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник / В.І. Романчиков – 

К.: Центр учбової літератури, 2007 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://dmeti.dp.ua/file/kdoczn_10892.pdf  

14. Стеченко Д.М. Методологія наукових досліджень: Підручник / Д.М. Стеченко, О.С. Чмир. 

– К.: Знання, 2007. – 317 с.  

15. Цехмістова Г.С. Основи наукових досліджень: Навчальний посібник / Г.С. Цехмістова. – 

Київ: Слово, 2004. – 240 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.imath.kiev.ua/~golub/ref/tsekhmistrova.pdf  
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16. Янг Е. Як вивчати аналітичний документ у галузі державної політики: Практичний 

посібник для радників з державної політики у Центральній Європі / Е. Янг, Л. Куінн. – К.: 

К.І.С., 2003. – 120 с.  

17. Mc Glinchey, S. (2017) International relations theory. Bristol, UK: EInternational Relations. 

ISBN 9781910814192 Available from: http://eprints.uwe.ac.uk/34087  

 

Додаткова література: 

18. Арон Р. Мир і війна між націями. — К., 2000.  

19. Бжезінський З. Велика шахівниця. — К., 2000.  

20. Rosenau J. Turbulence in World Politics. — L., 1990.  

 

Електронні джерела: 

21. Загальні відомості про вищу освіту в Україні [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

www.mon.gov.ua/education/higher/higher  

22. Нормативно-правова база атестації наукових та науково-педагогічних кадрів вищої 

кваліфікації [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://www.mon.gov.ua/index.php/ua/diyalnist/atestatsiyakadriv/ 134-diyalnist/aestatsia-

kadriv/5923  

23. Нормативно-правова база наукової діяльності у вищих навчальних закладах [Електронний 

ресурс]. - Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/index.php/ua/diyalnist/nauka/naukova-

diyalnistu-vishchikh-navchalnikh-zakladakh/4688  

24. Сайт „Аспірант України” [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://mi/intranet/aspirant.com.ua/ 

 

 

5. Теми та зміст лекційних занять навчальної дисципліни 

Лекційні заняття не передбачені. 

 

6. Теми та зміст семінарських/практичних занять навчальної дисципліни. Література 

 

Змістовий модуль 1 

 

Тема 1. Вступ до курсу. 

Мета курсу, форми роботи, вимоги. 

Співвідношення змісту курсової  та магістерської роботи. 

Вимоги до курсової роботи. Захист курсової роботи. 

Основні поняття: курсова робота, наукова діяльність, наукова робота, вимоги ВАК. 

Література: 

1. Методологія наукових досліджень та приклади її використання [Електронний ресурс] : 

навчальний посібник / Самсонов В. В., Сільвестров А. М., Тачиніна О. М. ; Національний 
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университет харчових технологій. – Електронні текстові дані (1 файл: 6 Мбайт). – Київ : 

Національний университет харчових технологій, 2022. – 385 с 

2. Підготовка і захист випускної кваліфікаційної роботи: метод. посіб. / [В. В. Бойченко, Н. В. 

Безлюдна, М. І. Гагарін [та ін.] ; за ред. М. В. Кудли ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-

т імені Павла Тичини. Вид. 2-ге, переробл. Умань: Візаві, 2021. 130 с. 

3. Методологія наукових досліджень у галузі: практикум [Електронний ресурс] : навч. посіб. 

для студ. спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» / уклад.: 

Н.І. Бурау, В.С. Антонюк, Д.О. Півторак. – Електронні текстові дані (1 файл: 0,4 Мбайт). – КПІ 

ім. Ігоря Сікорського, 2021. - 58 с. 

4. Магістерська робота: етапи виконання, структура, правила оформлення, норми 

бібліографічного опису : методичний посібник для студентів спеціальності 291 «Міжнародні 

відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» / А. Ю. Парфіненко, С. І. Лиман, Л. В. 

Новікова, А. С. Панасенко. – Х., 2019. 65 с.  

5. Веймер Д. Аналіз політики: концепції і практика / Д. Веймер. – К.: Основи, 1998. – 624 с.  

6. Горбатенко В. Політичне прогнозування: теорія, методологія і практика. – К.: Генеза, 2006. 

– 400 с.  

7. Добронравова І.С. Філософія та методологія науки: підручник / І.С. Добронравова, Л.І. 

Сидоренко. – К.: Київський університет, 2008. – 223 с.  

8. Еко У. Як написати дипломну роботу: Гуманітарні науки / Умберто Еко. – Тернопіль: 

Мандрівець, 2007. – 224 с.  

 

Тема 2.  Формулювання теми магістерської роботи. 

Поняття концепту «тема наукового дослідження» 

Методика вибору оптимального напряму дослідження. 

Принципи і основна специфіка формулювання теми наукового дослідження. 

Опрацювання літературних джерел за обраним напрямком досліджень.  

Основні поняття: тема дослідження, знання, обсяг дослідження, рамки проблематики. 

Література: 

1. Методологія наукових досліджень та приклади її використання [Електронний ресурс] : 

навчальний посібник / Самсонов В. В., Сільвестров А. М., Тачиніна О. М. ; Національний 

университет харчових технологій. – Електронні текстові дані (1 файл: 6 Мбайт). – Київ : 

Національний университет харчових технологій, 2022. – 385 с 

2. Підготовка і захист випускної кваліфікаційної роботи: метод. посіб. / [В. В. Бойченко, Н. В. 

Безлюдна, М. І. Гагарін [та ін.] ; за ред. М. В. Кудли ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-

т імені Павла Тичини. Вид. 2-ге, переробл. Умань: Візаві, 2021. 130 с. 

3. Методологія наукових досліджень у галузі: практикум [Електронний ресурс] : навч. посіб. 

для студ. спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» / уклад.: 

Н.І. Бурау, В.С. Антонюк, Д.О. Півторак. – Електронні текстові дані (1 файл: 0,4 Мбайт). – КПІ 

ім. Ігоря Сікорського, 2021. - 58 с. 
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4. Магістерська робота: етапи виконання, структура, правила оформлення, норми 

бібліографічного опису : методичний посібник для студентів спеціальності 291 «Міжнародні 

відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» / А. Ю. Парфіненко, С. І. Лиман, Л. В. 

Новікова, А. С. Панасенко. – Х., 2019. 65 с.  

5. Веймер Д. Аналіз політики: концепції і практика / Д. Веймер. – К.: Основи, 1998. – 624 с.  

6. Горбатенко В. Політичне прогнозування: теорія, методологія і практика. – К.: Генеза, 2006. 

– 400 с.  

7. Добронравова І.С. Філософія та методологія науки: підручник / І.С. Добронравова, Л.І. 

Сидоренко. – К.: Київський університет, 2008. – 223 с.  

8. Еко У. Як написати дипломну роботу: Гуманітарні науки / Умберто Еко. – Тернопіль: 

Мандрівець, 2007. – 224 с.  

 

Тема 3. Опрацювання літературних джерел за обраним напрямком досліджень.  

Представлення результатів систематизації 7 наукових публікацій за обраним напрямком 

досліджень, з яких не менше 5 – публікації в наукометричних журналах (SCOPUS, WoS).  

Виділення стислого змісту публікації. 

Складання плану теоретичного розділу магістерської роботи. 

Основні поняття:наукова публікація, наукометрична база даних, індексація публікація, 

SCOPUS, WoS, структура наукової публікації.   

Література: 

1. Методологія наукових досліджень та приклади її використання [Електронний ресурс] : 

навчальний посібник / Самсонов В. В., Сільвестров А. М., Тачиніна О. М. ; Національний 

университет харчових технологій. – Електронні текстові дані (1 файл: 6 Мбайт). – Київ : 

Національний университет харчових технологій, 2022. – 385 с 

2. Підготовка і захист випускної кваліфікаційної роботи: метод. посіб. / [В. В. Бойченко, Н. В. 

Безлюдна, М. І. Гагарін [та ін.] ; за ред. М. В. Кудли ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-

т імені Павла Тичини. Вид. 2-ге, переробл. Умань: Візаві, 2021. 130 с. 

3. Методологія наукових досліджень у галузі: практикум [Електронний ресурс] : навч. посіб. 

для студ. спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» / уклад.: 

Н.І. Бурау, В.С. Антонюк, Д.О. Півторак. – Електронні текстові дані (1 файл: 0,4 Мбайт). – КПІ 

ім. Ігоря Сікорського, 2021. - 58 с. 

4. Магістерська робота: етапи виконання, структура, правила оформлення, норми 

бібліографічного опису : методичний посібник для студентів спеціальності 291 «Міжнародні 

відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» / А. Ю. Парфіненко, С. І. Лиман, Л. В. 

Новікова, А. С. Панасенко. – Х., 2019. 65 с.  

5. Веймер Д. Аналіз політики: концепції і практика / Д. Веймер. – К.: Основи, 1998. – 624 с.  

6. Горбатенко В. Політичне прогнозування: теорія, методологія і практика. – К.: Генеза, 2006. 

– 400 с.  
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7. Добронравова І.С. Філософія та методологія науки: підручник / І.С. Добронравова, Л.І. 

Сидоренко. – К.: Київський університет, 2008. – 223 с.  

8. Еко У. Як написати дипломну роботу: Гуманітарні науки / Умберто Еко. – Тернопіль: 

Мандрівець, 2007. – 224 с.  

Тема 4. Опрацювання літературних джерел за обраним напрямком досліджень. 

Аналіз та систематизація наукових відомостей. 

Формулювання авторської позиції (на прикладі переліку дефініцій запропонованого 

конструкта) 

Поняття наукової новизни. 

Основні поняття: наукова відомість, наукова новизна, методологія наукового дослідження, 

бібліографічний додаток, список використаної літератури.  

Література: 

1. Методологія наукових досліджень та приклади її використання [Електронний ресурс] : 

навчальний посібник / Самсонов В. В., Сільвестров А. М., Тачиніна О. М. ; Національний 

университет харчових технологій. – Електронні текстові дані (1 файл: 6 Мбайт). – Київ : 

Національний университет харчових технологій, 2022. – 385 с 

2. Підготовка і захист випускної кваліфікаційної роботи: метод. посіб. / [В. В. Бойченко, Н. В. 

Безлюдна, М. І. Гагарін [та ін.] ; за ред. М. В. Кудли ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-

т імені Павла Тичини. Вид. 2-ге, переробл. Умань: Візаві, 2021. 130 с. 

3. Методологія наукових досліджень у галузі: практикум [Електронний ресурс] : навч. посіб. 

для студ. спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» / уклад.: 

Н.І. Бурау, В.С. Антонюк, Д.О. Півторак. – Електронні текстові дані (1 файл: 0,4 Мбайт). – КПІ 

ім. Ігоря Сікорського, 2021. - 58 с. 

4. Магістерська робота: етапи виконання, структура, правила оформлення, норми 

бібліографічного опису : методичний посібник для студентів спеціальності 291 «Міжнародні 

відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» / А. Ю. Парфіненко, С. І. Лиман, Л. В. 

Новікова, А. С. Панасенко. – Х., 2019. 65 с.  

5. Веймер Д. Аналіз політики: концепції і практика / Д. Веймер. – К.: Основи, 1998. – 624 с.  

6. Горбатенко В. Політичне прогнозування: теорія, методологія і практика. – К.: Генеза, 2006. 

– 400 с.  

7. Добронравова І.С. Філософія та методологія науки: підручник / І.С. Добронравова, Л.І. 

Сидоренко. – К.: Київський університет, 2008. – 223 с.  

8. Еко У. Як написати дипломну роботу: Гуманітарні науки / Умберто Еко. – Тернопіль: 

Мандрівець, 2007. – 224 с.  

Тема 5. Опис змісту опублікованих досліджень. 

Стисле письмове представлення змісту статті відповідно до заданого об’єкта дослідження. 

Основні вимоги до структури наукової публікації (статті). 

Оформлення наукового звіту дослідника. 
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Основні поняття: наукова публікація, наукова стаття, фахове видання, науковий звіт, список 

публікацій. 

Література: 

1. Підготовка і захист випускної кваліфікаційної роботи: метод. посіб. / [В. В. Бойченко, Н. В. 

Безлюдна, М. І. Гагарін [та ін.] ; за ред. М. В. Кудли ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-

т імені Павла Тичини. Вид. 2-ге, переробл. Умань: Візаві, 2021. 130 с. 

2. Методологія наукових досліджень у галузі: практикум [Електронний ресурс] : навч. посіб. 

для студ. спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» / уклад.: 

Н.І. Бурау, В.С. Антонюк, Д.О. Півторак. – Електронні текстові дані (1 файл: 0,4 Мбайт). – КПІ 

ім. Ігоря Сікорського, 2021. - 58 с. 

3. Магістерська робота: етапи виконання, структура, правила оформлення, норми 

бібліографічного опису : методичний посібник для студентів спеціальності 291 «Міжнародні 

відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» / А. Ю. Парфіненко, С. І. Лиман, Л. В. 

Новікова, А. С. Панасенко. – Х., 2019. 65 с.  

4. Веймер Д. Аналіз політики: концепції і практика / Д. Веймер. – К.: Основи, 1998. – 624 с.  

5. Горбатенко В. Політичне прогнозування: теорія, методологія і практика. – К.: Генеза, 2006. 

– 400 с.  

6. Добронравова І.С. Філософія та методологія науки: підручник / І.С. Добронравова, Л.І. 

Сидоренко. – К.: Київський університет, 2008. – 223 с.  

7. Еко У. Як написати дипломну роботу: Гуманітарні науки / Умберто Еко. – Тернопіль: 

Мандрівець, 2007. – 224 с.  

8. Кушнаренко Н.М. Наукова обробка документів: Підручник / Н.М. Кушнаренко, В.К. 

Удалова. – К.: Знання, 2006. – 331  

Тема 6. Формулювання мети, об’єкта, предмета дослідження на рівні магістерської 

роботи та  курсової роботи. 

 Обговорення частини положень вступу магістерської та курсової роботи для отримання 

рекомендацій щодо вдосконалення. 

Вимоги до формування мети наукового дослідження. 

Поняття об’єкта і предмета наукового дослідження. 

Принципи формулювання предмета та об’єкта наукового дослідження. 

Основні поняття: магістерська робота, наукове дослідження, предмет наукового 

дослідження, об’єкт наукового дослідження. 

Література: 

1. Методологія наукових досліджень та приклади її використання [Електронний ресурс] : 

навчальний посібник / Самсонов В. В., Сільвестров А. М., Тачиніна О. М. ; Національний 

университет харчових технологій. – Електронні текстові дані (1 файл: 6 Мбайт). – Київ : 

Національний университет харчових технологій, 2022. – 385 с 
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2. Підготовка і захист випускної кваліфікаційної роботи: метод. посіб. / [В. В. Бойченко, Н. В. 

Безлюдна, М. І. Гагарін [та ін.] ; за ред. М. В. Кудли ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-

т імені Павла Тичини. Вид. 2-ге, переробл. Умань: Візаві, 2021. 130 с. 

3. Методологія наукових досліджень у галузі: практикум [Електронний ресурс] : навч. посіб. 

для студ. спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» / уклад.: 

Н.І. Бурау, В.С. Антонюк, Д.О. Півторак. – Електронні текстові дані (1 файл: 0,4 Мбайт). – КПІ 

ім. Ігоря Сікорського, 2021. - 58 с. 

4. Магістерська робота: етапи виконання, структура, правила оформлення, норми 

бібліографічного опису : методичний посібник для студентів спеціальності 291 «Міжнародні 

відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» / А. Ю. Парфіненко, С. І. Лиман, Л. В. 

Новікова, А. С. Панасенко. – Х., 2019. 65 с.  

5. Веймер Д. Аналіз політики: концепції і практика / Д. Веймер. – К.: Основи, 1998. – 624 с.  

6. Горбатенко В. Політичне прогнозування: теорія, методологія і практика. – К.: Генеза, 2006. 

– 400 с.  

7. Добронравова І.С. Філософія та методологія науки: підручник / І.С. Добронравова, Л.І. 

Сидоренко. – К.: Київський університет, 2008. – 223 с.  

8. Еко У. Як написати дипломну роботу: Гуманітарні науки / Умберто Еко. – Тернопіль: 

Мандрівець, 2007. – 224 с.  

Тема 7. Формування теоретичної схеми досліджуваного явища. 

Способи графічного зображення об’єкта дослідження.  

Прийоми виділення складових предмета дослідження.  

Маркування індикаторів досліджуваного явища.  

Представлення теоретичної схеми досліджуваного явища на захисті курсової роботи. 

Основні поняття: графічне зображення, концептуалізація предмета дослідження, постановка 

проблематики, індикатор досліджуваного явища. 

Література: 

1. Методологія наукових досліджень та приклади її використання [Електронний ресурс] : 

навчальний посібник / Самсонов В. В., Сільвестров А. М., Тачиніна О. М. ; Національний 

университет харчових технологій. – Електронні текстові дані (1 файл: 6 Мбайт). – Київ : 

Національний университет харчових технологій, 2022. – 385 с 

2. Підготовка і захист випускної кваліфікаційної роботи: метод. посіб. / [В. В. Бойченко, Н. В. 

Безлюдна, М. І. Гагарін [та ін.] ; за ред. М. В. Кудли ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-

т імені Павла Тичини. Вид. 2-ге, переробл. Умань: Візаві, 2021. 130 с. 

3. Методологія наукових досліджень у галузі: практикум [Електронний ресурс] : навч. посіб. 

для студ. спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» / уклад.: 

Н.І. Бурау, В.С. Антонюк, Д.О. Півторак. – Електронні текстові дані (1 файл: 0,4 Мбайт). – КПІ 

ім. Ігоря Сікорського, 2021. - 58 с. 

4. Магістерська робота: етапи виконання, структура, правила оформлення, норми 

бібліографічного опису : методичний посібник для студентів спеціальності 291 «Міжнародні 
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відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» / А. Ю. Парфіненко, С. І. Лиман, Л. В. 

Новікова, А. С. Панасенко. – Х., 2019. 65 с.  

5. Веймер Д. Аналіз політики: концепції і практика / Д. Веймер. – К.: Основи, 1998. – 624 с.  

6. Горбатенко В. Політичне прогнозування: теорія, методологія і практика. – К.: Генеза, 2006. 

– 400 с.  

7. Добронравова І.С. Філософія та методологія науки: підручник / І.С. Добронравова, Л.І. 

Сидоренко. – К.: Київський університет, 2008. – 223 с.  

8. Еко У. Як написати дипломну роботу: Гуманітарні науки / Умберто Еко. – Тернопіль: 

Мандрівець, 2007. – 224 с.  

Тема 8. Формулювання гіпотез дослідження. 

Припущення про відмінності та зв’язки між явищами.  

Лінійний та нелінійний зв’язки між явищами.  

Кільність змінних в гіпотезі.  

Стилістичні прийоми формулювання гіпотез. 

Основні поняття: наукова гіпотеза, лінійність та не лінійність дослідження, логіка 

дослідження, методологія дослідження.  

Література: 

1. Методологія наукових досліджень та приклади її використання [Електронний ресурс] : 

навчальний посібник / Самсонов В. В., Сільвестров А. М., Тачиніна О. М. ; Національний 

университет харчових технологій. – Електронні текстові дані (1 файл: 6 Мбайт). – Київ : 

Національний университет харчових технологій, 2022. – 385 с 

2. Підготовка і захист випускної кваліфікаційної роботи: метод. посіб. / [В. В. Бойченко, Н. В. 

Безлюдна, М. І. Гагарін [та ін.] ; за ред. М. В. Кудли ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-

т імені Павла Тичини. Вид. 2-ге, переробл. Умань: Візаві, 2021. 130 с. 

3. Методологія наукових досліджень у галузі: практикум [Електронний ресурс] : навч. посіб. 

для студ. спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» / уклад.: 

Н.І. Бурау, В.С. Антонюк, Д.О. Півторак. – Електронні текстові дані (1 файл: 0,4 Мбайт). – КПІ 

ім. Ігоря Сікорського, 2021. - 58 с. 

4. Магістерська робота: етапи виконання, структура, правила оформлення, норми 

бібліографічного опису : методичний посібник для студентів спеціальності 291 «Міжнародні 

відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» / А. Ю. Парфіненко, С. І. Лиман, Л. В. 

Новікова, А. С. Панасенко. – Х., 2019. 65 с.  

5. Веймер Д. Аналіз політики: концепції і практика / Д. Веймер. – К.: Основи, 1998. – 624 с.  

6. Горбатенко В. Політичне прогнозування: теорія, методологія і практика. – К.: Генеза, 2006. 

– 400 с.  

7. Добронравова І.С. Філософія та методологія науки: підручник / І.С. Добронравова, Л.І. 

Сидоренко. – К.: Київський університет, 2008. – 223 с.  

8. Еко У. Як написати дипломну роботу: Гуманітарні науки / Умберто Еко. – Тернопіль: 

Мандрівець, 2007. – 224 с.  
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Тема 9. Формулювання висновків та рекомендацій, оформлення основного тексту, 

списку використаних джерел та додатків до магістерської роботи. 

Поняття висновків наукового дослідження. 

Структурна послідовність побудови висновків дослідження. 

Взаємозв’язок висновків, проблематики та вступу. 

Формування проекту висновків до магістерської роботи на основі положень вступу. 

Основні поняття: наукові висновки, аргументація, обгрунтування наукової гіпотези, 

структура наукового дослідження. 

Література: 

1. Методологія наукових досліджень та приклади її використання [Електронний ресурс] : 

навчальний посібник / Самсонов В. В., Сільвестров А. М., Тачиніна О. М. ; Національний 

университет харчових технологій. – Електронні текстові дані (1 файл: 6 Мбайт). – Київ : 

Національний университет харчових технологій, 2022. – 385 с 

2. Підготовка і захист випускної кваліфікаційної роботи: метод. посіб. / [В. В. Бойченко, Н. В. 

Безлюдна, М. І. Гагарін [та ін.] ; за ред. М. В. Кудли ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-

т імені Павла Тичини. Вид. 2-ге, переробл. Умань: Візаві, 2021. 130 с. 

3. Методологія наукових досліджень у галузі: практикум [Електронний ресурс] : навч. посіб. 

для студ. спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» / уклад.: 

Н.І. Бурау, В.С. Антонюк, Д.О. Півторак. – Електронні текстові дані (1 файл: 0,4 Мбайт). – КПІ 

ім. Ігоря Сікорського, 2021. - 58 с. 

4. Магістерська робота: етапи виконання, структура, правила оформлення, норми 

бібліографічного опису : методичний посібник для студентів спеціальності 291 «Міжнародні 

відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» / А. Ю. Парфіненко, С. І. Лиман, Л. В. 

Новікова, А. С. Панасенко. – Х., 2019. 65 с.  

5. Веймер Д. Аналіз політики: концепції і практика / Д. Веймер. – К.: Основи, 1998. – 624 с.  

6. Горбатенко В. Політичне прогнозування: теорія, методологія і практика. – К.: Генеза, 2006. 

– 400 с.  

7. Добронравова І.С. Філософія та методологія науки: підручник / І.С. Добронравова, Л.І. 

Сидоренко. – К.: Київський університет, 2008. – 223 с.  

8. Еко У. Як написати дипломну роботу: Гуманітарні науки / Умберто Еко. – Тернопіль: 

Мандрівець, 2007. – 224 с.  
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7. Завдання для самостійної роботи з навчальної дисципліни 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 Тема 1. Вступ до курсу. 8 

2 Тема 2. Формулювання теми магістерської роботи 8 

3 
Тема 3. Опрацювання літературних джерел за обраним напрямком 

досліджень. 
8 

4 
Тема 4. Опрацювання літературних джерел за обраним напрямком 

досліджень. 
8 

5 Тема 5. Опис змісту опублікованих досліджень. 8 

6 
Тема 6. Формулювання мети, об’єкта, предмета дослідження на рівні 

магістерська робота та  курсової роботи. 
8 

7 Тема 7. Формування теоретичної схеми досліджуваного явища. 8 

8 Тема 8. Формулювання гіпотез дослідження. 8 

9 

Тема 9. Формулювання висновків та рекомендацій, оформлення 

основного тексту, списку використаних джерел та додатків до 

магістерської роботи. 

8 

Разом 72 

 

8. Кредитно-модульна система оцінювання знань студентів 

 

Навчальний процес здійснюється за традиційною технологією: 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 семінарських заняттях використовуються: дискусія, проблемно-пошуковий, 

репродуктивний, інтерактивний методи тощо. У рамках самостійної роботи застосовуються 

дослідницькі методи. Розрахункова робота буде обговорюватись і виконуватись в рамках лекцій, 

семінарів, а також самостійної роботи. 

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

здійснюється за 100-бальною шкалою. Курс передбачає залік в кінці семестру. 

Форма заліку – підсумковий бал виводиться на підставі роботи протягом семестру та 

попереднього захисту магістерської роботи на кафедрі. 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за наступним 

співвідношенням: практичні/самостійні тощо – 50% семестрової оцінки (максимальна кількість 

балів – 50); попередній захист магістерської роботи на кафедрі – 50% семестрової оцінки 

(максимальна кількість балів – 50).  

Підсумкова максимальна кількість балів упродовж семестру – 100. 

Письмові та проектні роботи: Очікується, що студенти отримають за бажання 

можливість написати протягом семестру 1 есе.  

Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть їхніми оригінальними 

міркуваннями. Відсутність посилань на використані джерела, фабрикування джерел, 

списування і втручання в роботу інших студентів становлять приклади академічної 

недоброчесності. Виявлення ознак цього є підставою для незарахування роботи студента 

викладачем. 
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Відвідування занять є обов’язковою складовою навчання. Очікується, що всі студенти 

відвідають практичні заняття курсу. Також студенти зобов’язані дотримуватися всіх термінів, 

визначених для виконання усіх видів робіт, передбачених курсом. 

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана 

викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. Студенти 

заохочуються до самостійного пошуку оригінальних джерел. 

Політика виставлення балів. Враховуються бали, набрані на поточному навчанні, і бали 

за виконання різного роду завдань. При цьому, обов’язково враховуються присутність на заняттях 

й активність студента під час практичного заняття. 

Максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів із дисципліни, котра 

завершується заліком, становить за поточну успішність 50 балів. Попередній захист на кафедрі 

гарантує інші 50 балів.  

 

Поточний контроль та самостійна робота Сума модуль 

Змістовий модуль 1 50 50 

1 2 3 4 5 6   

        

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

 

9. Розподіл балів, що присвоюється студентам 

 

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 

 

10. Контрольні питання до курсу. 

 

Контрольних питань не передбачається, оскільки курс є максимально практичним та 

передбачає застосування усіх здобутих навичок під час написання та захисту магістерської 

роботи. 

 

 

 


