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ВСТУП 
1. Мета дисципліни: кваліфікаційна робота передбачає здійснення дослідження із 

застосуванням наукових методів для розв’язання складної спеціалізованої задачі або 

практичної проблеми в політичній сфері, що характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов. 
2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни:  
1. Студенти мають володіти теоретичними знаннями в області історії класичної та 

сучасної політичної думки, знати поняття та категорії політичної науки, бути обізнаними у 

базових ідеях та концепціях влади, знати основні підходи до тлумачення політичних 

інститутів і процесів. 
2. Вміти працювати з джерелами політичної інформації, здійснювати критичний аналіз 

та інтерпретувати інформацію, застосовувати знання з політичної теорії до аналізу політичних 

явищ і процесів у відповідному історичному та/чи регіональному контексті. 
3. Володіти методологією політичних досліджень, мовною грамотністю, зокрема й 

культурою академічного письма. 
3. Анотація навчальної дисципліни: кваліфікаційна (бакалаврська) робота є звітом 

про виконану роботу, завершальним етапом навчання на першому рівні вищої освіти і формою 

атестації випускників як підстави для присудження освітнього ступеня. Підготовка 

кваліфікаційної роботи передбачає систематизацію й розширення теоретичних і практичних 

знань, закріплення й розвиток навичок самостійної роботи з використання дослідницьких 

методів для розв’язання завдань, що вже мають певний ступінь наукового пошуку. Підготовка 

та захист кваліфікаційної роботи повинна продемонструвати набуття студентами належних 

знань, умінь, навичок й інших компетентностей достатніх для виконання професійних 

обов’язків фахівців-політологів Зокрема йдеться про такі вміння і навички: застосування 

критичного мислення до аналізу різноманітної інформації з первинних і вторинних джерел; 

володіння поняттєвим і аналітико-дослідницьким апаратом політології, застосування 

кількісних та якісних дослідницьких методів; застосування знань із загальної теорії політики 

до аналізу сучасних політичних процесів (від муніципального до міжнародного рівнів); 

використання новітніх технологій для пошуку, обробки та презентації інформації; грамотного 

висловлення думки. 
4. Завдання (навчальні цілі): в результаті підготовки та захисту кваліфікаційної 

роботи перевіряються наступні програмні результати навчання:  
розуміти предметну область, етичні та правові засади професійної діяльності; вільно 

спілкуватися державною та однією з іноземних мов усно і письмово у професійній діяльності; 
вміти критично мислити у сфері професійної діяльності; мати навички професійної 

комунікації; вміти використовувати інформаційні та комунікаційні технології у професійній 

діяльності; знати свої права та обов’язки як члена демократичного суспільства та 

використовувати їх у професійній діяльності; розуміти історію, закономірності та етапи 

розвитку предметної сфери політології, знати її цінності та досягнення; вміти використовувати 

базовий категорійно-понятійний та аналітично-дослідницький апарат сучасної політичної 

науки; вміти застосовувати політологічне мислення для розв’язання теоретичних та 

практичних проблем у політичній сфері на основі опанування класичної та сучасної політичної 

думки; вміти описувати, пояснювати й оцінювати політичні процеси та явища у різних 

історичних, соціальних, культурних та ідеологічних контекстах; застосовувати інструментарій 

нормативної та емпіричної політичної теорії, політичної методології, порівняльної та 

прикладної політології, міжнародних та глобальних студій у фаховій діяльності; вміти 

аналізувати взаємодію політичних акторів та інститутів, владу та урядування, політичні 

системи та режими, політичну поведінку у різних контекстах їх функціонування; вміти 

аналізувати публічну політику на місцевому, національному, європейському та глобальному 

рівні; застосовувати теорії та методи прикладної політології, політичних комунікацій, 

спеціальних політологічних дисциплін у професійній діяльності; конструювати дизайн, 



розробляти програму та виконувати політологічні дослідження з використанням сучасних

методів, технологій та інструментарію політичного аналізу; презентувати результати

теоретичних і прикладних досліджень фахівцям і широкій аудиторії, засобам масової

інформації, експертам з інших галузей знань.

Кваліфікаційна робота спрямована на формування наступних програмних

компетентностей:

ЗК 2. Здатність спілкуватися іноземною мовою.

ЗК 3. Здатність бути критичним і самокритичним.

ЗК 5. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.

ФК 2. Здатність застосовувати політологічне мислення для розв’язання теоретичних та

практичних проблем у політичній сфері на основі опанування класичної та сучасної політичної

думки.

ФК 5. Здатність аналізувати взаємодію політичних акторів та інститутів, владу та

урядування, політичні системи та режими, політичну поведінку у різних контекстах їх

функціонування.

ФК 8. Здатність конструювати дизайн, розробляти програму та виконувати

політологічні дослідження з використанням сучасних методів, технологій та інструментарію

політичного аналізу.

ФК 9. Здатність презентувати результати теоретичних і прикладних досліджень для

фахівців та нефахівців.

5. Результати навчання:

В результаті написання і захисту кваліфікаційної роботи студент повинен

Результат навчання

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

автономність та відповідальність)
Методи

навчання

Методи

оцінювання

Відсоток у

підсумковій

оцінці з

дисципліниКод Результат навчання

Знати:

1.1

Сутність політичних явищ, ідей та

концепцій, які є предметом

кваліфікаційного дослідження; сучасні

теоретичні підходи до інтерпретації

досліджуваного феномену

самостійна

робота

публічний захист 20

1.2 Методи та методологічні принципи,

релевантні дослідницьким завданням

самостійна

робота

публічний захист  10

Вміти:

2.1

Демонструвати знання фахової

літератури та використовувати їх у

критичному аналізі подій і процесів

політичної дійсності

самостійна

робота

публічний захист 12

2.2

Вміти аналізувати взаємодію політичних

акторів та інститутів, владу та

урядування, політичні системи та

режими, політичну поведінку у

контексті дослідницької проблеми

самостійна

робота

публічний захист 6

2.3

Застосовувати інструментарій

нормативної та емпіричної політичної

теорії, політичної методології,

порівняльної та прикладної політології

самостійна

робота

публічний захист

6



2.4

Встановлювати причинно-наслідкові

зв’язки між суспільно-політичними

фактами, подіями та явищами і надавати

пояснення, з урахуванням науково

визначених закономірностей

функціонування суспільства, політики і

влади.

самостійна

робота

публічний захист 8

2.5

Розробляти гіпотези дослідження та

надавати аргументовані докази чи

спростування сформульованих гіпотез;

здійснювати оцінку стану та перспектив

дослідження й надавати рекомендації з

розширення дослідницької перспективи

чи розв’язання конкретних проблем й

удосконалення якості політичних

рішень з досліджуваної тематики

самостійна

робота

публічний захист 8

Комунікація:

3.1

Вільно спілкуватися державною та

однією з іноземних мов усно і письмово

для викладення та представлення

результатів дослідження

самостійна

робота

публічний захист 7

3.2
Презентувати результати дослідження

широкій аудиторії та експертній раді на

публічному захисті

самостійна

робота

публічний захист 7

Автономність та відповідальність

4.1

Самостійно шукати та критично

опрацьовувати джерельну базу

дослідження, бути відповідальним за

достовірність інформації та

дотримуватися принципів академічної

доброчесності

самостійна

робота

публічний захист 8

4.2

Вміти здійснювати оцінку інформації,

виходячи з цінності  відповідального

громадянства, справедливості, рівності

та верховенства права.

самостійна

робота

публічний захист 8

6. Співвідношення результатів написання і захисту кваліфікаційної роботи із

програмними результатами навчання

Результати навчання

дисципліни

Програмні

результати навчання

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3  
2.4 

 
2.5 3.1  

3.2 4.1 4.2

ПРН 1 Розуміти предметну область,

етичні та правові засади професійної

діяльності

+  +   + + + +

ПРН 2 Вільно спілкуватися державною та

однією з іноземних мов усно і письмово у

професійній діяльності

+ + + +

ПРН 3 Вміти критично мислити у сфері

професійної діяльності +  + +  + + + +



ПРН 4 Мати навички професійної 

комунікації   +     + +   

ПРН 5 Вміти використовувати 

інформаційні та комунікаційні технології 

у професійній діяльності 
 +   +  

 
+ + + + 

ПРН 6 Знати свої права та обов’язки як 

члена демократичного суспільства та 
використовувати їх у професійній 

діяльності 

+  + + +  

 

 

 

 + 

ПРН 7 Розуміти історію, закономірності 

та етапи розвитку предметної сфери 

політології, знати її цінності та 

досягнення. 

+  +   + +  

 

+ + 

ПРН 8 Вміти використовувати базовий 
категорійно-понятійний та аналітично-
дослідницький апарат сучасної політичної 

науки 
+ + + + + + +   +  

ПРН 9 Вміти застосовувати політологічне 
мислення для розв’язання теоретичних та 
практичних проблем у політичній сфері на 

основі опанування класичної та сучасної 

політичної думки 

 + + + + + 

 

 

 

+ + 

ПРН 10 Вміти описувати, пояснювати й 

оцінювати політичні процеси та явища у 

різних історичних, соціальних, 

культурних та ідеологічних контекстах 

+  + +  + + + +  + 

ПРН 11 Застосовувати інструментарій 

нормативної та емпіричної політичної 

теорії, політичної методології, 

порівняльної та прикладної політології, 

міжнародних та глобальних студій у 
фаховій діяльності 

+ + + + + + +  

 

+ + 

ПРН 12 Вміти аналізувати взаємодію 

політичних акторів та інститутів, владу та 

урядування, політичні системи та режими, 

політичну поведінку у різних контекстах 

їх функціонування 

  + + + + +  

 

  

ПРН 13 Вміти аналізувати публічну 

політику на місцевому, національному, 

європейському та глобальному рівні 
+  + + + + +  

 
+  

ПРН 14 Застосовувати теорії та методи 
прикладної політології, політичних 

комунікацій, спеціальних політологічних 

дисциплін у професійній діяльності 

 +   + + + + +  + 

ПРН 15 Конструювати дизайн, розробляти 
програму та виконувати політологічні 
дослідження з використанням сучасних 
методів, технологій та інструментарію 
політичного аналізу. 

   + +  + + + + + 

ПРН 16 Презентувати результати 

теоретичних і прикладних досліджень 

фахівцям і широкій аудиторії, засобам 

  +    
 

+ 
+ 

  



масової інформації, експертам з інших 

галузей знань 
 
7. Схема формування оцінки: 
7.1. Форми оцінювання 
Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе оцінювання 

засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – результати навчання 

(знання 1.1-1.2), що складає 30% від загальної оцінки та оцінювання практичної 

підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.5); (комунікація 3.1-3.2); (автономність та 

відповідальність 4.1-4.2), що складає 70% загальної оцінки.  
 
При простому розрахунку отримуємо:  

Підсумкова оцінка кваліфікаційної роботи 
Мінімум 60 
Максимум 100 

 
Підсумкова оцінка становить середньозважену оцінку присутніх членів Екзаменаційної 

комісії, котрі беруть до уваги три базових складники: 
• змістовні та формальні характеристики роботи; 
• оцінку рецензента та відгук наукового керівника, надані у письмовій формі до 

розгляду комісією; 
• особливості представлення й захисту результатів роботи 

 
Оцінка відмінно (90–100 балів) ставиться, якщо кваліфікаційна робота виконана на 

актуальну тему, має логічно несуперечливу структуру та чітко визначає мету, предмет, об’єкт 

дослідження; поставлені завдання дозволяють уповні розкрити тему, а обрані методи 

релевантні дослідницьким завданням; зміст роботи відповідає визначеному плану та глибоко 

і вичерпно розкриває досліджувану проблему; висновки носять обґрунтований характер, є 

самостійними і науково достовірними та спираються на достатню джерельну базу; робота 

відповідає вимогам академічної доброчесності та стандартам оформлення всіх її структурних 

елементів; робота виконана з дотриманням термінів планування, написання та подання до 

захисту і не містить системних орфографічних, лексичних, стилістичних помилок; має 

вагомий дослідницький потенціал. Робота повинна бути належним чином презентована: чітко-
структурована доповідь, артикульовано і пояснено сутнісні складники дослідження та 

аргументовано викладено свою позицію; надано обґрунтовані відповіді на запитання членів 

експертної комісії чи інших присутніх на публічному захисті та зауваження рецензента. 
Оцінка добре (75–89 балів) ставиться, якщо робота за змістом і структурою досягає 

достатньо високого рівня відповідності вимогам, але не задовольняє у повному обсязі 

критеріям до представлення та захисту кваліфікаційної роботи, зокрема якщо студент не надає 

вичерпних відповідей на запитання членів експертної комісії. Також робота може містити 

незначні структурні чи стилістичні огріхи. 
Оцінка задовільно (60–74 балів)  ставиться, якщо студент в цілому досягнув визначених 

результатів, але роботі бракує аргументації базових тверджень, самостійності у визначенні та 

вирішенні завдань дослідження; якщо студент не демонструє глибини розуміння сутності та 

специфіки проблеми дослідження, не спирається на належну джерельну базу, має певні 

неточності у формулюваннях мети, завдань та інших структурних частинах кваліфікаційної 

роботи; не дає переконливих відповідей на додаткові питання та/чи не володіє навичками 

презентування результатів дослідження. 
Оцінка незадовільно (0–59 балів) ставиться, якщо студент не опанував необхідних 

матеріалів дослідження, поверхово аналізує досліджувану проблему та фрагментарно 

висвітлює сутність важливих питань. Робота містить як стилістичні, так і методичні та 

змістовні помилки і неточності, не має належної самостійності у описі, поясненнях та 

виведенні висновків. Суттєвим недоліком також є неспроможність студента надати відповідь 

на питання, що уточнюють ступінь знання та розуміння предметного змісту дослідження. 



У випадку незгоди з оцінкою із захисту дипломної роботи здобувач вищої освіти має право 

не пізніше 12 години наступного робочого дня за днем оголошення результату захисту подати 

апеляцію на ім'я ректора, яку мають розглянути протягом трьох робочих днів після її подання, 
створеною за розпорядженням ректора (проректора з науково-педагогічної роботи) 

апеляційною комісією. 
 
7.3 Шкала відповідності 
Відмінно / Excellent 90-100 
Добре / Good 75-89 
Задовільно / Satisfactory 60-74 
Незадовільно / Fail 0-59 

 
 

СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  

№ 

п/п Вид роботи 
Кількість годин 

Самостійна 

робота 
 Підготовчий етап  

1 Вибір теми дослідження 5 

2 Визначення предмета, об’єкта дослідження, мети та основних 
завдань 

15 

3 Добір необхідної джерельної бази 15 
 Робота над текстом 

 

4 Вивчення  та аналіз джерел за темою дослідження 25 
5 Уточнення структури і плану дослідження 5 
6 Викладення композиційно впорядкованого тексту роботи 70 
7 Формулювання тексту вступу і висновків 15 
 Оформлення роботи  

8 Оформлення списку літератури, титульної сторінки та 

додатків 
10 

9 Редагування тексту 10 
 Підготовка до захисту  

10 Підготовка доповіді й презентаційних матеріалів 10 
 ВСЬОГО 180 

 
Загальний обсяг – 180 год., зокрема: 
Самостійна робота – 180 год. 
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