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ВСТУП 

 

1. Мета дисципліни – впровадження методу багатовимірної експертизи в аналізі 

суспільно-політичних питань, здійснення аналізу зовнішніх та внутрішніх аспектів, 

методів роботи підрозділів у сфері освіти та виробничого навчання, громадських і 

самоврядних організацій, громадських організацій в соціально-культурній сфері, органів 

державної влади; ознайомлення студентів з основними формами, принципами і методами 

науково-дослідної роботи та опрацювання методики її проведення; набуття професійних 

якостей майбутнього дослідника, які відповідають вимогам сучасного суспільства; 

поглиблення теоретичних знань в сфері філософських дисциплін; підбір фактичного 

матеріалу для написання кваліфікаційної роботи; формування вмінь і навичок 

опрацювання наукових та інформаційних джерел, потреб у самоосвіті, самовихованні та 

підвищенні своєї кваліфікації. 

2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

1. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати теоретичний зміст 

предметної області: систему філософських ідей, підходів, концепцій, теорій, понять та 

принципів щодо аналізу суспільно-політичних питань. 

2. Вміти збирати, систематизувати, аналізувати та інтерпретувати інформацію 

щодо об’єкту дослідження; застосовувати основні терміни, категорії й класифікації 

філософії та гуманітаристики в аналізі суспільно-політичних явищ та процесів; 

використовувати набуті знання та вміння у дослідній роботі. 

3. Володіти навичками наукового дослідження та управління інформацією; 

критичного ставлення та прогнозування стосовно суспільно-політичних подій та явищ; 

використання іншомовних фахових джерел з царини філософії та гуманітаристики. 

3. Анотація навчальної дисципліни. Навчальна дисципліна знайомить студентів 

зі структурою, основними елементами та етапами роботи науково-дослідних установ, 

підрозділів у сфері освіти та виробничого навчання, громадських і самоврядних 

організацій, громадських організацій в соціально-культурній сфері, органів державної 

влади; методикою експертизи, рецензування, підготовки науково-дослідної продукції. 

4. Завдання (навчальні цілі) – вивчення теоретичних класичних джерел за 

обраною науковою проблемою, пов’язаною зі спеціалізацією кафедри та відповідно до 

наукової проблеми дослідження щодо майбутньої магістерської роботи; визначення стану 

розробки питань обраної наукової проблеми у вітчизняній та іноземній літературі; 

ознайомлення із структурою, науковою проблематикою та результатами наукової роботи 

академічних і галузевих інститутів та їх провідних спеціалістів щодо обраного напряму 

досліджень; оволодіння методикою обробки та аналізу суспільно-політичних питань. 

Дисципліна спрямована на формування наступних програмних 

компетентностей: 

ЗК 1. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

ЗК 3.  Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК 4. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

ЗК 5.  Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного 

рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). 

ЗК 6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК 7. Здатність розробляти проєкти та управляти ними. 

ФК 1. Здатність використовувати історико-філософську спадщину в осмисленні та 

розв’язанні дослідницьких проблем. 

ФК 3. Здатність формулювати та аргументувати актуальні філософські ідеї, 

доказово й обґрунтовано викладати результати дослідження.  

ФК 4. Здатність обирати і застосовувати найбільш ефективну методологічну 

стратегію дослідження.  
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ФК 5.   Здатність критично працювати з філософськими текстами, застосовувати 

різні методи аналізу та інтерпретації. 

ФК 6.  Здатність здійснювати аналіз, оцінку і прогнозування    соціальних,

 політичних, економічних та культурних процесів із застосуванням фахових 

знань. 

ФК 8. Здатність викладати філософські дисципліни у закладах вищої освіти. 

ФК 9. Здатність усно і письмово презентувати та обговорювати результати 

наукових досліджень у різних формах наукової комунікації. 

 

5. Результати навчання: 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

 

Результат навчання 

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

автономність та відповідальність) 

Методи 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання 

Відсоток у 

підсумкові

й оцінці з 

дисциплін

и 
Код  Результат навчання 

 Знати:    

1.1 основні терміни, категорії та 

класифікації філософії та 

гуманітаристики в аналізі 

актуальних суспільно-

політичних питань 

Виробнича 

практика, 

науково-

дослідна робота  

Звіт про 

стажування у 

науково-дослідній 

установі, наукова 

стаття, текст 

рецензії на статтю 

іншого студента 

15 

1.2 основні методи аналізу, оцінки і 

прогнозування соціальних, 

політичних, економічних та 

культурних процесів 

Виробнича 

практика, 

науково-

дослідна робота 

Звіт про 

стажування у 

науково-дослідній 

установі, наукова 

стаття, текст 

рецензії на статтю 

іншого студента 

15 

 Вміти:    

2.1 використовувати історико-

філософську спадщину в 

осмисленні та розв’язанні 

дослідницьких проблем 

Науково-

дослідна робота 

Наукова стаття, 

тези до наукової 

конференції  

5 

2.2 критично працювати з 

філософськими текстами, 

застосовувати різні методи 

аналізу та інтерпретації 

Науково-

дослідна робота 

Наукова стаття, 

тези до наукової 

конференції 

10 

2.3 обирати і застосовувати 

найбільш ефективну 

методологічну стратегію 

дослідження 

Науково-

дослідна робота 

Звіт про 

стажування у 

науково-дослідній 

установі, наукова 

стаття, текст 

рецензії на статтю 

іншого студента 

10 

2.4 розробляти і реалізовувати 

наукові або прикладні проєкти 

у сфері філософії та з дотичних 

міждисциплінарних проблем 

Виробнича 

практика, 

науково-

дослідна робота 

Звіт про 

стажування у 

науково-дослідній 

установі, наукова 

10 
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стаття, текст 

рецензії на статтю 

іншого студента 

2.5 планувати і виконувати наукові 

дослідження з філософії та 

дотичних питань 

Виробнича 

практика, 

науково-

дослідна робота 

Звіт про 

стажування у 

науково-дослідній 

установі, наукова 

стаття, текст 

рецензії на статтю 

іншого студента 

10 

 Комунікація:    

3.1 демонструвати здатність до 

вільної комунікації мовою 

навчання, використовувати 

знання іноземних мов для 

аналізу інформаційних 

інтернет-ресурсів, читання 

новітньої філософської 

літератури 

Виробнича 

практика, 

науково-

дослідна робота 

Наукова стаття, 

тези до наукової 

конференції 

5 

3.2 презентувати і захищати 

результати свого дослідження 

Апробація 

наукової роботи  

Наукова стаття, 

тези до наукової 

конференції 

5 

 Автономність та 

відповідальність  

   

4.1 самостійно шукати та критично 

опрацьовувати наукову 

літературу із царини філософії 

та гуманітаристики  

Науково-

дослідна робота 

Наукова стаття, 

тези до наукової 

конференції 

5 

4.2 нести відповідальність за 

достовірність інформації, 

незаангажованість проведених 

досліджень 

Виробнича 

практика, 

науково-

дослідна робота 

Звіт про 

стажування у 

науково-дослідній 

установі, наукова 

стаття, текст 

рецензії на статтю 

іншого студента 

5 

4.3 демонструвати можливості до 

подальшого навчання з високим 

рівнем автономності 

Науково-

дослідна робота 

Наукова стаття, 

тези до наукової 

конференції 

5 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни 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 

4

.

3 

ПРН 1. Здійснювати інтелектуальний пошук, 

виявляти і критично осмислювати актуальні 

проблеми сучасної філософської думки, 

розробляти їх в рамках власного 

філософського дослідження. 

+ + + +      +  + 
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ПРН 2. Знати і використовувати фаховий 

словник та філософські засоби для донесення 

власних знань, висновків та аргументації до 

фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які 

навчаються. 

+   +    

+ 

     

ПРН 3. Вміти реконструювати історичний 

поступ світової філософії, еволюцію 

філософських ідей і проблем. 

+ +           

ПРН 4. Пропонувати та обґрунтовувати нові 

підходи до розв’язання задач і проблем. 

 +   +  +      

ПРН 5. Використовувати методологію та 

пізнавальні засоби, що властиві філософії та 

її застосуванням. 

 + + + + + +      

ПРН 6. Володіти державною та іноземними 

мовами на рівні, достатньому для вільного 

фахового спілкування та обговорення 

наукових проблем і результатів досліджень у 

сфері філософії. 

       + + +   

ПРН 7. Критично осмислювати, аналізувати 

та оцінювати філософські тексти, 

застосовувати релевантні методи їх аналізу та 

інтерпретації. 

  + + +     +   

ПРН 8. Розуміти зв’язки філософії з іншими 

напрямами філософського                    

 дискурсу                 та         іншими 

інтелектуальними й гуманітарними 

практиками. 

+  + +         

ПРН 9. Ефективно використовувати 

інформаційно-комунікаційні технології в 

професійній діяльності. 

         + + + 

ПРН 10. Брати участь у наукових дискусіях з 

філософії та міждисциплінарних проблем з 

філософами та експертами інших галузей 

знань. 

       + +  +  

ПРН 11. Аналізувати, оцінювати і 

прогнозувати соціальні, політичні, 

економічні та культурні процеси із 

застосуванням фахових знань та 

спеціалізованих навичок розв’язання 

складних задач філософії. 

+ +    + +   + +  

ПРН 12. Використовувати набуті знання в 

практиці європейської та євроатлантичної 

інтеграції України, зокрема проводити 

світоглядний аналіз та етико-ціннісну 

експертизу інтеграційних процесів. 

+ +    +       

ПРН 13. Розробляти і реалізовувати наукові 

та/або прикладні проєкти у сфері філософії та 

з дотичних міждисциплінарних проблем. 

     + +   +  + 

ПРН 14. Приймати ефективні рішення з 

питань управління складною професійною 

та/або навчальною діяльністю у сфері 

         +  + 
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філософії. 

ПРН 15. Розробляти і викладати філософські 

дисципліни в закладах освіти. 

  + + + + + + + + +  

ПРН 16. Ефективно здійснювати аналітичне 

обґрунтування та інформаційно-

організаційний супровід професійної 

діяльності.  

+      + +  + +  

 

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 4.1-4.3), що складає 70% 

загальної оцінки. 

Оцінювання роботи за період практики: 

1. Виробнича практика (стажування в науково-дослідній установі/ 

громадській організації): РН 1.1-1.2, 2.4, 2.5, 3.1, 4.2 – 30 / 50 балів 

2. Науково-дослідна робота: РН 1.1-1.2, 2.1-2.5, 3.1, 3.3, 4.1-4.3 – 18 / 30 балів 

3. Апробація наукової роботи: РН 3.2 –12 / 20 балів 

Загальну кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння 

матеріалу з усього терміну практики. Загальна оцінка за семестр складається із балів, 

отриманих за виробничу практику (стажування у науково-дослідній установі/ громадській 

організації), науково-дослідну роботу (підготовка наукової статті, написання рецензії на 

наукову статтю іншого студента) та за апробацію наукової роботи (написання і подання 

тез до наукової конференції). Всі види робіт за період практики мають у підсумку: 

- в максимальному вимірі 100 балів 

- в мінімальному вимірі 60 балів 

У разі відсутності під час практики студент має відпрацювати завдання в письмовій 

формі. 

Підсумкове оцінювання у формі диференційованого заліку: 

Підсумкова кількість балів з дисципліни (максимум 100 балів) визначається як 

сума балів за систематичну роботу впродовж терміну практики. Диференційований залік 

виставляється за результатами роботи студента впродовж усього терміну практики і не 

передбачає додаткових заходів оцінювання. 

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів, ніж критичний мінімум 

– 60 балів, для одержання заліку необхідно обов’язково відпрацювати невиконані види 

роботи в письмовій формі та здати керівнику практики. 

Підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) складається із 

суми кількості балів за усі форми практики (мінімум 60, максимум 100 балів). 

Диференційований залік відбувається в формі звіту та його усної презентації на засіданні 

кафедри, за якою студент проходив практику. Таким чином, підсумкова оцінка 

складається із суми кількості балів за виконання виробничої практики, науково-дослідної 

роботи та апробації наукової роботи. 

 

При простому розрахунку отримуємо: 

 Кількість балів за період 

практики  

Підсумкова оцінка з 

дисципліни  

Мінімум  60 60 

Максимум  100 100 
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7.2 Організація оцінювання: 

Робота за період практики Кількість балів  

Min – 60 балів Max – 100 балів 

Виробнича практика  Стажування в науковій 

установі/ громадській 

організації 

«30» х 1 = 30 «50» х 1 = 50 

Науково-дослідна 

робота  

Підготовка наукової 

статті до фахового 

видання з філософії 

«12» х 1 = 12 «20» х 1 = 20 

Написання рецензії на 

статтю іншого 

студента-практиканта 

«6» х 1 = 6 «10» х 1 = 10 

Апробація наукової 

роботи  

Написання і подання 

тез на наукову 

конференцію 

«12» х 1 = 12 «20» х 1 = 20 

Загальна оцінка за 

проходження 

практики 

 60 100 

 

Критерії оцінювання: 

 

Виробнича практика (стажування в науково-дослідні установі): 

50-40 балів – студент у повному обсязі виконує завдання в межах стажування, 

глибоко та всебічно розкриває зміст поставлених завдань, спираючись на необхідну 

літературу. 

39-30 балів – студент у достатньому обсязі виконує завдання в межах стажування, 

але може припускатися несуттєвих помилок.  

29-20 балів – в цілому виконує завдання в межах стажування, але не демонструє 

глибини знань. Допускає суттєві помилки під час виконання завдань. 

19-0 балів – не в повному обсязі, фрагментарно та поверхово виконує завдання в 

межах стажування. Має суттєві помилки в роботі. 

Науково-дослідна робота: 

1. Підготовка наукової статті до фахового видання з філософії: 

20-11 балів – студент у повному обсязі володіє досліджуваним матеріалом, вільно 

та аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого 

завдання, використовує сучасну фахову літературу, демонструє самостійність, 

достовірність, незаангажованість здійсненного дослідження. 

10-0 балів – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово 

його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має помилки в роботі.  

2. Написання рецензії на наукову статтю іншого студента: 

10-7 бали – студент у повному обсязі володіє оцінюваним матеріалом, вільно та 

аргументовано викладає експертну думку, глибоко та всебічно розкриває зміст 

поставленого завдання, демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість 

здійсненної оцінки. 

6-0 балів – студент не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та 

поверхово його оцінює, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має помилки в 

роботі.  

Апробація наукової роботи: 

20-13 балів – студент у повному обсязі, вільно та аргументовано викладає 

результати свого дослідження, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого 

завдання, використовує сучасну фахову літературу, демонструє самостійність, 

достовірність, незаангажованість здійсненного дослідження. 
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12-0 балів – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово 

його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має помилки в роботі. 

 

7.3. Шкала відповідності: 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

№ 

п/п 

Вид роботи  Кількість годин 

1. Виробнича практика (стажування в науково-дослідній 

установі/ громадській організації 

90 

2. Науково-дослідна робота  60 

3. Апробація наукової роботи 30 

 ВСЬОГО 180 

 

Загальний обсяг – 180 год. 
 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: 

Основна: (Базова) 

1. Ковальчук В.В., Моїсєєв Л.М. Основи наукових досліджень. Навч. посіб. 3е вид., 

перероб і доп. /за наук. ред.. В.О. Дроздова. Київ : ВД «Професіонал», 2005. 240 с. 

2. Міжнародні стилі цитування та посилання в наукових роботах: методичні 

рекомендації / автори-укладачі О. Боженко, Ю. Корян, М. Федорець. Київ: УБА, 

2016. URL: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/18681/5/Academ_4_12_red1-2.pdf  

3. Основи методології та організації наукових досліджень: Навч. посіб. для 

студентів, курсантів, аспірантів, ад’юнктів /за ред. А. Є. Конверського. Київ : 

Центр учбової літератури, 2010. 352 с. 

4. Основи науково-дослідної роботи: Навчальний посібник для студентів, аспірантів і 

докторантів філософського факультету /Упоряд. А.Є. Конверський та ін.; за ред. д-

ра філос. наук А.Є.Конверського. Київ : ВПЦ «Київський університет», 2004. 186 с. 

5. Положення про систему виявлення та запобігання академічного плагіату у 

Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (Затверджено 

Вченою радою Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

02.03.2020, протокол №8). URL: http://senate.univ.kiev.ua/?p=1352 

 

Додаткова: 
1. Закон України про вищу освіту. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-

18#Text  

2. Положення про організацію освітнього процесу у Київському національному 

університеті імені Тараса Шевченка (Затверджено Вченою радою Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. 07.05.2018, протокол №10). 

URL: http://nmc.univ.kiev.ua/docs/Poloz_org_osv_proc-2018.pdf  

3. Як писати про культуру?: збірник есеїв і лекцій / Д. Бальйор, М. Савка, А. Бондар 

та ін. – К.: CSM; Адеф-Україна, 2015. – 236 с. 

 
 

  

https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/18681/5/Academ_4_12_red1-2.pdf
http://senate.univ.kiev.ua/?p=1352
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18%23Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18%23Text
http://nmc.univ.kiev.ua/docs/Poloz_org_osv_proc-2018.pdf
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Додаток 1 

 

Схема індивідуального плану-графіку практики студента 

 

 

Індивідуальний план-графік 

науково-виробничої практики студента магістратури 

ІІ курсу філософського факультету 

ОПП «Філософія» 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

                                     кафедри                                                              

 

 

 

___________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові) 

 

 

 

 

Керівник практики 

________________________ 

(науковий ступінь, вчене звання, П.І.П., 

підпис) 

 

 

№ 

п/п 

Дата  Тема заняття  Вид роботи  База практики Час 

проведення  

      

 

 

 

1. Виробнича практика 

2. Науково-дослідна робота 

3. Апробація наукової роботи 
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Додаток 2 

 

Форма щоденника студента-практиканта 

 

 

ЩОДЕННИК 

 

науково-виробничої практики студента магістратури 

ІІ курсу філософського факультету 

ОПП «Філософія» 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

                                     кафедри                                                              

 

 

 

 

Період практики  

 

Місце практики  

 

Керівник практики  

                                   посада, науковий ступінь, вчене звання, П.І.П 

 

 

№ 

п/п 

Дата  Вид роботи Примітка  Підпис  

     

 

 

 

 

 

Підпис практиканта  

 

Підпис керівника практики 
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Додаток 3 

 

Форма звіту про проходження науково-виробничої практики 

 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка  

Філософський факультет  

Кафедра  

 

ЗВІТ 

 

Про проходження науково-виробничої практики студентом (кою) 

ІІ курсу магістратури ОПП «Філософія» 

 

(прізвище, ім’я, по батькові) 

 

У період з            по             20     р. я проходив (ла) науково-виробничу практику на  

 

 

 

 

Керівник практики  

(посада, науковий ступінь, вчене звання, П.І.П) 

 

За період практики я виконав (ла) такі види робіт: 

1. Виробнича практика: 

№ 

п/п 

Вид роботи П.І.П 

викладача  

База практики  Дата 

проведення  

Підпис 

керівника  

      

 

2. Науково-дослідна робота: 

№ 

п/п 

Назва статті  Назва збірки 

наукових праць 

або часопису 

Дата 

проведення  

Оцінка  Підпис 

керівника 

      

 

3. Апробація наукової роботи: 

№ 

п/п 

Тема доповіді Назва конференції  Дата проведення  Підпис 

керівника 

     

 

Дата, підпис студента-практиканта 

Підпис керівника-методиста 

 

 

Затверджено  

на засіданні кафедри                                     Оцінка практики                             

Протокол №       від                    20     р. 
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