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Анотація навчальної 

дисципліни 
 

Курсова робота з навчальної дисципліни «Політична наука: конфліктологічний 

підхід» готується студентом протягом одного семестру, паралельно з вивченням курсу.  

Курсова робота відноситься до циклу професійної підготовки, її  статус – обов’язкова. На її 

підготовку планується 30 годин самостійної роботи (1 кредит ЄКТС). Студенти мають 

продемонструвати уміння визначити актуальність теми, її об’єкт та предмет, поставити та 

вирішити ряд завдань, продемонструвати вміння роботи з науковими 

джерелами,застосовувати конфліктологічний підхід при оцінці політичних явищ і подій у 

динаміці, презентувати результати дослідження. В ході роботи студенти спираються на 

знання та уміння, отримані в курсах «Соціологія громадської думки та мас-медіа», 

«Загальної соціології», «Методології та методів соціологічних досліджень», «Нерівність, 

конфлікт і соціальна справедливість», «Політична наука: конфліктологічний підхід». Тему 

курсової роботи студент обирає з переліку тем, які представлено викладачем, а також може 

запропонувати власну тему, узгодивши її з викладачем. 

 

Перелік тем 
1. Політична наука: теоретичні засади і сучасні тренди. 

2. Конфліктогенність політики і політичної влади. 

3. Специфіка конфліктів у політичній сфері. 

4. Держава як основний політичний інститут. 

5. Правова держава та громадянське суспільство як запобіжники соціальних конфліктів.  

6. Специфіка конфліктів за умов різних типів політичних режимів. 

7. Історія виникнення і розвитку політичних партій в Україні та світі: порівняльний   

аналіз. 

8. Взаємозв’язок партійних і виборчих систем. Закон Дюверже. 

9. Партійні системи європейських країн: порівняльний аналіз. 
10. Роль політичних партій у ескалації і врегулюванні конфліктів. 

11. Підвищення рівня конфліктності суспільства під час виборів.  

12. Технологічні аспекти електоральних процесів. 

13. Конфлікти між політичними елітами. 

14. Конфліктогенний характер політичного лідерства. 

15.  Роль ЗМІ в політичних маніпуляціях та формуванні громадської думки.  

16. Маніпулювання свідомістю у контексті політичних конфліктів. 

17. Ідеологічний вимір політики. 

18. Політичні кризові комунікації як інструмент вирішення конфліктів. 

19. Політичні рішення під час конфліктної взаємодії. 

20. Сучасний формат ведення військових дій та політичних переговорів. 

21. Конфлікти у міжнародній політиці. 

22. Питання полярного світу в геополітичному зрізі. 

23.   Зовнішня політика України у контексті міжнародного збройного конфлікту на Сході 

України. 
24. Політичні стереотипи і міфи в Україні та світі.  
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Результати навчання, контрольні заходи та терміни виконання оголошуються студентам на 

першому занятті. 

 

Графік виконання курсової роботи 
 

Тиждень 

семестру 
Назва етапу роботи 

Навчальний час (год) 

СРС 

2 Отримання теми та завдання 0 

3-5 Підбор та вивчення літератури 7 

6-9 Виконання розділу 1 7 

10-13 Виконання розділу 2 8 

14-15 Виконання розділу 3 8 

16 Подання КР на перевірку 0 

17 Захист КР 0 

 

 

Система 

оцінювання 
 

№ з/п Контрольний захід оцінювання % Ваговий бал 

1. Курсова робота 50 50 

2. Захист курсової роботи 50 50 

 Разом 100 100 
 

 

Максимальне значення кредитного модуля з курсової роботи становить 100 балів; якість 

курсової роботи – 50 балів, якість захисту – 50 балів.  

Якість курсової роботи оцінюється: 

48<50 балів, якщо робота має дослідницький характер, містить грамотно викладену 

теоретичну базу, глибокий аналіз досліджуваної теми, критичний розгляд джерел та 

літератури, характеризується логічним, послідовним викладенням матеріалу з відповідними 

обґрунтуваннями висновками, виконана з дотриманням основних вимог Державного 

стандарту України.  

43<48 балів, якщо робота має дослідницький характер, містить достатньо докладний аналіз 

та критичний розгляд наукових джерел з досліджуваної теми, характеризується послідовним 

викладанням матеріалу з відповідними, однак не завжди обґрунтованими висновками, 

виконана з дотриманням основних вимог Державного стандарту України.  

38<43 балів, якщо робота має дослідницький характер, містить посилання на джерела, 

послідовне викладення матеріалу з висновками, однак не завжди обґрунтованими, виконана 

здебільше відповідно до вимог Державного стандарту України.  
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33<38 балів, якщо дослідження проблеми, передбачено темою роботи, зводиться до 

констатації фактів, почерпнути із наукових джерел без їх критичного осмислення, містить 

поверхневий аналіз з необґрунтованими висновками, характеризується непослідовним 

викладенням матеріалу, виконана з недотриманням основних вимог Державного стандарту 

України.  

30<33 бали, якщо робота має слабо виражений дослідницький характер, не містить 

самостійного аналізу, обґрунтованих висновків, критичного осмислення наукових джерел, 

характеризується непослідовним викладенням теоретичного матеріалу, виконана з 

недотриманням основних вимог Державного стандарту України.  

20<30 балів, якщо робота не має дослідницький характер, не містить самостійного аналізу, 

обґрунтованих висновків, критичного осмислення наукових джерел, характеризується 

непослідовним викладенням теоретичного матеріалу, виконана з порушенням основних 

вимог Державного стандарту України.  

1<20 балів, якщо робота не є самостійним дослідженням теми, виконана з відсутнім 

опрацюванням  наукових джерел,  не відповідає вимогам Державного стандарту України. 

Така робота повертається студенту на доопрацювання.  

Якість захисту оцінюється: 

48<50 балів, якщо при захисті роботи студент демонструє глибоке знання питань теми, 

вільно оперує даними дослідження, з легкістю і переконливо відповідає на поставлене 

питання.  

43<48 балів, якщо при захисті роботи студент демонструє знання питань теми, вільно оперує 

даними дослідження, без особливих труднощів і переконливо відповідає на поставлене 

питання.  

38<43 балів, якщо при захисті роботи студент демонструє знання питань теми, вільно оперує 

даними дослідження, без особливих труднощів, однак не переконливо відповідає на 

поставлене питання.  

33<38 балів, якщо при захисті роботи студент демонструє певні знання питань теми, оперує, 

однак слабо, даними дослідження, непереконливо із зусиллями відповідає на поставлене 

питання.  

30<33 балів, якщо при захисті роботи студент слабо демонструє певні знання питань теми, не 

оперує даними дослідження, відповідає непереконливо і не на всі поставлені питання.  

20<30 балів, якщо при захисті роботи студент не демонструє знання питань теми, не оперує 

даними дослідження, відповідає непереконливо і не на всі поставлені питання.  

1<20 балів, якщо при захисті роботи студент не демонструє знання питань теми, не оперує 

даними дослідження, не відповідає на поставлені питання.  

Захист курсової роботи закінчується виставленням сумарного балу з переведенням його в 

оцінку і з занесенням її до відомості.  
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Курсова робота крім друкованої версії має містити електронну, в якій наводиться текст 

роботи, а також надаються всі файли з даними та результатами їх оброблення, презентація 

для захисту. 

Структура презентації на захист 

Слайд 1 – назва теми, прізвище та  ім’я студента 

Слайд 2 – обґрунтування актуальності теми 

Слайд 3 – мета, об’єкт, предмет 

Слайд 4 – завдання 

Слайд 5 – структура роботи (факультативно) 

Слайд 6-10 – результати виконання завдань 

Слайд 11 – висновки 

Слайд 12 – Дякую за увагу! 

 
Переведення значення рейтингових оцінок з курсової роботи в ECTS та традиційні оцінки 

для  виставлення їх до відомості та залікової книжки здійснюється відповідно до табл.1. 

Табл.1. 

Сума балів за всі види навчальної 

діяльності 

Традиційна оцінка 

95 - 100 відмінно 

85 - 94 дуже добре 

75 - 84 добре 

65 - 74 задовільно 

60 - 64 достатньо 

Менш ніж 60 незадовільно 

  

Навчальні 

ресурси 
1. http://www.socio-journal.kpi.kiev.ua/ – Вісник КПІ ім. Ігоря Сікорського. Соціологія. 

Політологія. Право. 

2. http://i-soc.com.ua/journal/content.php – Социология: теория, методы, маркетинг.  

3. http://www.nbuv.gov.ua – Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. 

4. https://www.coursera.org/ Coursera – Масові відкриті он-лайн курси  

5. https://prometheus.org.ua/.  – Найкращі онлайн -курси України та світу 

6. http://www.ukrstat.gov.ua/ – Державна статистика України 

7. www.ec.europa.eu/eurostat – статистична інформація про країни Європейського союзу 

8. https://nsuworks.nova.edu/pcs/about.html – Peace and Conflict Studies Journal 

http://www.socio-journal.kpi.kiev.ua/
https://www.coursera.org/
https://prometheus.org.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.ec.europa.eu/eurostat
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Повний список основних та додаткових матеріалів необхідних для вивчення 

навчальної дисципліни надсилається студентам електронною поштою або 

розповсюджуються через обраний студентами месенджер. 

 

 

Семестрова атестація 

студентів 
 

Обов’язкова умова допуску до захисту курсової 

роботи 
Критерій 

1 Текст та електронна версія, перевірена 

викладачем, файли з даними що аналізувалися 
Вимоги до курсової роботи 

2 Презентація до захисту Вимоги до презентації 

      

 

 

Політика навчальної 

дисципліни 

Порушення термінів виконання завдань та заохочувальні бали 

Заохочувальні бали Штрафні бали 

Критерій Ваговий бал Критерій Ваговий бал 

Участь у конференції /  

публікація тез за темою 

курсової роботи 

5 балів 
За кожний тиждень затримки 

із поданням розділів курсової 

– 2 бал  

  

Публікація наукової статті за 

темою курсової 

роботи 

10 балів   

Процедура оскарження результатів контрольних заходів оцінювання 

Студенти мають можливість підняти будь-яке питання, яке стосується процедури 

контрольних заходів та очікувати, що воно буде розглянуто згідно із наперед визначеними 

процедурами. Для оскарження контрольних заходів студент має подати заяву, у якій має 

бути вказана причина оскарження, наведені факти упередженості викладача. Викладач 

повинен обговорити дану заяву зі студентом особисто на консультації. В разі відсутності 

порозуміння щодо результату контрольного заходу, формується комісія з викладачів 

кафедри, яка оцінює процедуру проведення контрольного заходу та претензії студента. 

Комісія може вирішити провести контрольний захід повторно, або відхилити заяву. Рішення 

комісії є остаточним та оскарженню не підлягає. 

 

Академічна доброчесність 
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Політика та принципи академічної доброчесності визначені у розділі 3 Кодексу честі 

Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені 

Ігоря Сікорського». Детальніше: https://kpi.ua/code. 

 

 

Норми етичної поведінки 

Норми етичної поведінки студентів і працівників визначені у розділі 2 Кодексу честі 

Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені 

Ігоря Сікорського». Детальніше: https://kpi.ua/code.  

 

 

Матриця відповідності результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання 

та оцінювання 

 

ЗО8 Курсова робота з соціальної статистики та демографії 

Результати навчання Методи навчання Форми оцінювання 

ЗН5 Соціологічних теорій конфлікту, 

причин та особливостей перебігу 

регіональних та етнічних 

конфліктів у світі, методів та 

процедур їх управління та 

попередження 

Проблемний,частково 

пошуковий, 

дослідницький 

Захист курсової роботи 

ЗН8 Особливостей комунікації з 

зовнішнім середовищем та 

всередині соціальної групи; 

принципів та механізмів 

налагодження ефективної 

комунікації 

Дослідницький, 

імітаційний, ділова гра 

Захист курсової роботи 

УМ10 Використовувати принципи та 

механізми налагодження 

ефективної комунікації, 

попереджувати та 

конструктивно вирішувати 

соціальні конфлікти на основі 

сучасних інформаційних та 

освітніх технологій 

 

Метод кейсів, 

імітаційний метод 

Захист курсової роботи 

 

 


