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Програма навчальної дисципліни 

Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання 

Курсова робота з навчальної дисципліни «Політична наука: конфліктологічний підхід» 
готується студентом протягом одного семестру, паралельно з вивченням курсу. 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».  

Метою курсової роботи з дисципліни «Політична наука: конфліктологічний підхід» є 
формування  у студентів уміння визначати актуальність теми, її об’єкт та предмет, ставити та 
вирішувати ряд завдань, продемонструвати вміння роботи з науковими джерелами, застосовувати 
конфліктологічний підхід при оцінці політичних явищ і подій у динаміці, презентувати результати 
дослідження. 

Студенти після засвоєння кредитного модуля мають продемонструвати такі результати 
навчання: 

Знання: 

 оволодіють сучасними знаннями щодо категорій політичної науки, принципів 
функціонування політичної системи і моделей політичної взаємодії; 

 зможуть реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, у контексті виборчого 
права, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та 



необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 
громадянина в Україні; 

 отримають навички збереження і примноження моральних, культурних, наукових 
цінностей і досягнень суспільства на основі розуміння закономірностей розвитку 
політичних процесів та їх сучасних трансформацій, принципів здійснення політики, 
демократизації як базового тренду світових реалій, практики електоральних процедур і 
виборчих процесів; 

 сформують здатності до адаптації та дії в новій ситуації в контексті оцінки політичних явищ  
у динаміці, виявляючи причини, наслідки і взаємозв’язки між різними подіями.  
 

Уміння: 

 оволодіють навичками працювати в команді у під час ділових і імітаційних ігор щодо 
моделювання виборчих президентських, парламентських та місцевих кампаній; 

 зможуть планувати та управляти часом, розуміючи алгоритми прийняття державно-
політичних рішень та усвідомлюючи поставлені цілі і завдання різних владних акторів;  

 здобудуть вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми реалізації політичних 
процесів, співставляти теоретичні засади політики з принципами практичної реалізації; 

 опанують здатності впроваджувати інноваційні технології щодо суб’єктивних і 
психологічних складових політичних процесів, зокрема сучасного політичного лідерства, 
політичних еліт, а також політичної свідомості і культури, що ретранслюються у 
ідеологічний вимір; 

 сформують здатності до дослідницької та пошукової діяльності в сфері публічного 
управління та адміністрування, у контексті самостійного формулювання тенденцій, що 
притаманні українському та світовому політичним просторам. 
 

Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній схемі навчання за 
відповідною освітньою програмою) 

 Навчальна дисципліна «Політична наука: конфліктологічний підхід» належить до циклу 
дисциплін базової підготовки у відповідності до стандартів вищої освіти. За структурно-логічною 
схемою програми підготовки фахівця дана навчальна дисципліна тісно пов’язана з іншими 
дисциплінами гуманітарного профілю: «Соціологія», «Соціальна філософія», «Теорія держави і 
права». 

 

Зміст навчальної дисципліни  

Форма 
навчання 

Аудиторні заняття (годин) 

Семестрова атестація 
Лекції 

Практичні 
заняття 

Самостійна 
робота 

Денна 
 

- - 30 Залік (захист курсової) 

Заочна - - 30 Залік (захист курсової) 

 

 

Навчальні матеріали та ресурси 

1. http://www.sociology.kpi.ua/literature - кафедра соціології КПІ ім.Ігоря Сікорського 
2. http://www.socio-journal.kpi.kiev.ua/ – Вісник КПІ ім. Ігоря Сікорського. Соціологія. Політологія. 

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

http://www.socio-journal.kpi.kiev.ua/


4. http://www.nbuv.gov.ua – Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. 
5. https://www.coursera.org/ Coursera – Масові відкриті он-лайн курси  
6. https://prometheus.org.ua/.  – Найкращі онлайн -курси України та світу 
7. http://www.ukrstat.gov.ua/ – Державна статистика України 
8. www.ec.europa.eu/eurostat – статистична інформація про країни Європейського союзу 
9. https://nsuworks.nova.edu/pcs/about.html – Peace and Conflict Studies Journal 

 
Повний список основних та додаткових матеріалів необхідних для вивчення навчальної 

дисципліни надсилається студентам електронною поштою або розповсюджуються через обраний 

студентами месенджер. 

 

Навчальний контент 

5. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

 5.1. Лекційні заняття 
Не передбачено  

 
5.3. Семінарські (практичні) заняття 

 
Не передбачено  

Самостійна робота студента 

З метою поглиблення знань студентів з дисципліни, отримання досвіду самостійної 
роботи з науковою літературою пропонується самостійне опрацювання наукової літератури з 
проблемних питань політичних процесів. Курсова робота відноситься до циклу професійної 
підготовки, її  статус – обов’язкова. На її підготовку планується 30 годин самостійної роботи (1 
кредит ЄКТС). Тему курсової роботи студент обирає з переліку тем, які представлено викладачем, 
а також може запропонувати власну тему, узгодивши її з викладачем. Орієнтовна тематика 
курсових робіт «Політична наука: конфліктологічний підхід» представлена у Додатку А. 

 
 

Графік виконання курсової роботи 
 

Тиждень 
семестру 

Назва етапу роботи 
Навчальний час (год) 

СРС 

2 Отримання теми та завдання 0 

4 Підбір та вивчення літератури, 
затвердження плану курсової роботи 

7 

5-8 Виконання розділу 1 7 

9-11 Виконання розділу 2 7 

12-14 Виконання розділу 3 7 

14-15 Написання висновків до курсової роботи 2 

16 Подання КР на перевірку 0 

17-18 Захист КР 0 

 
 
 

https://www.coursera.org/
https://prometheus.org.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.ec.europa.eu/eurostat


Політика та контроль 

1. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Результати навчання, контрольні заходи та терміни виконання оголошуються студентам на 
першому занятті. 

 

Обов’язкова умова допуску до захисту курсової роботи Критерій 

1. Унікальність тексту, належне оформлення та 
вчасність подання  

10 ≤RD≤20 

2. 
Розкриття предмету дослідження в індивідуальному 
завданні, відповідність змісту курсової роботи 
вимогам  

30 ≤RD≤40 

3. 
Презентація та захист індивідуального завдання за 
обраною тематикою  

20≤RD≤ 30 

4. Всього 60≤RD≤100 

 
 
 
Політика університету 
 
Академічна доброчесність 

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. 
(інша необхідна інформація стосовно академічної доброчесності)  
 
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.  
 

2. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО) 

 Проміжна атестація студентів (далі атестація) є календарним рубіжним контролем. Метою 
проведення атестації є підвищення якості навчання студентів та моніторинг виконання графіка 
освітнього процесу студентами. Бали студент отримує за умови своєчасного виконання графіку 
написання курсової роботи та належного оформлення джерельної бази.   

Календарний рубіжний контроль: 

1. Вибір теми курсової роботи – 2 тиждень (2 бали); 
2. Затвердження плану курсової роботи – 4 тиждень (4 бали); 
3. Написання першого розділу курсової роботи – 5-8 тиждень (4 бали); 
4. Написання другого розділу курсової роботи – 9-11 тиждень (4 бали); 
5. Написання третього розділу курсової роботи – 12-14 тиждень (4 бали); 
6. Написання висновків до курсової роботи – 14-15 тиждень (2 бали); 
7. Презентація та публічний захист – 16-18 тиждень. 

 Рейтингова оцінка з курсової роботи має дві складові. Перша (стартова) характеризує роботу 
студента з написання курсової роботи. Друга складова характеризує якість захисту студентом 
курсової роботи. Розмір шкали стартової складової дорівнює 70 балів, а складової захисту – 30 
балів. 



1. Стартова складова (70 балів): 
- своєчасність виконання графіка написання курсової роботи, належне оформлення 

джерельної бази – 20 балів; 
- відповідність змісту курсової роботи вимогам (40 балів): 

логічність та послідовність у викладі матеріалу курсової роботи – 30 балів; 
якість оформлення цитувань у тексті – 10 балів; 

- вчасність подання курсової роботи на перевірку – 10 балів. 
2.  Складова захисту курсової роботи (30 балів): 

- якість доповіді – 5 балів; 
- ступінь володіння матеріалом – 10 балів; 
- ступінь обгрунтування прийнятих рішень – 10 балів; 
- вміння захищати свою думку – 5 балів. 

 
 

№ з/п Курсова робота % Ваговий бал 

1. 

Належне оформлення та 
своєчасність виконання 
графіка написання курсової 
роботи 

20 20 

2. 
Відповідність змісту курсової 
роботи вимогам 

40 40 

3. 
Вчасність подання курсової 
роботи на перевірку 

10 10 

4. Захист 30 30 

5. Всього 100 100 

 

 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 

 
 

3. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента) 

Рекомендації студентам 
 



Виконання курсової роботи є творчо-пошуковий і визначений часовими рамками процес,  який 
можна поділити на наступні етапи: 

 вибір теми і розробка змісту (плану) роботи; 

 джерелознавче дослідження: пошук літератури по темі, вивчення статей у часописах 
останніх років; 

 добір аналітичного матеріалу, розробка теоретичної частини роботи та написання наукової 
статті, або тез доповіді на наукову конференцію; 

 доопрацювання і форматування тексту роботи, з урахуванням зауважень та пропозицій 
наукового керівника; 

 розробка презентації курсової роботи; 

 публічний захист курсової роботи. 
Титульний аркуш курсової роботи повинен мати такий зміст: назва університету; назва 

факультету; назва кафедри; реєстраційний номер, назва навчальної дисципліни; тема курсової 
роботи; прізвище та ім’я студента, курс, номер академічної групи, науковий керівник, рік. 

За титульним аркушем слідує детальний план курсової роботи, в якому потрібно 
виокремлювати вступ, 3 розділи основного змісту, їх підрозділи, висновок, список використаної 
літератури. У плані праворуч позначаються номери сторінок початку кожного питання. Кожен 
розділ починається з нової сторінки. 

Обсяг курсової роботи в залежності від обраної теми може варіюватися від 25 до 30 сторінок 
основного тексту (за узгодженням з викладачем). Обсяг курсової роботи визначається вмінням 
студента стисло і водночас вичерпно розкрити тему: показати значення питання, що 
розглядається, оцінити, як воно висвітлюється в спеціальній літературі та розв’язується на 
практиці, зробити висновки та обґрунтувати власні пропозиції. 

До курсової надається анотація двома мовами – українською та англійською, із зазначенням 
ключових слів. 

Обов’язкова вимога: чітке посилання на джерела інформації. Всі цифри, факти, теорії, думки 
вчених, цитати повинні мати посилання у вигляді [2, с.54] (перша цифра означає номер джерела у 
наведеному в кінці творчої роботи списку літератури, а друга цифра – номер сторінки у цьому 
джерелі). Бажано використовувати таблиці, схеми, графіки, діаграми тощо. Список використаної 
літератури (не менше 15 джерел) оформляється згідно з діючими правилами. Якщо інформація 
взята з мережі інтернет, потрібно, як і для звичайної літератури, вказати автора, назву статті, а 
потім навести адресу сайту в інтернет. 

Курсова робота оцінюється за критеріями: логічності плану; повноти й глибини розкриття теми; 
наявності ілюстрацій (таблиці,малюнки, схеми тощо); кількості використаних джерел і чіткості 
посилань на них; відображення практичних матеріалів та статистичних даних; оформлення; 
обґрунтування власної думки студента з цього питання у вигляді висновку. 

Граничний термін подання курсової роботи на перевірку: за 10 днів до початку залікової сесії. 
За межами цього терміну курсові роботи кафедрою не приймаються, студент одержує за курсову 
роботу нульову оцінку. 

Курсова робота перевіряється на плагіат. У разі виявлення академічної не доброчесності 
робота не враховується, студент до захисту не допускається. 

 

 
 
 
Дистанційне навчання  

За умов дистанційного або змішаного навчання консультування студентів щодо 
написання курсових робіт проводиться в онлайн форматі. Використовуючи синхронні та 
асинхронні методи комунікації за допомогою Zoom, Telegram, Viber, а також електронне 
листування. 



 
Інклюзивне навчання  
Допускається  
 

Робочу програму навчальної дисципліни (силабус): 

Складено: старшим викладачем Северинчиком Олексієм Павловичем 

Ухвалено кафедрою соціології (протокол № ___ від ____________) 

Погоджено Методичною комісією факультету (протокол № __ від _______) 

 

 

  



 

ДОДАТОК А 

ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ «ПОЛІТИЧНА НАУКА: КОНФЛІКТОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД» 

1. Сучасна політична наука: актуальні проблеми і тенденції. 

2. Особливості функціонування політичної системи України: теорія і практика. 

3. Трансформація формальних і неформальних політичних інститутів. 

4. Політика і влада як об’єкти теоретичного дослідження. 

5. Конфліктогенні чинники у політиці. 

6. Легальність і легітимність: співвідношення понять. 

7. Етичний вимір політики: теорія і практика. 

8. Суверенітет як невід’ємний атрибут держави. 

9. Динаміка змін форми державного правління в Україні: причини і наслідки. 

10. Парламент як головний орган законодавчої влади: світова і національна практики. 

11. Повноваження уряду в умовах різних типів республік. 

12. Порівняльна характеристика президентських республік на прикладах держав. 

13. Політичні конфлікти: причини, динаміка, наслідки. 

14. Виборча кампанія як тип політичного конфлікту. 

15. Транзит політичного режиму в Україні. 

16. Громадянське суспільство в умовах різних типів політичних режимів.  

17. Політичні партії як суб’єкти виборчого процесу. 

18. Конфлікти між політичними партіями: причини і наслідки. 

19. Вибори як спосіб легітимації влади. 

20. Виборчі системи: теорія і практика. 

21. Механізми оновлення політичних еліт в умовах демократичних політичних режимів. 

22. Політичне лідерство як чинник мобілізації та інтеграції суспільства. 

23. Специфіка політичної культури в України. 

24. Вплив ЗМІ на формування політичної свідомості.  

25. Ідеологія як сукупність політичних цінностей. 

26. Радикальні ідеологічні рухи у сучасних політичних процесах. 

27. Комунікаційні практики у процесах вирішення політичних конфліктів. 

28. Виборчі технології як спосіб досягнення електорального результату. 

29. Курс України на євроінтеграцію: етапи та наслідки. 

30. Сучасні виклики зовнішньої політики: світовий та український контексти.  

 


