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ПЕРЕДДИПЛОМНИЙ СЕМІНАР 

 

Інформація про 

факультети (навчально-

наукові інститути) і курси 

навчання, студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

 

Факультет міжнародних економічних відносин та 

туристичного бізнесу 

 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти, 1 курс  

 

Спеціальність 291 «Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії» 

 

Освітні програми: «Міжнародні відносини та регіональні 

студії: європеїстика», «Міжнародні відносини та регіональні  

студії: сходознавство 

 

Семестр: 1 

Контактні дані 

розробників робочої 

програми навчальної 

дисципліни, науково-

педагогічних працівників, 

залучених до викладання 

 

завідувач кафедри туристичного бізнесу та країнознавства, 

к.іст.н., доцент Парфіненко Анатолій Юрійович, 61022, Харків, 

майдан Свободи, 6, північний корпус, 3 поверх, ауд. 366; тел. 

(057) 706-06-46. електронна адреса кафедри: turbiz@karazin.ua 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

 

Вивчення дисципліни спирається на попередні базові знання з 

історії міжнародних відносин, теорії міжнародних відносин, 

міжнародних відносин та світової політики, основ наукових 

досліджень та ін. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опис 

 

Мета дисципліни. 

Метою освоєння дисципліни «Переддипломний семінар» є: 

навчання магістрантів самостійного аналізу процесів і явищ 

міжнародного життя, а також грамотному оформленню 

результатів досліджень у вигляді магістерських дипломних 

робіт з урахуванням вимог «академічної доброчесності».  

Курс дозволяє магістрантам оволодіти навичками аналізу 

природи сучасної світової політики, коректного використання 

теорії міжнародних відносин, а також підготовки текстів 

(аналітичних записок, есе, наукових статей, дипломних робіт) і 

усних презентацій у сфері аналізу міжнародних відносин і 

зовнішньої політики окремих держав і регіонів. 

 

Очікувані результати навчання.  

За результатами навчання студенти мають знати:  

 основні методологічні підходи здійснення міжнародно-

політичних досліджень; 

 основні цінності «академічної доброчесності», у тому 

числі, запобігання шахрайству, фальшуванню та 

плагіату; підтримку академічних стандартів; чесність і 

ретельність у дослідженнях; 

 методи міжнародно-політичних досліджень; 

 призначення, структуру і алгоритм підготовки програми 

дослідження; 

 способи постановки наукової проблеми та 

дослідницького питання, класифікації дослідницьких 



 

стратегій і парадигм; 

 способи висування гіпотез та їх концептуалізації; 

 класифікацію джерел; 

 структуру магістерської роботи.  
 

вміти:  

 використовувати методи дослідження міжнародних 

відносин та зовнішньої політики; 

 складати програму власного магістерського дослідження 

(в тісному контакті з науковим керівником магістерської 

роботи); 

 поставити наукову проблему і сформувати дослідницькі 

питання, вибрати дослідницьку стратегію і відповідну їй 

парадигму; 

 висунути гіпотезу дослідження, обґрунтувати її за 

допомогою теоретичних міркувань; 

 застосовувати відповідні методи збору та аналізу 

інформації, необхідної для написання дослідницької 

роботи; 

 оформлювати результати досліджень магістерської 

роботи відповідно до встановлених нормативів та норм 

бібліографічного описку (відповідно до ДСТУ 8302:2015 

«Бібліографічне посилання»). 

 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи. 

Тема 1. Проблеми та завдання курсу 

Тема 2. Класичні парадигми в дослідження міжнародних 

відносин та світової політики  

Тема 3. Сучасні теорії в дослідженні міжнародних відносин 

Тема 4. Національні школи міжнародних відносин 

Тема 5. Загальні методи науково-дослідної роботи 

Тема 6. Спеціальні методи політичних досліджень в 

міжнародній сфері 

Тема 7. Системний підхід в дослідженні міжнародних 

відносин 

Тема 8. Дослідження зовнішньої політики держави 

Тема 9. Дослідження міжнародних конфліктів 

Тема 10. Політичні події та ситуації як особливі об'єкти 

міжнародно-політичного аналізу 

Тема 11. Сценарні методи політичного прогнозування  

Тема 12. Академічна доброчесність – основа якісного та 

успішного дослідження 

Тема 13. Інформаційне забезпечення, обробка та аналіз 

матеріалів політичного дослідження міжнародних проблем 

Тема 14. Опис даних в міжнародних наукових дослідженнях 

Тема 15. Структура і правила оформлення магістерського 

дослідження 

Методи контролю результатів навчання  

вхідний – у формі співбесіди,  

поточний – у формі опитування й поточних контрольних робіт, 

семестровий – у формі екзамену. 

Мова викладання.  

українська  


