
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ  
 
Виконання контрольних робіт сприяє систематизації й узагальненню 

знань з курсу "Політологія", осмисленню проблем політичної науки, дає 
можливість практичного застосування знань при аналізі особливостей 
сучасного політичного життя, тому потребує застосування знань практично по 
всіх основних темах теоретичного курсу політології. Контрольна робота № 1 
виконується у вигляді реферату. 

Написання реферату застосовується в навчальному процесі з метою 
придбання студентом, ряду практичних умінь, необхідних у професійній 
підготовці, розвитку навичок самостійного наукового пошуку, що вимагає 
вивчення літератури за обраною темою, аналіз різних джерел і точок зору, 
узагальнення матеріалу, виділення ключових проблем, формулювання 
висновків. За допомогою цієї роботи студент глибше осягає проблеми курсу 
"Політологія", вчиться лаконічно викладати свої думки, чітко формулювати 
основні положення і висновки, оформляти роботу і доповідати результати своєї 
праці. Підготовка реферату сприяє формуванню політичної і правової культури 
майбутнього фахівця, розвитку уміння самостійно аналізувати різноманітні 
суспільно-політичні явища сучасності, вести науково обґрунтовану полеміку з 
проблем політичного життя. Робота повинна охоплювати також дискусійні, 
проблемні питання політичної науки. Вона повинна відбивати передові наукові 
ідеї, узагальнювати тенденції політичного життя. 

Роботу варто починати з загального ознайомлення з планом (КР № 1), 
питаннями, тестами (КР № 2). Після того, як загальне уявлення про неї 
склалося, студенту варто вивчити навчальну літературу, довідкові й інші 
джерела, що рекомендуються. Однак, коло цих джерел не є остаточним. 
Студент може користуватись літературою, дібрану самостійно. Особливо 
уважно необхідно стежити за новою літературою в обраній проблематиці, у 
тому числі, за статтями в журналах "Соціально-гуманітарні знання", "Політичні 
дослідження" (Поліс), "Політична думка", "Нова політика", "Влада" тощо. 

У процесі вивчення літератури рекомендується робити конспекти, 
виписки, постійно згруповуючи і накопичуючи фактичний матеріал. При 
написанні реферату слід логічно і послідовно висвітлювати питання теми 
відповідно до плану, починаючи з теорії питання, застосовуючи її до політичної 
практики певної держави. 

Виклад матеріалу повинен бути лаконічним, точним, послідовним. 
Необхідно вживати терміни, властиві політичній науці, уникати незвичних 
понять, складних граматичних зворотів. Рекомендується включати в текст 
схеми і таблиці, якщо вони допомагають розкрити основний зміст теми. У 
контрольній роботі № 1 необхідно графічно, у виді схеми відобразити 
структуру вищих органів влади, обраної держави, що є показником глибокого 
осмислення матеріалу. (Зразок схем див.: ж. Поліс – 1992. № 3 чи підручник 
"Політологія" за ред. М.А. Василика М., 2000, стор. 311, 314, 318, 331). 
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Вимоги до оформлення 
Текст написаної й оформленої роботи підлягає ретельній перевірці. 

Робота виконується на білих аркушах паперу формату А 4, як українською, 
також і російською (у виді виключення) мовою. У контрольній роботі № 1 
наявність плану роботи обов'язково, причому повинні бути висвітлені всі його 
пункти відповідно порядковому номеру. 

Захист контрольної роботи студентами здійснюється в індивідуальному 
порядку. 

Критерії оцінки: 
1. Правильність відповідей на поставлені питання (вірне, чітке, досить 

глибоке викладення понять, категорій, фактів тощо). 
2. Повнота й одночасно лаконічність відповідей. 
3. Новизна інформації, ступінь використання навчальних і наукових 

джерел. 
4. Уміння пов'язувати теорію з практикою, творчо застосовувати знання 

щодо аналізу політичної дійсності. 
5. Логіка й аргументованість викладу. 
6. Грамотне коментування прикладів. 
7. Культура мови. 
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