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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

Для надійного забезпечення потреб сучасної інтенсивної участі 
України в міжнародних політичних відносинах на світовій і регіо-
нальній (європейській) арені необхідний якісно оновлений кадро-
вий потенціал фахівців з міжнародних відносин вищої кваліфікації. 
Міністерству закордонних справ України потрібні висококваліфіко-
вані працівники для забезпечення діяльності посольств, консульсь-
ких установ, представництв України за кордоном. Фахівці-дослідни-
ки вищої кваліфікації з міжнародних відносин потрібні академічним і 
галузевим науково-дослідним установам, які здійснюють досліджен-
ня в політичній, економічній, культурній, екологічній та інших скла-
дових міжнародних відносин. Висококваліфіковані фахівці необхідні 
апарату Верховної Ради України, відповідним підрозділам Секре-
таріату Президента і Кабінету Міністрів України, а також окремим 
міністерствам і відомствам України, які мають у структурах відділи 
і сектори зовнішньополітичних, зовнішньоекономічних та інших 
зв’язків за кордоном. На особливу увагу заслуговує європейський 
вектор зовнішньої політики України, впроваджувати який покликані 
фахівці вищої кваліфікації саме з країн Європи. Надзвичайно важли-
во також забезпечити потреби у відповідних спеціалістах комерцій-
них фірм, банків, недержавних фондів, асоціацій, політичних партій, 
які поширюють свою діяльність на міжнародній арені.

Практична діяльність фахівців з напряму “Міжнародні відносини” 
спеціальності “Країнознавство” спеціалізації “Міжнародні відносини 
(країни Європи)” освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” спрямо-
вана на комплексне дослідження країн Європи, їх зовнішньої політи-
ки, участі в сучасних багатоаспектних міжнародних відносинах. Ре-
зультатами практичної професійної діяльності є змістовні довідки, 
аналітичні розвідки, науково обґрунтовані рекомендації щодо здій-
снення зовнішньої політики України стосовно європейських країн, 
глибокі аналітичні розвідки з формування, розвитку і перспективних 
напрямів зовнішньої політики окремих країн Європи.

ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

Згідно з Положенням про організацію навчального процесу у 
вищих навчальних закладах від 2 червня 199� р. № 161 практич-
на підготовка студентів вищих навчальних закладів є обов’язковим 
компонентом освітньо-професійної програми для здобуття освітньо-
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кваліфікаційного рівня “магістр”. Практична підготовка має на меті 
набуття студентом основних професійних навичок і вмінь. Прове-
дення практичної підготовки студентів регламентується Положен-
ням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів 
України, затвердженим Наказом Міністерства освіти України від 
8 квітня 199� р. № 9�, зі змінами згідно з наказом Міністерства освіти 
України від 20 грудня 199� р. № �51.

Практика студентів Міжрегіональної Академії управління персо-
налом здійснюється відповідно до Положення про практику студен-
тів МАУП, затвердженого наказом Президента МАУП від 17 січня 
2005 р. № 0�-о.

Згідно з навчальним планом для студентів, які навчаються за 
спеціальністю “Країнознавство” напряму підготовки “Міжнародні 
відносини”, професійна підготовка передбачає проведення  науково-
виробничої практики протягом шістьох тижнів у Х семестрі. Практи-
ка покликана закріпити та поглибити знання, здобуті студентами у 
процесі теоретичного навчання, сформувати й удосконалити навички 
виконання професійних завдань.

МЕТА  І  ЗАВДАННЯ  ПРАКТИКИ

Мета науково-виробничої практики — закріпити і поглибити тео-
ретичні фахові знання, опанувати методи науково-дослідної роботи, 
професійні прийоми і навички діяльності у сфері міжнародних від-
носин. 

завдання науково-виробничої практики:
• закріплення, систематизація і розширення знань студентів з фа-

хових дисциплін;
• формування навичок і вмінь науково-дослідної роботи;
• удосконалення навичок збирання, аналізу та систематизації на-

укових матеріалів;
• опанування основних методик здійснення досліджень у сфері 

міжнародних відносин;
• опанування сучасних методів організації виробничої діяль-

ності;
• удосконалення навичок і вмінь професійної діяльності у сфері 

міжнародних відносин;
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• розвинення самоосвіти, виховання потреби систематичного 
оновлення знань та їх творчого застосування у професійній 
діяльності.

Науково-виробнича практика студентів проводиться в умовах, 
максимально наближених до умов реальної професійної діяльності у 
сфері міжнародних відносин. 

Загальні вимоги до знань і вмінь студентів 
Мінімальні вимоги до випускників відповідають освітньо-кваліфі-

каційній характеристиці спеціальності “Країнознавство” напряму 
“Міжнародні відносини” освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” 
згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 20.01.98 № 65 
“Про Затвердження Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні 
(ступеневу освіту)” та від 07.08.98 № 12�7 “Про розроблення держав-
них стандартів вищої освіти”.

Для ефективного проходження науково-виробничої практики 
студенти повинні опанувати теоретичні знання з таких дисциплін, 
як методологія наукових досліджень, актуальні проблеми зовнішньої 
політики країн Європи та України, проблеми національної та регіо-
нальної безпеки, інформаційно-аналітичне забезпечення зовнішньої 
політики країн НАТО, аналіз і прогнозування зовнішньої політики і 
міжнародних відносин, Україна і європейська політика, світова полі-
тика, системи міжнародних відносин, формування нової системи 
міжнародних відносин країн Європи (друга половина 80-х років — 
початок ХХІ ст.) та ін.

Науково-виробнича практика підсумовує і логічно завершує 
теоретичне навчання студентів спеціальності “Країнознавство” 
напряму “Міжнародні відносини” освітньо-кваліфікаційного рів-
ня “магістр”. Науково-виробнича практика передбачає здійснення 
студентами пошукової роботи, яка передбачає аналіз і узагальнення 
фактичного матеріалу для написання магістерської роботи, а також 
опанування методики наукових досліджень. Зазначені види діяль-
ності сприятимуть формуванню у студентів практичних навичок і 
вмінь фахової діяльності.

ОРГАНІЗАЦІЯ  ТА  ПРОВЕДЕННЯ  ПРАКТИКИ

Загальне організаційне, навчально-методичне та наукове керів-
ництво практикою здійснюють завідувач кафедри міжнародних 
відносин і деканат факультету. Безпосередніми керівниками магіс-
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терської практики є викладачі кафедри міжнародних відносин УА 
ІМВ ім. Аверроеса МАУП.

Робота студентів під час науково-виробничої практики організо-
вується згідно з положенням МАУП про безперервну практичну під-
готовку студентів з урахуванням навчального плану та програми під-
готовки студентів МАУП зі спеціальності “Країнознавство” напряму 
“Міжнародні відносини”.

Базами науково-виробничої практики можуть бути як науково-
дослідні підрозділи МАУП (центри з вивчення історії та сучасних 
форм тоталітаризму, проблем етнології та етнополітики, глобалізації 
та встановлення нового світового порядку; кафедра міжнародних від-
носин), так і науково-дослідні інститути Києва, що здійснюють до-
слідження в різних галузях міжнародних відносин, а також державні 
установи, з якими МАУП укладає відповідні договори.

Робочий день студента-практиканта визначається правилами 
внутрішнього трудового розпорядку установи, яка є базою науково-
виробничої практики.

Щоденна робота студента-практиканта полягає у виконанні ви-
робничих завдань, дослідницької роботи, збиранні та вивченні ма-
теріалів за програмою практики, оформленні документації, заповнен-
ні щоденника проходження практики.

Обов’язки студента-практиканта:
• отримати необхідну документацію і проконсультуватися у 

керівника щодо її оформлення;
• своєчасно прибути на базу практики і розпочати виконання не-

обхідних завдань;
• ознайомитися з режимом роботи бази практики і дотримувати-

ся його;
• дотримувати правил техніки безпеки і охорони праці на базі 

практики;
• систематично вести щоденник практики і регулярно подавати 

його на перевірку керівникам практики;
• виявляти вихованість, етичну поведінку, ввічливість, професіо-

налізм;
• сумлінно виконувати всі завдання, передбачені програмою 

практики, вказівки керівників практики та індивідуальне за-
вдання;

• провести передбачене індивідуальним завдання дослідження у 
сфері міжнародних відносин і належним чином оформити її ре-
зультати;
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• відповідати за виконану під час проходження науково-вироб-
ничої практики роботу;

• своєчасно оформити звітну документацію про проходження 
практики і подати її у встановлений термін керівнику практи-
ки.

Обов’язки  керівника  практики  від  Міжрегіональної  Академії 
управління персоналом (кафедри міжнародних відносин):

• скласти і довести до відома студентів план-графік проходження 
науково-виробничої практики;

• перед початком практики перевірити готовність бази практи-
ки;

• провести інструктаж студентів-практикантів з питань техніки 
безпеки та охорони праці;

• забезпечити студентів необхідними документами для виконан-
ня програми і завдань практики;

• разом з керівником від бази практики забезпечувати проход-
ження практики на високому рівні відповідно до програми, кон-
тролювати забезпечення нормальних умов праці студентів;

• здійснювати методичне керівництво виконанням студентами 
програми практики та індивідуального завдання;

• надавати методичну допомогу студентам щодо розробки плану 
наукового дослідження, передбаченого індивідуальним завдан-
ням;

• надавати студентам консультації з питань проходження науко-
во-виробничої практики, виконання індивідуальних дослідни-
цьких завдань та оформлення їх результатів і звіту;

• контролювати ведення щоденників, підготовку та оформлення 
звітів;

• аналізувати й оцінювати подану студентами документацію про 
проходження науково-виробничої практики;

• дати підсумкову характеристику, оцінку-відгук про виконану 
кожним студентом виробничу та дослідницьку роботу;

• у складі комісії брати участь у захисті студентами-практиканта-
ми результатів науково-виробничої практики;

• за результатами практики подавати завідувачу кафедри письмо-
вий звіт про проведення практики з пропозиціями щодо поліп-
шення її організації.

Обов’язки керівника від бази практики:
• ознайомити студентів-практикантів з діяльністю установи і 

перспективами її розвитку;
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• довести до відома студентів графік і режим роботи підрозділу 
установи, що є базою практики;

• здійснювати методичне керівництво виконанням студентами 
програми науково-виробничої практики та індивідуальних за-
вдань;

• аналізувати здійснення студентами-практикантами дослідни-
цької та виробничої роботи, подавати методичну допомогу з 
удосконалення наукової діяльності студентів;

• сприяти доступу студентів-практикантів до інформації, яка їм 
необхідна для виконання програми науково-виробничої прак-
тики та індивідуальних завдань;

• забезпечувати облік виходів на роботу студентів-практикантів;
• контролювати виконання студентами програми науково-до-

слідної практики й індивідуальних завдань;
• своєчасно повідомляти деканат і кафедру міжнародних відно-

син МАУП про порушення студентами-практикантами трудо-
вої дисципліни та правил внутрішнього розпорядку;

• контролювати ведення студентами щоденників практики і під-
готовку звітів;

• після закінчення практики перевіряти і затверджувати звіти 
студентів-практикантів і давати відгуки про їх науково-вироб-
ничу діяльність.

ПРОГРАМА  НАУКОВО-ВИРОБНИЧОЇ  ПРАКТИКИ

1.  Аналіз  науково-методологічної  бази  діяльності  установи  у 
сфері  міжнародних  відносин. Загальне ознайомлення з діяльністю 
установи, її відділу, підрозділу. Вивчення основних організаційних 
документів, наявної наукової (науково-дослідної) програми розвитку 
установи, яка працює у сфері міжнародних відносин. Аналіз наявної 
на підприємстві наукової, довідкової, юридичної літератури, яка сто-
сується сфери міжнародних відносин, а також інших джерел наукової 
інформації.

2. участь у конкретній виробничій і науково-дослідній роботі у 
сфері міжнародних відносин. Виконання студентами-практиканта-
ми виробничих завдань, передбачених державними стандартами для 
їх кваліфікаційного рівня, відповідно до кола посадових обов’язків. 
Виконавча робота у складі групи фахівців міжнародних відносин. 
Науково-дослідна робота під керівництвом досвідчених фахівців 
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бази практики: збирання, узагальнення, систематизація інформацій-
но-аналітичних матеріалів про конкретну ситуацію на міжнародній 
арені, аспектів зовнішньої політики окремих держав тощо.

3. Оцінка ефективності виробничої та науково-дослідної діяль-
ності  установи,  яка  є  базою  практики.  Аналіз ефективності діяль-
ності установи (чи її окремого підрозділу) за певними критеріями. 
Використання існуючої нормативно-методичної бази оцінювання 
ефективності сучасних методик оцінки роботи окремих працівників 
та їх груп. Подання керівництву бази практики рекомендацій щодо 
оптимізації аспектів виробничої та науково-дослідної діяльності. 
Участь у заходах, спрямованих на підвищення ефективності діяль-
ності установи (або окремого підрозділу).

4. виконання індивідуального завдання. Індивідуальні завдання 
для студентів-практикантів розробляються кафедрою міжнародних 
відносин виходячи з актуальності проблеми міжнародних відносин, 
зовнішньої політики України чи іншої держави, можливостей нау-
кової розробки певної тематики, уподобань студентів. Індивідуальні 
завдання студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рів-
нем “магістр”, повинні мати науково-дослідницький характер. Бажа-
но, щоб зміст індивідуального завдання відповідав темі магістерської 
роботи. Таким способом студенти отримують можливість поглибити 
знання з досліджуваної проблематики і у процесі науково-виробни-
чої практики знайти матеріал, необхідний для магістерської роботи.

Індивідуальне завдання
Опрацьовуючи вибране індивідуальне завдання з науково-вироб-

ничої (дослідної) практики, студент повинен:
 1. Визначити актуальність виконуваного наукового дослідження у 

сфері міжнародних відносин.
 2. Виявити теоретичну новизну досліджуваної проблеми.
 �. Сформулювати мету та основні завдання дослідження.
 �. Розкрити сутність об’єкта дослідження у сфері міжнародних від-

носин.
 5. Охарактеризувати предмет наукового дослідження.
 6. Сформулювати наукову гіпотезу.
 7. Скласти конкретну програму дослідження, його план.
 8. Обґрунтувати доцільність використання в дослідженні певних 

методів.
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 9. Проаналізувати історіографію досліджуваної теми. Охарактери-
зувати джерельну базу.

 10. Визначити необхідний обсяг емпіричного матеріалу відповідно 
до завдань дослідження.

 11. Визначити чітку послідовність конкретних дослідницьких дій, 
розробити алгоритм дослідження на кожному етапі.

 12. Виконати дослідження, за потреби вносячи корективи в поперед-
ньо розроблений план.

 1�. Систематизувати отримані результати.
 1�. Виявити основні проблеми, що виникли у процесі дослідження, 

проаналізувати їх вплив на результати роботи.
 15. Узагальнити результати дослідження, сформулювати висновки.
 16. Сформулювати конкретні конструктивні пропозиції, рекоменда-

ції.

РЕКОМЕНДАЦІЇ  щОДО  ОФОРМЛЕННЯ  РЕЗУЛЬТАТІВ 
НАУКОВО-ВИРОБНИЧОЇ  ПРАКТИКИ  ТА  ЇЇ  ЗАХИСТУ

Керівнику науково-виробничої практики від Академії студенти-
практиканти подають письмовий звіт про виконання програми прак-
тики; оформлений щоденник проходження практики; відгук керів-
ника від бази практики з оцінкою діяльності студента-практиканта; 
результати виконання індивідуального завдання.

У звіті студент вказує характер і обсяг виконаних завдань, розкри-
ває основні питання досліджуваної теми, викладає результати своєї 
пошукової діяльності у сфері міжнародних відносин, формулює про-
позиції, робить аргументовані висновки, висловлює певні зауважен-
ня та побажання.

Сторінки звіту нумерують наскрізно. У щоденнику у хроноло-
гічному порядку записують зміст роботи за кожний день практики. 
Документальним результатом виконання студентом індивідуального 
завдання є реферат на відповідну тему обсягом до 20 сторінок (на ар-
кушах паперу формату А�). До звіту додаються матеріали, зібрані під 
час проходження науково-виробничої практики, з метою використан-
ня при підготовці магістерської дипломної роботи. Усі матеріали 
практики скріплюються (або прошиваються) й укомплектовуються 
в окрему папку.

Керівник від бази практики у відгуку характеризує рівень дис-
циплінованості студента, його морально-ділові якості, основні види 
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виконаних робіт, оцінює науково-виробничу діяльність студента; від-
гук має бути завірений у встановленому порядку. Керівник практики 
від Академії у висновку відображає теоретичний рівень виконаних 
студентом досліджень, їх практичне значення для активізації участі 
України в міжнародних відносинах, якість оформлення звітної доку-
ментації, висновки та пропозиції щодо оцінки проходження науково-
виробничої практики студентом.

Після закінчення науково-виробничої практики проводиться під-
сумкова конференція. Для захисту практики директором навчаль-
ного підрозділу або завідувачем кафедри призначається комісія, до 
складу якої входять завідувач кафедри (або його заступник) і керів-
ники практики від Академії. Студенти в індивідуальному порядку за-
хищають перед комісією звіти з практики. У процесі захисту студент 
має охарактеризувати виконану виробничу та дослідницьку роботу і 
відповісти на запитання членів комісії з різних аспектів його діяль-
ності під час науково-виробничої практики та опрацьованої теми 
дослідження. Студенти можуть запропонувати свої пропозиції щодо 
вдосконалення проведення науково-виробничої практики та обґрун-
тувати їх доцільність.

Підсумкова оцінка роботи студента під час науково-дослідної 
практики залежить від оцінки його діяльності на базі практики, 
якості виконання письмового звіту, усного захисту результатів прак-
тики (доповіді та відповідей на запитання членів комісії).

Диференційований залік з практики оцінюється за чотирибаль-
ною шкалою. При захисті звіту про проходження практики оціню-
ються вміння аргументовано висловлювати власну думку; викорис-
товувати і оперувати науковою термінологією; працювати з науковою 
літературою, складати тези; систематизувати і узагальнювати теоре-
тичний матеріал; формулювати висновки і розробляти рекомендації 
щодо досліджуваної проблеми у сфері міжнародних відносин; вико-
ристовувати дані емпіричного характеру;  на основі здобутих фахо-
вих знань аналізувати поточні процеси і явища у сфері міжнародних 
відносин.

Основні критерії оцінювання науково-виробничої практики
Оцінку “відмінно” студент отримує, якщо його доповідь свідчить 

про глибоке розуміння ним теоретичного матеріалу, основні вміння 
сформовані та засвоєні на високому рівні; виклад матеріалу логічно 
послідовний, доказовий, висновки і узагальнення точні й пов’язані з 
реальними процесами у сфері міжнародних відносин; відгуки керів-
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ників про проходження студентом практики позитивні; звітна доку-
ментація про проходження науково-виробничої практики оформлена 
за встановленими вимогами.

Оцінку “добре” студент отримує, якщо його доповідь під час за-
хисту задовольняє зазначеним щойно критеріям, проте матеріал 
недостатньо систематизований, окремі вміння сформовані на недо-
статньо високому рівні, у висновках та узагальненнях наявні окремі 
неточності, відповіді на запитання членів комісії загалом правильні; 
відгуки керівників щодо проходження студентом практики позитив-
ні за наявності незначних зауважень щодо змісту й оформлення ма-
теріалів науково-виробничої практики.

Оцінку “задовільно” студент отримує, якщо його доповідь свід-
чить про загальне розуміння основних питань програми практики; 
відзначаються значні недоліки в теоретичних знаннях; недостатньо 
сформовані основні вміння та навички дослідницької роботи, слабко 
аргументовані висновки і узагальнення; відгуки керівників про про-
ходження науково-виробничої практики загалом позитивні за наяв-
ності суттєвих зауважень, наявні значні недоліки в оформленні доку-
ментації про проходження науково-виробничої практики.

Оцінку “незадовільно” студент отримує, якщо не володіє теоретич-
ними знаннями; не виконав завдання науково-виробничої практики; 
на запитання членів комісії не може відповісти; відгуки керівників 
про проходження практики негативні; документація про проходжен-
ня науково-виробничої практики не оформлена відповідно до вимог.

Оцінка за практику вноситься до заліково-екзаменаційної відо-
мості та проставляється в залікову книжку студента за підписами 
членів комісії. Оцінка складання заліку за науково-виробничу прак-
тику враховується нарівні з іншими оцінками, які характеризують 
успішність студента. 

Підсумки науково-виробничої практики є предметом розгляду 
на засіданнях кафедри: керівники практики звітують про результа-
ти проходження студентами практики, обговорюються претензії та 
побажання студентів, висловлюються пропозиції щодо поліпшення 
організації науково-виробничої практики, урізноманітнення засобів 
її проведення, використання сучасних методик, передового досвіду, 
співробітництва з базами практики.
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ДОДАТКИ

Додаток 1
зразок оформлення листа про проходження практики

Директору _______________________
 (повна назва інституту)
 ________________________________

(прізвище та ініціали)
 ________________________________

(прізвище та ініціали студента)

Група ___________________________
Спеціальність ____________________
Форма навчання__________________

Прошу дозволити проходження ___________________________ у термін
 (вказати вид практики)

з “____”_______ по “____”___________ на базі ______________________
 (повна назва закладу)

______________________________________________________________

Керівник практики від _________________________________________
(повна назва бази практики)

______________________________________________________________
(прізвище та ініціали, посада)

Погоджено:
________________________________    _________________________
(підпис керівника практики (прізвище та ініціали)

від бази практики)

“___”________________________
     (дата)

_______________________________ ________________________
(підпис керівника навчального закладу) (прізвище та ініціали)

“___”____________________________

                 (дата)

МП

 ____________________________

 (підпис студента)

 “____”____________________

  (дата)

(Лист надсилається до інституту на ім’я директора за 1,5–2 місяці до початку практики)
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Додаток 2

Щоденник практики студента

Щоденник розроблений за формою, визначеною “Положенням 
про практику студентів МАУП”, затвердженим наказом Президента 
Академії від 17 січня 2005 р. № 0�-о і містить такі частини:

• перша сторінка, де визначено вид практики студента, навчаль-
ний підрозділ, курс, групу, спеціальність;

• направлення на практику;
• календарний план проходження практики;
• звіт про виконання програми практики;
• відгук керівника практики від підприємства і оцінка роботи 

студента;
• відгук керівника практики від Академії про роботу студента;
• основні положення практики;
• правила ведення і оформлення щоденника.
Бланки щоденника за формою можна отримати під час установчої 

конференції практики (на випускній кафедрі, у навчальній частині,  
деканаті). 
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Додаток 3

зразок оформлення першої сторінки звіту про виконання _________практики 
                                                                                                       (вид практики)

студентом спеціальності___________________________________

МІжРЕГІОНАЛьНА АКАДЕМІя УПРАВЛІННя ПЕРСОНАЛОМ

звІт
про виконання програми _______________________практики 

(вид практики)

студента _________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

групи____________________________________________________
Спеціальність _____________________________________________
Кваліфікаційний рівень _____________________________________
База практики _____________________________________________

(повна назва)

  Керівник практики 
  від бази практики
________________________
                (посада, прізвище, ініціали)

    Керівник практики
     від випускної кафедри
  ________________________

(посада, прізвище, ініціали)

Звіт захищений
 “__”___________________200_ р.
 _________________________

(підпис)

Київ 200_
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