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Науково-дослідна практика
Науково-дослідна практики магістрів є обов'язковим компонентом
освітньо-професійної програми для здобуття кваліфікаційного рівня магістра з
відповідної спеціальності і має на меті набуття студентом професійних навичок
і вмінь здійснення самостійної науково-дослідної роботи.
Предметом науково-дослідної практики є поглиблення навичок самостійної наукової роботи, розширення наукового світогляду студентів, дослідження
проблем практики та вміння пов’язувати їх з обраним теоретичним напрямком
дослідження, визначати структуру та логіку майбутньої магістерської роботи.
Науково-дослідна практика повинна відповідати напряму наукових досліджень
студента магістратури.
Студенти під час проходження науково-дослідної практики мають вирішити такі завдання:
 вивчення теоретичних класичних джерел за обраною науковою проблемою, пов’язаною зі спеціалізацією кафедри та відповідно до
наукової проблеми дослідження щодо магістерської роботи;
 визначення стану розробки питань обраної наукової проблеми у
вітчизняній та іноземній літературі;
 визначення структури та основних завдань магістерського дослідження;
 оволодіння методикою обробки та аналізу статистичних даних;
 апробація основних теоретичних і практичних рекомендацій магістерської роботи (у формі виступів на конференціях, написанні
наукових статей, рекомендацій до органів влади й управління тощо).
Науково-дослідна практика магістрів проводиться без відриву від
навчання, у вільні від теоретичних занять дні, у 2-3 семестрах (якщо ступінь
магістра здобувається за освітньо-професійною програмою)або 2-4 семестрах
(якщо ступінь магістра здобувається за освітньо-науковою програмою).
Навчально-методичне керівництво і виконання програми практики
забезпечують відповідні кафедри Університету. Контроль за проведенням
практики здійснює завідувач кафедри.

На науково-дослідну практику магістра виділяється час в розрахунку на
одного студента денної форми навчання у кількості 0.4n, де n – кількість тижнів
теоретичного навчання у семестрі, а заочної форми навчання – 1 год. на весь
період практики.
Оцінка за науково-дослідну практику визначається з урахуванням
своєчасності подання необхідних документів, якості підготовленого звіту,
виконання індивідуального завдання, рівня знань та рівня захисту студента за
чотирибальною диференційною шкалою («відмінно», «добре», «задовільно»,
«незадовільно») та шкалою ЄКТС.
Науково-дослідна практика проводиться під керівництвом наукового
керівника магістранта в Університеті.
Керівнику науково-дослідної практики планується 1 година на одного
студента на тиждень (для денної форми навчання) і 0,5 годин на одного
студента на тиждень (для заочної форми навчання).

