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Галузь знань

050 «Соціальні та поведінкові науки»

Спеціальність
Освітньо-професійна програма
Факультет

052 «Політологія»
«Політологія»
Економіки та менеджменту

Обсяг:

Кредитів ECTS

Годин

4

120

Лекцій
30

Семінарських занять
15

Освітній рівень

бакалавр

5
Семестр
обов’язкова
Тип дисципліни
Філософії та соціально-політичних наук
Кафедра
За видами занять:
Практичних занять Лабораторних занять Самостійна підготовка Вид контролю
75
Залік
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– знання предметної області та професійної діяльності
(ЗК01);
– здатність використовувати інформаційні та комунікаційні
технології (ЗК05);

Hard-skills / Спеціальні (фахові) компетенції

– здатність застосовувати інструментарій нормативної та емпіричної
політичної теорії, політичної методології у політологічних дослідженнях
(СК04);
– здатність застосовувати теорії та методи політологічних досліджень у
професійній діяльності (СК07);
– здатність конструювати дизайн, розробляти програму та виконувати
політологічні дослідження з використанням сучасних методів, технологій та
інструментарію політичного аналізу (СК08);
– здатність презентувати результати теоретичних і прикладних
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Результати навчання відповідно до освітньо-професійної (програмні результати навчання – ПРН)
ПРН05. Вміти використовувати інформаційні та комунікаційні технології у політологічних дослідженнях.
ПРН11. Застосовувати інструментарій нормативної та емпіричної політичної теорії, політичної методології у політологічних дослідженнях.
ПPH14. Застосовувати теорії та методи прикладної політології, політичних комунікацій, спеціальних політологічних дисциплін у політологічних
дослідженнях.
ПРН15. Конструювати дизайн, розробляти програму та виконувати політологічні дослідження з використанням сучасних методів, технологій та
інструментарію політичного аналізу.
ПPH16. Презентувати результати теоретичних і прикладних політологічних досліджень фахівцям і широкій аудиторії, засобам масової інформації,
експертам з інших галузей знань.

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
Анотація

Мета

Формат

В Україні недостатньо досліджень, які присвячені прикладним аспектам вивчення політики. Тому головним завданням цього
навчального курсу є формування у здобувачів вищої освіти базових навичок прикладної політичної аналітики із застосуванням методів
міждисциплінарного підходу і сучасних інформаційних технологій. Необхідно відзначити, що наявність різноманітних підходів до
концептуального осмислення політичних процесів різного рівня істотно підвищує необхідність їх прикладного аналізу.
Здобувачі вищої освіти в процесі вивчення курсу повинні оволодіти методикою та технікою політологічного дослідження,
емпіричними методами збору, фіксації та обробки інформації, основами інтерпретації та оприлюднення результатів дослідження для
того, щоб ефективно досліджувати політику на усіх рівнях і прогнозувати розвиток ситуації в межах короткострокової і
середньострокової перспективи.

Лекції (очний, дистанційний формат), практичні заняття (очний, дистанційний формат), консультації (очний, дистанційний
формат), підсумковий контроль – залік (очний, дистанційний формат)

Дотримання академічної доброчесності здобувачами передбачає:
- самостійне виконання навчальних завдань: поточного та підсумкового контролю результатів навчання;
- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;
- дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;
- надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики
досліджень і джерела інформації.
Порушенням академічної доброчесності здобувачами вважається: академічний плагіат, академічне шахрайство, фальсифікація
АКАДЕМІЧНА
ДОБРОЧЕСНІСТЬ результатів досліджень, посилань у власних публікаціях, будь-яких інших даних, у тому числі статистичних, що стосуються
освітнього процесу та наукових досліджень; надання завідомо неправдивої інформації стосовно власної освітньої (наукової)
діяльності чи організації освітнього процесу; використання без відповідного дозволу зовнішніх джерел інформації під час
оцінювання результатів навчання.
За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:
повторне проходження оцінювання (контрольна робота, екзамен, залік тощо); повторне проходження відповідного освітнього
компонента освітньої програми.

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ

Кількість годин
Назви змістових модулів і тем

денна форма
усього

заочна форма

у тому числі
лек сем

срс

усього

у тому числі
лек сем

срс

Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні та прикладні основи політологічного дослідження
Тема 1. Методика і техніка політологічних досліджень як навчальна дисципліна

10

2

0

8

10

10

Тема 2. Сутність наукового пізнання. Особливості та види політологічного дослідження

10

2

1

7

10

10

Тема 3. Методологічні підходи політологічного дослідження

10

2

2

6

10

10

Тема 4. Теоретико-методологічні основи політологічного дослідження

10

2

1

7

10

10

Тема 5. Система організації та проведення політологічного дослідження

10

2

2

6

10

Тема 6. Інформаційна база політологічного дослідження

10

4

1

5

10

10

10

2

8

Змістовий модуль 2. Методика проведення політологічних досліджень
Тема 7. Аналіз документів в дослідженні політичних явищ і процесів.

10

4

1

5

10

Тема 8. Використання соціологічних методик у дослідженні політичних процесів та ситуацій

10

2

1

7

10

2

8

Тема 9. Експертні оцінки в дослідженні політичних явищ та процесів

10

2

1

7

10

2

8

Тема 10. Вивчення політичних процесів за допомогою прикладного моделювання

10

2

1

7

10

10

Тема 11. Використання методу ухвалення рішень для аналізу політичних ситуацій та процесів.

10

2

2

6

10

10

Тема 12. Аналіз даних та підготовка підсумкових документів політологічного дослідження

10

4

2

4

10

2

120

30 15

75 120

4

Усього годин

8
4

112
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СИСТЕМА ОЦІНКИ
№
1

2

Назва і короткий зміст
minконтрольного заходу
max б.
Контроль поточної роботи 20-40
на семінарських заняттях

Тижд

Характеристика критеріїв досягнення результатів навчання для отримання максимальної кількості балів

1-14

Написання
реферату

1-14

Здобувач здатний продемонструвати критичне осмислення лекційного та позалекційного матеріалу,
виступати з доповідями з визначених питань, брати кваліфіковану участь у дискусії з наведенням
аргументації
Здобувач здатний продемонструвати достатній рівень опанування основних положень з обраної тематики,
знання відповідної літератури, вміння аналізувати матеріал, робити узагальнення та самостійні висновки

статті,

10-20

3

Контрольна робота №1

10-15

7

4

Контрольна робота №2

10-15

14

Тестове
семінарське
5-10
завдання №1, №2
Поточний контроль
55-100
5

Підсумковий контроль.
Залік
Всього
Сума балів
за всі види
навчальної
діяльності

55-100
55-100

Оцінка
ECTS

90–100

А

81– 89

В

4 / 11
1-14
15

Здобувач продемонстрував достатній рівень знань з тем першого змістового модулю, що відповідають
програмним результатам навчання з дисципліни
Здобувач продемонстрував достатній рівень знань з тем другого змістового модулю, що відповідають
програмним результатам навчання з дисципліни
Здобувач виконує теоретичні завдання, що відповідають програмним результатам навчання за темами
змістового модуля №1 та №2
Здобувач продемонстрував достатній рівень знань з тем першого та другого змістових модулів курсу, що
відповідає програмним результатам навчання
Здобувач продемонстрував достатній рівень знань з тем першого та другого змістових модулів курсу, що
відповідає програмним результатам навчання
Загальний рейтинг = 0,5*оцінка поточної успішності +0,5*оцінка підсумкового контролю

Оцінка за національною
шкалою
для екзамену

для заліку

відмінно
зараховано
добре

75 – 80

С

65 – 74
55–64

D
Е

задовільно

FX

незадовільно
з повторним
складанням

F

незадовільно
з
обов’язковим
повторним
вивченням
дисципліни

30–54

0 – 29

Рівень компетентності

незараховано
з можливістю
повторного
складання
незараховано
з
обов’язковим
повторним
вивченням
дисципліни

Високий. Повністю забезпечує вимоги до знань, умінь і навичок, що викладені в робочій програмі дисципліни.
Власні пропозиції здобувача в оцінках і вирішенні практичних задач підвищує його вміння використовувати знання,
які він отримав при вивчені інших дисциплін, а також знання, набуті при самостійному поглибленому вивчені
питань, що відносяться до дисципліни, яка вивчається.
Достатній. Забезпечує здобувачу самостійне вирішення основних практичних задач в умовах, коли вихідні дані в
них змінюються порівняно з прикладами, що розглянуті при вивчені дисципліни
Достатній Конкретний рівень, за вивченим матеріалом робочої програми дисципліни. Додаткові питання про
можливість використання теоретичних положень для практичного використання викликають утруднення.
Середній. Забезпечує достатньо надійний рівень відтворення основних положень дисципліни
Середній. Є мінімально допустимим у всіх складових навчальної програми з дисципліни
Низький. Не забезпечує практичної реалізації задач, що формуються при вивчені дисципліни

Незадовільний. Здобувач не підготовлений до самостійного вирішення задач, які окреслює мета та завдання
дисципліни

Силабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної дисципліни
Опитування з приводу оцінювання якості викладання дисципліни «Історія політичної думки України»
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvpuxZucGYL7MMMZbTbeYmRRXV2bxSnS0WbebCa71zBiYzfw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628

