СИЛАБУС «ПОЛІТОЛОГІЧНА ПРАКТИКА»

Галузь знань

050 «Соціально-поведінкові науки»

Спеціальність
Освітньо-професійна програма
Факультет

052 «Політологія»
«Політологія»
Економіки і менеджменту

Обсяг:

Кредитів ECTS

Годин

6

180

Лекцій
-

Семінарських занять
-

Освітній рівень

бакалавр

8
Семестр
обов’язкова
Тип дисципліни
Філософії та соціально-політичних наук
Кафедра
За видами занять:
Практичних занять Лабораторних занять Самостійна підготовка Вид контролю
180
залік

ВИКЛАДАЧІ

Шимко Олена Володимирівна, shimkoelena2016@gmail.com
Кандидат історичних наук, старший викладач кафедри філософії та соціально-політичних наук ДДМА.
Досвід роботи – 19 років.
Автор понад 30 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі 1 монографії, співавторство у 2 монографіях з
актуальних проблем історії та політології.
Провідний лектор з дисциплін: «Історія зарубіжних політичних вчень», «Громадські об’єднання і організації»,
«Релігієзнавство», «Інформаційні війни», «Історія української культури», «Етика та естетика», «Особиста політична
тактика», «Професійна етика».

АНОТАЦІЯ КУРСУ
Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі

Пререквізити
Постреквізити

«Конституційне право України», «Історія зарубіжних політичних вчень», «Соціологія» «Політичні еліти і
лідерство», «Логіка», «Політична глобалістика», «Історія філософії України», «Теорія демократії».
Кваліфікаційна робота бакалавра.

Компетенції відповідно до освітньо-професійної програми
Soft- skills / Загальні компетентності (ЗК)

Hard-skills / Спеціальні (фахові) компетенції

ЗК 04. Здатність спілкуватися з представниками інших СК 04. Здатність застосовувати інструментарій нормативної та емпіричної
професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей політичної теорії, політичної методології, порівняльної та прикладної політології,
знань/видів економічної діяльності).
міжнародних та глобальних студій у фаховій діяльності.
СК 05. Здатність аналізувати взаємодію політичних акторів та інститутів, владу та
урядування, політичні системи та режими, політичну поведінку у різних контекстах
їх функціонування.
СК 06. Здатність аналізувати публічну політику на місцевому, національному,
європейському та глобальному рівні.
СК 07. Здатність застосовувати теорії та методи прикладної політології,
політичних комунікацій, спеціальних політологічних дисциплін у професійній
діяльності.
СК 08. Здатність конструювати дизайн, розробляти програму та виконувати
політологічні дослідження з використанням сучасних методів, технологій та
інструментарію політичного аналізу.
Результати навчання відповідно до освітньо-професійної (програмні результати навчання – ПРН)
РН 04. Мати навички професійної комунікації.
РН 11. Застосовувати інструментарій нормативної та емпіричної політичної теорії, політичної методології, порівняльної та прикладної політології,
міжнародних та глобальних студій у фаховій діяльності.
РН 12. Вміти аналізувати взаємодію політичних акторів та інститутів, владу та урядування, політичні системи та режими, політичну поведінку у
різних контекстах їх функціонування.
РН 13. Вміти аналізувати публічну політику на місцевому, національному, європейському та глобальному рівні.
PH 14. Застосовувати теорії та методи прикладної політології, політичних комунікацій, спеціальних політологічних дисциплін у професійній
діяльності.
РН 15. Конструювати дизайн, розробляти програму та виконувати політологічні дослідження з використанням сучасних методів, технологій та
інструментарію політичного аналізу.

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
У підготовці політолога переддипломна практика має важливе значення, бо ознайомлює з однією зі сторін реальної роботи політолога,
допомагає на практиці втілити теоретичні знання у цій галузі, сприяє поглибленій підготовці студента як майбутнього фахівця. Практика
Анотація сприяє розвитку творчої наукової ініціативи, спрямованої на вирішення конкретних завдань певної політичної організації і є ло гічним
завершенням вивчення навчальних спеціальних курсів.

Мета

підготовка студентів-політологів до самостійної роботи в політичних організаціях, поглиблення, наповнення практичним змістом та
закріплення теоретичних знань, збагачення досвідом і навичками практичної політичної діяльності; ознайомлення з конкретною
діяльністю певних політичних установ; поглиблення і закріплення теоретичних знань; безпосередня підготовка до самостійної роботи
як фахівця; надбання досвіду використання отриманих знань і навичок у практичній діяльності, формування вмінь і навичок
опрацювання наукових та інформаційних джерел; збір матеріалу для кваліфікаційної роботи бакалавра.

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;
АКАДЕМІЧНА - надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації.
ДОБРОЧЕСНІС Порушенням академічної доброчесності здобувачами вважається: академічний плагіат, академічне шахрайство, фальсифікація результатів досліджень, посилань
ТЬ
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; хабарництво; конфлікт інтересів; подарунок.
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; позбавлення академічної стипендії;
відрахування із закладу освіти.

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ

№
з/п

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин (денна, заочна форма)
Усього
в т.ч.

Л
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Змістовий модуль 1 Переддипломна практика
Вивчення загальної характеристики організації, історії та стратегії розвитку
Ознайомлення з організаційною та виробничою системою роботи організації.
Екскурсія по відділам та оглядова лекція за принципами роботи організації.
Ознайомлення з системою управління організації, вивчення роботи підрозділів, їх взаємозв’язків.
Ознайомлення з посадовими інструкціями та обов’язками співробітників. Види відповідальності.
Підготовка і здача звіту
Усього годин

30
30
30
30
30
30
180

П

Лаб

СРС
30
30
30
30
30
30
180

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
Ноутбук HP Laptop 15 (ЦП DualCore AMD, відеоадаптер AMD Radeon(TM) R4 Graphics, ОЗП 4 ГБ DDR4-2666), браузер Edge 44.18362.449.0, мультимедійний проектор Epson
H429B - 1 од., презентер Samsung SDP-6500DXA - 1 од.
ПК 10 од., веб-версії Microsoft Office 365 (безкоштовна), Aris Express (безкоштовна), Ramus Educational (безкоштовна). Браузер Opera 66.0.3515.103.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Додаткова література

Основна література

1. Березенко В. В. PR як сфера наукового знання : монографія / за заг.
наук. ред. В. М. Манакіна. Запоріжжя: ЗНУ, 2015. 362 с.
2. Головатий М. Ф. Навчи себе сам: Навч.- метод. розробка. К.:
МАУП, 2002. 120 с.
3. Головатий М. Ф. Мистецтво політичної діяльності. К., 2002. 176 с.
4. Горлач М. І., Кремень В. Г. Політологія: наука про політику:
підручник [для студ. вищ. навч. закл.]. Київ: Центр учбової літератури,
2009. 840 с.
5. Гура О. І., Гура Т. Є. Психологія управління соціальною
організацією: навч. посіб. 2-ге вид., доп. Херсон: ОЛДІ- ПЛЮС, 2015.
212 с.
6. Дахно І. І., Алієва-Барановська В. М. Право інтелектуальної
власності: навч. посіб. / за ред. І. І. Дахна. Київ : ЦУЛ, 2015. 560 с.
7. Денисюк С. Г. Комунікологія : навчальний посібник / С. Г.
Денисюк. Вінниця : ВНТУ, 2015. 102 с.
8. Іванова Н. Ю., Кремень Л. О. Політологія у визначеннях, схемах,
таблицях: Навч. посіб. К.: Вид-во КНЕУ, 2004.

1. Бориславська О. М. Місцеве самоврядування в Україні: теорія та
практика реалізації конституційно – правових засад. Л.: ПаісЂ, 2005.
207с.
2. Гаєвський Б. А., Рехкало В.А., Теленков М.В. Політичне
управління: Навч. посіб. К., 2001. 160с.
3. Гриню Р. Ф. Ідея правової держави: Теоретико-правова модель і
практична реалізація. К., 2004. 386с.
4. Дубас О. Політична комунікація у глобальному інформаційному
суспільстві: надбання і виклики / О.Дубас. Політологічний вісник.
Збірник наукових праць. К.: «Інтас», 2007. Вип. 30. С. 292-303.
З5. акон України Про освіту. Редакція від 02.05.2011, підстава 255517// Офіційний сайт Верховної Ради України: [Електронний ресурс].
– Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1060-12
6. Закон України Про вищу освіту. Редакція від 02.05.2011, підстава
2555-17// Офіційний сайт Верховної Ради України: [Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=2984-14
7. http://www.kmu.gov.ua/control/ - єдиний веб-портал виконавчої влади
України

СИСТЕМА ОЦІНКИ
Сума балів
за всі види
навчальної
діяльності

Оцінка
ECTS

90–100

А

81– 89

В

75 – 80

С

Оцінка за національною
шкалою
для заліку
для екзамену

відмінно

добре

зараховано

Рівень компетентності

Високий. Повністю забезпечує вимоги до знань, умінь і навичок, що викладені в робочій програмі дисципліни. Власні
пропозиції здобувача в оцінці 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

65 – 74
55–64

30–54

0 – 29

D
Е

задовільно

FX

незадовільно
з повторним
складанням

F

незадовільно
з
обов’язковим
повторним
вивченням
дисципліни

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

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

Критерій за яким оцінюється робота
1. Перевірка звіту:

Рейтинговий
бал

 Відповідність змісту звіту завданню та вимогам навчально-методичних рекомендацій щодо його виконання

70
45

 самостійність вирішення поставленої задачі, проектного рішення,

10

виконання розрахунків, креслень, графіків та таблиць

 наявність елементів науково-дослідного характеру
 використання комп’ютерних технологій
 відповідність вимогам щодо оформлення

5

2. Захист звіту, в тому числі:

30

 доповідь
 правильність відповідей на поставлені запитання

10

Всього

100

5
5

20

Силабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної дисципліни

