СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«ОСОБИСТА ПОЛІТИЧНА ТАКТИКА»

Галузь знань

050 «Соціально-поведінкові науки»

Спеціальність
Освітньо-професійна програма
Факультет

052 «Політологія»
«Політологія»
Економіки і менеджменту

Обсяг:

Кредитів ECTS

Годин

5

150

Лекцій
26

Семінарських занять
26

Освітній рівень

бакалавр

8а
Семестр
За вибором
Тип дисципліни
Філософії та соціально-політичних наук
Кафедра
За видами занять:
Практичних занять Лабораторних занять Самостійна підготовка Вид контролю
98
Екзамен

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, співавтор 2 монографій 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

«Громадські об’єднання і організації», «Інформаційні війни», «Політичні еліти і лідерство», «Політична
культура», «Видатні особистості історії України».

Постреквізити

«Політичні системи і режими сучасності», «Мас-медіа і політика», «Переддипломна практика».

Компетенції відповідно до освітньо-професійної програми
Hard-skills / Спеціальні (фахові) компетенції
Soft- skills / Загальні компетентності (ЗК)
- Знання предметної області та розуміння професійної
- Здатність описувати, пояснювати й оцінювати політичні процеси та явища у
діяльності (ЗК 01).
різних історичних, соціальних, культурних та ідеологічних контекстах (СК 03.).
- Здатність бути критичним та самокритичним (ЗК 03)
- Здатність аналізувати взаємодію політичних акторів та інститутів, владу та
- Здатність спілкуватися з представниками інших урядування, політичні системи та режими, політичну поведінку у різних
професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей контекстах їх функціонування (СК 05).
знань/видів економічної діяльності) (ЗК 04).
- Здатність аналізувати публічну політику на місцевому, національному,
європейському та глобальному рівні (СК 06).

Результати навчання відповідно до освітньо-професійної (програмні результати навчання – ПРН)
- Розуміти предметну область, етичні та правові засади професійної діяльності (РН 01);
- Вміти критично мислити у сфері професійної діяльності (РН 03).
- Мати навички професійної комунікації (РН 04)
- Вміти описувати, пояснювати й оцінювати політичні процеси та явища у різних історичних, соціальних, культурних та ідеологічних контекстах (РН
10).
- Вміти аналізувати взаємодію політичних акторів та інститутів, владу та урядування, політичні системи та режими, політичну поведінку у різних
контекстах їх функціонування (РН 12).
- Вміти аналізувати публічну політику на місцевому, національному, європейському та глобальному рівні (РН 13).

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Анотація

Політичне керівництво здійснюється переважно через основні форми: державну і політичну партійну діяльність, представницькі
органи і структури та ін. Тактика - це частина стратегії, політична лінія суб'єктів політики на порівняно нетривалий період, це
сукупність шляхів, форм, прийомів, методів та засобів реалізації політичних ідей і програм, досягнення головної мети й завдань
стратегії. Політична тактика випливає з політичної стратегії і підпорядковується їй. Політична стратегія і політична тактика - складові
політичного керівництва, тісно взаємозв' язані між собою. Вивчення головних елементів, видів та напрямків політичної тактики осіб,
зайнятих у політиці – важливий та актуальний напрям підготовки фахівців-політологів.

Мета

Мета дисципліни: викладання навчальної дисципліни «Особиста політична тактика» сприяє формуванню у студентів ґрунтовного
комплексу знань і цілісного уявлення про особливості ведення результативної політичної діяльності як важливої складової успішного
здійснення професійної діяльності.

Формат

Лекції (очний, дистанційний формат), практичні заняття (очний, дистанційний формат), консультації (очний, дистанційний формат),
підсумковий контроль – екзамен (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 у
ТЬ
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
1.

Назви змістових модулів і тем
Поняття про особисту політичну тактику.

Усього
18/21

Кількість годин (денна / заочна форма)
в т.ч.
П
Лаб
Л
4/1
2

12/20

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ухвалення політичних рішень
Політичне керівництво.
Політичні інтереси, орієнтації та політичний вибір.
Політичний імідж.
Технології політичної діяльності.
Політична боротьба.
Виборчі технології.

18/21
16/21
16/21
20/21
20/11
20/11
22/23
150

2/1
2/1
2/1
4
4
4
4
26/4

4
2
2
4/1
4/1
4/1
4/1
26/4

12/20
12/20
12/20
12/20
12/10
12/10
14/22
98/142

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. Армаш Н. Державні політичні діячі: зарубіжний та вітчизняний досвід. Навч.
Посібник. К.: КНТ, 2020. 164 с.
2. Бостан С. Форми державного правління країн Європейського союзу: юридичні
моделі і політична практика. К.: Центр навчальної літератури, 2018. 204 с.
3. Головатий М. Політична психологія. Підручник. 2-ге вид. К.: Центр навчальної
літератури, 2019. 400 с.
4. Горбатенко В. Політичне прогнозування. Теорія, методологія, практика. К.:
Генеза, 2016. 400 с.
5. Діленшнайдер Р. Рішення. Практичні поради від 23 людей, які змінили світ. К.:
Book Chef, 2020. 320 с.
6. Еліта: витоки, сутність, перспектива. За ред. В. Кременя. К.: Знання України, 2018.
527 с.
7. Коновалець Є. Ода вождізму. К.: Залізний тато, 2018. 188 с.
8. Нежинська О. О. Лідерство та керівництво: психологічний дискурс. К.: Олді плюс,
2020. 264 с.
9. Неліпа Д. Системний аналіз в політології. Підручник. К.: Центр навчальної
літератури, 2019. 304 с.
10. Політологія. Навчальний посібник для підготовки до іспитів. К.: Центр
навчальної літератури, 2020. 164 с.
11. Романюк А. Еволюція політичних інститутів. К.: Гельветика, 2021. 184 с.

1. Віллінк Д. Стратегія і тактика лідерства. К.: Book Chef, 2021. 368
с.
2. Карл фон Клаузевіц Природа війни. Х.: Віват, 2018. 416 с.
3. Литвиненко В. Президенти. Політичне лідерство: світові реалії,
українська практика. К.: Зелений пес, 2019. 464 с.
4. Лю Ерік Ви сильніші, ніж вам здається. Х.: Віват, 2020, 240 с.
5. Мендель Ю. Каждый из нас президент. Х.: Клуб сімейного
дозвілля, 2021. 288 с.
6. Політики не брешуть. 10 законів взаємодії політиків і виборців.
К.: Наш формат, 2020. 296 с.
7. Снайдер Т. Шлях до несвободи. Росія, Європа, Америка. К.:
Човен, 2020. 392 с.
Web-ресурси
1. https://ips.ligazakon.net/
2. http://academy.gov.ua/
3. https://uk.wikipedia.org/
4. http://ipo.org.ua/wp
5. http://dspace.wunu.edu.ua/
6. https://maup.com.ua/assets/
7. https://womenua.today/
8. http://lib.rada.gov.ua/

СИСТЕМА ОЦІНКИ
№

Назва і стислий зміст контрольного заходу

1

Аудиторна робота здобувача оцінюється на основі його відповідей на заняттях, активності у роботі протягом семестру. Поточний
контроль – усне опитування в ході лекцій та практичних заняттях, оцінювання правильності вирішення тестових, практичних та
ситуаційних завдань на практичних заняттях та при виконанні самостійної роботи. Здобувач здатний продемонструвати критичне
осмислення лекційного та поза лекційного матеріалу, брати кваліфіковану участь у дискусії з наведенням аргументації.
Індивідуальне завдання
Підготовка презентації за обраною темою і виступ з доповіддю на практичних заняттях, тез доповідей, статті, роботи на конкурс,
презентації, виступ з доповіддю на конференції

2

Рейтингова оцінка
min
max
10
40

10

15

Тиждень
1-9

8

3

Модульна контрольна робота №1 (Здобувач виконує тестові завдання, що відповідають програмним результатам навчання за
темами змістового модуля №1)

5
Колоквіум
Оцінка поточної успішності за 100-бальною шкалою (коефіцієнт вагомості=0,5)
Підсумковий контроль (коефіцієнт вагомості=0,5)
(Письмовий залік у разі підвищення рейтингового балу)
Загальний рейтинг = 0,5*оцінка поточної успішності+0,5*оцінка підсумкового контролю
Оцінка за національною
Рівень компетентності
Сума балів
шкалою
за всі види Оцінка
для заліку
навчальної ECTS
для екзамену
діяльності

90–100

А

відмінно

81– 89

В

75 – 80

С

65 – 74
55–64

D
Е

задовільно

FX

незадовільно
з повторним
складанням

F

незадовільно
з
обов’язковим
повторним
вивченням
дисципліни

зараховано

добре

30–54

0 – 29

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

7

30

8

5
55
55

15
100
100

8
9
9

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
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

