1.Опис навчальної дисципліни

Найменування показників
Вид дисципліни

Характеристика дисципліни за формами
навчання
денна

заочна

Обов’язкова

-

Мова викладання, навчання та
оцінювання

українська

Загальний обсяг кредитів / годин

1 / 30

Курс

І

-

Семестр

І

-

Кількість змістових модулів з
розподілом:

1

Обсяг кредитів

1

-

Обсяг годин, в тому числі:

30

-

Аудиторні

14

-

Модульний контроль

2

-

Семестровий контроль

-

-

14

-

Залік

-

Самостійна робота
Форма семестрового контролю

2.Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета - допомоги студентам-першокурсникам швидше увійти в нове для
них навчальне середовище, подолати організаційні труднощі першого року
навчання, розкрити свої найкращі якості.
Дисципліна
спрямована
на
формування
компетентностей освітньої програми підготовки:
ЗК-01
ЗК-03
ЗК-04
ЗК-05
ЗК-06

ЗК-07

СК-01
СК-09

таких

програмних

Знання предметної області та розуміння професійної діяльності.
Здатність бути критичним і самокритичним.
Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня
(з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).
Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.
Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства,
усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства
та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод
людини і громадянина в Україні.
Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і
досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку
предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство
та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та
форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового
способу життя.
Здатність
використовувати
категорійно-понятійний
та
аналітичнодослідницький апарат сучасної політичної науки.
Здатність презентувати результати теоретичних і прикладних досліджень для
фахівців та нефахівців.

3. Результати навчання за дисципліною
РН-01
РН-03
РН-04
РН-05
РН-06
РН-07
РН-08
РН-16

Розуміти предметну область, етичні та правові засади професійної діяльності.
Вміти критично мислити у сфері професійної діяльності.
Мати навички професійної комунікації.
Вміти використовувати інформаційні та комунікаційні технології у професійній
діяльності.
Знати свої права та обов’язки як члена демократичного суспільства та
використовувати їх у професійній діяльності.
Розуміти історію, закономірності та етапи розвитку предметної сфери
політології, знати її цінності та досягнення.
Вміти використовувати базовий категорійно-понятійний та аналітичнодослідницький апарат сучасної політичної науки.
Презентувати результати теоретичних і прикладних досліджень фахівцям і
широкій аудиторії, засобам масової інформації, експертам з інших галузей
знань.

4. Структура навчальної дисципліни
Тематичний план для денної форми навчання

Змістовий модуль. Мій університет. Особливості навчального процесу
Тема 1. Мій університет
2
2
2
Тема 2. Я – студент-грінченківець
5
Тема 3. Кредитно-модульна система
2
2
2
Тема 4. Організація навчання
7
Тема 5. Інформаційне середовище університету
5
2
Тема 6. Особливості роботи в команді
2
2
Тема 7. Саморозвиток та самовдосконалення студентів
7
2
Модульний контроль
2
Підготовка та проходження контрольних заходів Усього 30 8
6
-

Самостійна

Індивідуальні

Лабораторні

Практичні

Семінари

Лекції

Назви змістових модулів і тем

Усього

Розподіл годин між видами робіт
Аудиторна:

-

2
1
2
2
3
2
2

-

14

5. Програма навчальної дисципліни
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ.
МІЙ УНІВЕРСИТЕТ. ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
Лекція 1.
Тема 1. Мій університет
Етапи становлення ідеї університету: виникнення перших шкіл у древніх
Шумері, Індії та Китаї, діяльність давньогрецьких мислителів. Перша
філософська школа в Афінах, Академія Платона, Лікей Аристотеля, Мусейон
Птоломея. Походження слова «університет», поява Болонського університету ‒
першого у Європі, виходець з України Юрія Дрогобича ‒ ректор цього
університету, заснування університетів на теренах України. Витоки і шляхи
розвитку Київського університету імені Бориса Грінченка, діяльність за 140
років: Київські вчительські курси, курси Київського навчального округу, Вищі
трирічні педагогічні курси імені Б.Д. Грінченка, Київський міський інститут
удосконалення вчителів, Київський міжрегіональний інститут удосконалення
вчителів імені Б.Д. Грінченка, Київський міський педагогічний університет імені
Б.Д. Грінченка, Київський університет імені Бориса Грінченка. Символи
Університету: прапор Університету, гімн Університету Хронологія основних
подій історії Університету. Життєвий і творчий шлях Бориса Дмитровича
Грінченка ‒ письменника (поета, прозаїка, драматурга, перекладача),
лексикографа, етнографа-фольклориста, громадського діяча.

Основні поняття теми:
соціальний інститут, школа, лікей, університет, курси вчительські.
Тема 2. Я – студент-грінченківець
Соціальний статус студента, особливості студентської діяльності, його
самооцінка, професійне самовизначення, засоби її оптимізації, система цінностей
сучасного студента. Права та обов’язки студентів-грінченківців, Кодекс студента
Університету. Студентську групу як різновид соціально організованої групи
людей, етапи її становлення, особливості поведінки членів студентської групи.
Основні поняття теми:
статус соціальний, студент, самооцінка, самовизначення, цінностей
система, права, обов’язки, кодекс, університету кодекс, група студентська.
Лекція 2.
Тема 3. Кредитно-модульна система
Суть та особливості Болонського процесу, Європейської кредитно-трансферної та акумулюючої системи. Кредитно-модульна система організації
навчального процесу, форми організації навчального процесу та контроль
успішності в Університеті. Основні терміни, що стосуються такої організації:
кредит, навчальний план, навчальна програма, змістовий модуль, індивідуальний
навчальний план студента, лекція, заняття (семінарське, практичне,
лабораторне), індивідуальна робота студента, індивідуальне навчальнодослідницьке завдання, дипломна, магістерська роботи, модульно-рейтингова
система оцінювання знань.
Основні поняття теми:
процес Болонський, система кредитно-модульна, система акумулюючи,
процес навчальний, кредит, навчальний план, навчальна програма, змістовий
модуль, індивідуальний навчальний план студента, лекція, заняття (семінарське,
практичне, лабораторне), індивідуальна робота студента, індивідуальне
навчально-дослідницьке завдання, дипломна, магістерська роботи, модульнорейтингова система оцінювання знань.
Тема 4. Організація навчання
Методи і прийоми роботи з інформацією, що допоможуть студентам
протягом перших місяців навчання адаптуватися до навчального процесу в
Університеті, і стануть затребуваними у подальшій науковій та професійній
діяльності. Корисні поради щодо формування навичок слухання (аудіювання),
читання, конспектування та вмінь робити інші тематичні виписки. Форми й види
усного та писемного мовлення: доповідь, виступ, дискусія, диспут, есе, реферат,
ситуація спілкування, монолог, діалог, полілог, виступ, промова,читання
(ознайомлювальне, вивчаюче, вибіркове) особливості їх підготовки, структури,
оформлення. Зразки оформлення списку джерел.
Основні поняття теми:
метод, метод роботи, аудіювання, доповідь, виступ, дискусія, диспут, есе,
реферат, ситуація спілкування, монолог, діалог, полілог, виступ,
промова,читання, список джерел.

Лекція 3.
Тема 5. Інформаційне середовище університету
Поняття: інформаційне суспільство, інформатизація, Смарт-освіта, Смартуніверситет. Навички ХХІ століття, якими має володіти успішний студент.
Електронне освітнє середовище університету; електронні освітні ресурси
Університету: портал, електронний каталог, корпоративна е-пошта, платформа
електронного навчання та електронного тестування, інституційний репозиторій,
Вікі-портал, наукові електронні видання, систему антиплагіат тощо.
Основні поняття теми:
інформація, суспільство інформаційне, Смарт-освіта, Смарт-університет,
портал, електронний каталог, корпоративна е-пошта, платформа електронного
навчання та електронного тестування, інституційний репозиторій, Вікі-портал,
наукові електронні видання, систему анти плагіат.
Тема 6. Особливості роботи в команді
Командна – взаємодія, яка містить потужний творчий і навчальний
потенціал. Основні показники ефективної командної взаємодії, процес
формування команди та особливості роботи в ній, проблемна ситуація, групове
рішення, проектне завдання, лідер, переваги прийняття групових рішень.
Корпоративна культура.
Основні поняття теми:
команда, взаємодія, потенціал творчий, ситуація проблемна, рішення
групове, проектне завдання, лідер, культура корпоративна.
Тема 7. Саморозвиток та самовдосконалення студентів
Постановка та досягнення життєвих цілей, формування нових корисних
звичок, що допоможуть досягти успіхів у майбутній професійній діяльності.
Значення особистісного та професійного самовизначення, саморозвитку та
самоменеджменту на шляху до успіху в житті. Життєві цілі, професійний
розвиток, модель професіонала, особистісне та професійне самовизначення,
самооцінка, саморозвиток, самоорганізація, успіх, термінова справа, організація
часу, контроль власних потреб.
Основні поняття теми:
ціль, ціль життєва, успіх, розвиток професійний, діяльність професійна,
самовизначення, саморозвиток, самоменеджмент, успіх.

Макс. кількість
балів за
одиницю
Кільк.
одиниць

6. Контроль навчальних досягнень
6.1 Система оцінювання навчальних досягнень студентів

№
з/п
1
2
3
4
5

Вид діяльності студента
Відвідування лекцій
Відвідування семінарських занять
Виконання завдань для самостійної роботи
Робота на практичних (семінарських) заняттях
Виконання модульної контрольної роботи
Всього
Максимальна кількість балів:
Розрахунок коефіцієнта:

Макс.
кількість
балів

Модуль 1

1
1
5
10
25
-

4
4
3
3
10
50
3
30
1
25
137
137
100/137=0,729

Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання.
Різновидами самостійної роботи є:
 вивчення лекційного матеріалу;
 самостійне опрацювання за відповідними темами окремих питань з
навчальної дисципліни;
 робота з рекомендованою основною і додатковою літературою;
 підготовка доповідей, підготовка до обговорень за відповідними темами на
семінарських заняттях;
 підготовка творчих робіт (есе, виступу на конференції та ін.);
 систематизація теоретичних та практичних знань перед модульними
контрольними роботами та заліком.
Контроль виконання самостійної роботи відбувається при обговореннях на
семінарах, при написанні модульних контрольних робіт, ПМК.
6.2

Критерії оцінювання – кожна робота оцінюється у 5 балів.
№
з
/
п

Критерії оцінювання роботи

Максимальна
кількість балів

1.

Глибина і повнота розкриття завдань

2 бали

2.

Повнота використання рекомендованої літератури

1 бали

3.

Обґрунтування висновків

4.

Грамотність, стиль викладу, оформлення роботи

5.

Обсяг виконаної роботи

0,5 бали
1 бал
0,5 бал

Завдання для самостійної роботи за темами:
№
з/п
1
2
3
4
5
5
7

Кількість
годин
2
1
2
2
3
2
2

Назва теми
Юрій Дрогобич та його діяльність
Самостійна робота як форма навчання
Студентське самоврядування в ІФФ
Просвітницька діяльність Б.Д. Грінченка
Метапошукові та пошукові системи
Портал університету
Порівняння командної та індивідуальної роботи
Разом

14

Бали
5
5
5
5
5
5
5
35

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання.
Навчальні досягнення студентів з дисципліни оцінюються за модульнорейтинговою системою, в основу якої покладено принцип поопераційної
звітності, обов’язковості модульного контролю, накопичувальної системи
оцінювання рівня знань, умінь та навичок, розширення кількості підсумкових
балів до 100.
Оцінка за кожний змістовий модуль включає бали за поточну роботу
студента на семінарських заняттях, за виконання індивідуальних самостійних
завдань, за модульну контрольну роботу. Виконання модульних контрольних
робіт здійснюється в електронному вигляді або з використанням роздрукованих
завдань. Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення
вивчення навчального матеріалу змістового модуля.
У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі
методи:
а) Методи усного контролю: робота в малих групах, інтерактивні презентації,
індивідуальний контроль, брифінг, дискусія, розгляд проблемних питань,
фронтальне (комбіноване) усне опитування, колоквіум, ігрові ситуації,
контрольна співбесіда з проблеми модуля, тренінг, підбір власної бібліотеки,
складання тез.
б) Методи письмового контролю: вхідні тести, соціо-педагогічний практикум,
контрольна робота, розробка графіків, таблиць, схем, діаграм, презентація
соціального проекту, міні-диктант з визначення термінів, контрольна робота,
творчі (дослідницькі) завдання, підготовка письмових відповідей на
проблемні питання.
в) Комп’ютерного
(дистанційного)
контролю:
мережеве
навчання,
консультаційного форуму, практичних робіт в асинхронному режимі,
навчального проекту (моделювання політичного процесу чи явища) в
синхронному режимі, хмарні технології, заняття з представленням знань та
умінь моделі кореспондентського навчання, проект з залученням SMARTтехнологій.
г) Методи самоконтролю:уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз.

Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового
оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти дисципліни
(п. 7), де зазначено види контролю і кількість балів за видами.
6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання.
У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі
методи:
 Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне
опитування, співбесіда, залік.
 Методи письмового контролю: модульне письмове тестування; підсумкове
письмове тестування, реферат.
 Комп’ютерного контролю: тестові програми.
 Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання,
самоаналіз.
Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних
заняттях, під час виконання самостійної роботи залежить від дотримання таких
вимог:
 систематичність відвідування занять;
 своєчасність виконання навчальних і індивідуальних завдань;
 повний обсяг їх виконання;
 якість виконання навчальних і індивідуальних завдань;
 самостійність виконання;
 творчий підхід у виконанні завдань;
 ініціативність у навчальній діяльності;
 виконання тестових завдань.
6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю.
1. Становлення ідеї університету.
2. Болонський університет ‒ перший університет у Європі. Перші університети.
3. Перші університети на теренах України.
4. Витоки і шляхи розвитку Київського університету імені Бориса Грінченка.
5. Життя та творчість Б.Д. Грінченка.
6. Кодекс студента Університету та його роль в становленні студентської
спільноти університету. Права та обов’язки студентів.
7. Сутність та особливості Болонського процесу.
8. Європейська кредитно-трансферна система оцінювання.
9. Кредитно-модульна система організації навчального процесу.
10.Форми організації навчального процесу в Університеті.
11.Контроль успішності в Університеті.
12.Методи і прийоми роботи з інформацією.
13.Формування навичок слухання (аудіювання), читання, конспектування та
вмінь робити інші тематичні виписки.
14.Форми й види усного мовлення їх характеристика.
15.Форми й види писемного мовлення їх характеристика.
16.Вимоги до оформлення письмових джерел.

17.Смарт-освіта, Смарт-університет.
18.Електронне освітнє середовище університету. Цифровий Кампус
Університету.
19.Платформа електронного навчання та електронного тестування.
20.Інституційний репозиторій.
21.Вікі-портал, наукові електронні видання, система антиплагіат.
22.Основні показники ефективної командної взаємодії.
23.Процес формування команди та особливості роботи в ній.
24.Особливості професійного та особистісного самовизначення, їх значення в
подальшій роботі.
25.Саморозвиток та само менеджмент як засіб досягнення успіхів.
6.6. Шкала оцінок
Оцінка за
Рейтингова
стобальною
оцінка
шкалою
A

90 – 100балів

B

82-89балів

C

75-81балів

D

69-74балів

E

60-68балів

FX

35-59балів

F

1-34балів

Значення оцінки
Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах обов’язкового
матеріалу з можливими незначними недоліками
Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах
обов’язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок
Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною
кількістю помилок
Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю
недоліків, достатній для подальшого навчання або професійної
діяльності
Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень знань
(умінь)
Незадовільно з можливістю повторного складання – незадовільний
рівень знань, з можливістю повторного перескладання за умови
належного самостійного доопрацювання
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням курсу – досить
низький рівень знань (умінь), що вимагає повторного вивчення
дисципліни

7. Навчально-методична картка дисципліни
Разом: 30 год. З них: лекції – 8 год.; семінарські заняття - 6 год.; поточні
консультації – 2 год.; самостійна робота – 14 год.; модульний контроль – 2 год.
Тиждень
Модулі (назви,
бали)

І

ІІ

ІV
V
VІ
Змістовий модуль
Мій університет. Особливості навчання студентів

К-ть балів за
модуль

ІІІ

137 балів

Лекції
(теми, бали)

Лекція 1
Студент Київського
університету імені
Бориса Грінченка
(1 бал)

Лекція 2
Кредитно-модульна
система навчання
(1 бал)

Семінарські
заняття (теми,
бали)

Студент Київського
університету імені
Бориса Грінченка
(10+1 балів)

Кредитно-модульна
система навчання
(10+1 балів)

Самостійна
робота (бали)

VІІ

Лекція 3
Особливості
навчання
студентів в
університеті
ім. Бориса
Грінченка
(1 бал)

Лекція 4
Саморозвито
к та
самовдоскон
алення
студентів
(1 бал)

Інформаційне середовище
університету
Саморозвиток та
самовдосконалення студентів
(10+1 балів)

Самостійна Самостійна Самостійна Самостійн Самостійна
Самостійна
робота (5
робота (5
робота (5
а робота робота (5 балів) робота (5
балів)
балів)
балів)
(5 балів)
балів)

Види
поточного
контролю
(вид, бали)

МКР 1
(25 балів)

Підсумковий
контроль

Залік

8. Рекомендовані джерела
а) основні:
1. Я ‒ студент: навч. посіб. / [Огнев’юк В.О., Жильцов О.Б., Караман С.О. та ін. ;
за заг. ред. Огнев’юка В.О.]. 4-те вид., зі змінами. К. : Київ. ун-т ім. Б.
Грінченка, 2014. 278 с.
2. Я ‒ студент: навч. посіб. / [Огнев’юк В.О., Клименко Н.П., Левітас Ф.Л. та ін.
; за заг. ред. Огнев’юка В.О.]. 4-те вид., зі змінами. К. : Київ. ун-т ім. Б.
Грінченка, 2016. 212 с.
3. Сходинки зростання. Практикум до навч.посібника "Я ‒ студент" [Огнев’юк
В.О., Клименко Н.П., Левітас Ф.Л. та ін. ; за заг. ред. Огнев’юка В.О.]. 4-те
вид., зі змінами. К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2018. 84 с.
б) додаткові:
1. Бойчук О. Студент у суспільстві знань зарубіжний погляд. Науковий світ,
2004. С. 20-27.
2. Ботвина Н. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови : навч.
посіб. К. : АРТек, 1999. 264 с.
3. Булах І. С. Психологія особистісного зростання.
К.: НПУ імені
М.П.Драгоманова, 2003. 338 с.
4. Вища освіта України і Болонський процесс : навч. посіб. / за ред. В. Г.
Кременя. [Авт. колектив: М. Ф. Степко, Я. Я. Болюбаш, В. Д. Шинкарук, В. В.
Грубінко, І. І. Бабин]. К. : Освіта, 2004.
5. Грінченко Б. Листи з України Наддніпрянської.URL :http://www.litopys.org.ua/
6. Дзвінчук Д. І. Психологічні основи ефективного управління. К. : ЗАТ
«НІЧЛАВА», 2000. 280 с.
7. Євтух М. Б. Методологічні засади розбудови особистісно-орієнтованої
навчальної діяльності у вищій школі. Філософія освіти ХХІ століття:
Проблеми і перспективи : зб. наук. пр. К. : Знання, 2000. С. 42-56.
8. Журавський В. С. Вища освіта як фактор державотворення і культури в
Україні. К. : Видавничий дім, 2003. 413 с.
9. Занюк С. Психологія мотивації : навч. посіб. К. : Либідь, 2002. 304 с.
10.Мрії, вистраждані життям : до 145-ї річниці з дня народження Б. Д. Грінченка
: кол. монографія (у двох част.). К. : КМПУ імені Б. Д. Грінченка, 2009. Ч. 1.
260 с.; Ч. 2. 186 с.
11.Нагорний Б. Г. Студентство і сучасність. К. : Арістей, 2005. 160 с.
12.Наказ МОН України від 27.02.2007 року № 1/9-97 «Про особливості введення
переліку напрямів підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем
бакалавра». Освіта України. № 59(839). 10.08.07 р.
13.Паніна Н. Молодь України: структура цінностей, соціальне самопочуття та
морально-психологічний стан за умов тотальної аномії. Соціологія: теорія,
методи, маркетинг, 2001, 1. С. 5-26.
14.Пентилюк М. І. Культура мови і стилістика : навч. посіб. К., 1994.

15.Психологія особистісно-орієнтованої професійної підготовки молоді :
науково-метод. посіб. / під ред. В. В. Рибалки. К., Тернопіль : Підручники і
посібники, 2002. 388 с.
16.Сікорський П. І. Кредитно-модульна технологія навчання. Вид-во Європ. унту, 2006. С. 52-60.
17.Соціально-психологічний словник / авт.-уклад. : В. М. Галицький, О. В.
Мельник, В. В. Синявський. К., 2004. 250 с.
18.Тарнавський Ю. А. Internet-технології : консп. лекцій. К. : МАУП, 2004. 120
с.
19.Тарнавський Ю. А. Практикум з Internet-технологій : метод. вказівки до
викон. лаб. робіт. К. : МАУП, 2004. 136 с.
20.Томан І. Як удосконалювати самого себе (пер. з чеської). К., 1989.
21.Черніченко Г. О. Попит на освітні послуги: шляхи наближення до потреб
роботодавців. Університетські наукові записки, 2007, 3 (23). С. 224-230URL :
http://www.univer.km.ua/visnyk/1382.pdf
22.Чибісова Н. Г. Культурно-освітнє середовище як чинник формування
ціннісних орієнтацій студентської молоді. Грані, 2005, 1. С. 89-92.
в) англомовні:
1. Badelina M. V. Process of adaptation of first-year students to study at university as
pedagogical phenomenon: structure and characteristics. The Revista Amazonia
Investiga. Vol 9 No 27. (2020).DOI: https://doi.org/10.34069/AI/2020.27.03.50
https://amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/1260
2. Enes, R.&Tahsin, I. Coping styles, social support, relational self-construal, and
resilience in predicting students’ adjustment to university life, educational sciences.
Theory and Practice, 2016, 16(1), 187-208.
3. Fryer, L. K. (Latent) transitions to learning at university: A latent profile transition
analysis of first-year Japanese students. Higher Education, 2017. 73(3), 519-537.
4. García-Perales, R.& Almeida, L. S. An enrichment program for students with high
intellectual ability: Positive effects on school adaptation. Comunicar, 2019. 27(60),
39-47. https://doi:10.3916/C60-2019-04
5. Gonta, I., Bulgac, A. The Adaptation of Students to the Academic Environment in
University. RevistaRomaneascaPentruEducatieMultidimensionala11(3), 34-44.
2019. https://doi.org/10.18662/rrem/137 URL : https://lumenpublishing.com
/journals /index.php/rrem/article/view/1454
6. Jian, H.; Marion, R.;Wang,W. Academic integrity from China to the United States:
The acculturation processfor chinese graduate students in the United States. Ethics
Behav., 2019, 29, 51–70.
7. KatzS. Student textbook purchasing: the hidden cost of time. Journal of
Perspectives in Applied Academic Practice.Vol 7. Issue 1 (2019). pp. 12-18
8. Ketrish E. V., Andryukhina T. V., Tret’yakova N. V., Permyakov O. M.,
Barakovskikh K. N., Safronovich I. E.On the problem of first year students
adaptation to the learning process in a university. Journal of Fundamental and
Applied
Sciences.Vol.
9
No.
7S.
(2017).
URL
:
https://www.ajol.info/index.php/jfas/article/view/169112

9. Rail M. Shamionov, Marina V. Grigoryeva, Elena S. Grinina and Aleksey V.
SozonnikCharacteristics of Academic Adaptation andSubjective Well-Being in
University Students with Chronic Diseases Investig. Health Psychol. Educ., 2020,
10, 816–831; https://doi:10.3390/ejihpe10030059
10.Terpstra-Tong, J., & Ahmad, A. High school-university disconnect: a complex
issue in Malaysia. International Journal of Educational Management, 2018. 32(5),
851-865. https://doi:10.1108/IJEM-10-2016-0214
11.Wasserman, L.I.; Chugunov, D.N.; Shchelkova, O.Y. Relationships of subjective
and objective factors inthe process of forming the internal picture of the disease and
coping behavior. Couns. Psychol. Psychother, 2019, 27, 82–94.
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1. Опис навчальної дисципліни
Характеристика
дисципліни за формами
навчання
денна
заочна
обов’язкова
українська
1/30
1
1
1
1
30
14
2
14
Залік

Найменування показників

Вид дисципліни
Мова викладання, навчання та оцінювання
Загальний обсяг кредитів/годин
Курс
Семестр
Кількість змістових модулів з розподілом
Обсяг кредитів
Обсяг годин, зокрема:
Аудиторні
Модульний контроль
Семестровий контроль
Самостійна робота
Форма семестрового контролю

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета: формування у студентів соціальної відповідальності та системи спеціальних знань у
галузі лідерства, розуміння концептуальних основ лідерства служіння; набуття умінь, необхідних для
лідера, розвиток лідерських якостей.

Завданнями дисципліни є оволодіння такими компетентностями:
І. Загальні компетентності:
ЗК-01

Знання предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК-03

Здатність бути критичним i самокритичним.

ЗК-04

Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами
з інших галузей знань/видів економічної діяльності).
Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.

ЗК-05
ЗК-06

ЗК-07

Здатність реалізувати свої права i обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності
громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку,
верховенства права, прав i свобод людини i громадянина в Україні.
Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності i досягнення
суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, їï
місця у загальній системі знань про природу i суспільство та у розвитку суспільства, техніки i
технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного
відпочинку та ведення здорового способу життя.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності:
СК-01
СК-09

Здатність використовувати категорійно-понятійний та аналітично-дослідницький апарат
сучасної політичної науки.
Здатність презентувати результати теоретичних i прикладних досліджень для фахівців та
нефахівців.
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3. Результати навчання за дисципліною
Студент має знати, розуміти та вміти:
Розуміти предметну область, етичні та правові засади професійної діяльності.
РН-01
РН-03

Вміти критично мислити у сфері професійної діяльності.

РН-04

Мати навички професійної комунікації.

РН-05

Вміти використовувати інформаційні та комунікаційні технології у професійній
діяльності.
Знати свої права та обов’язки як члена демократичного суспільства та використовувати ïх у
професійній діяльності.
Розуміти історію, закономірності та етапи розвитку предметної сфери політології, знати її
цінності та досягнення.
Вміти використовувати базовий категорійно-понятійний та аналітично-дослідницький апарат
сучасної політичної науки.
Презентувати результати теоретичних i прикладних досліджень фахівцям i широкій аудиторії,
засобам масової інформації, експертам з інших галузей знань.

РН-06
РН-07
РН-08
РН-16

4

4
2
Разом 30

Самостійна роб.

4
4
4
4
4
4

МКР

Знайомство
Університет та його роль у розвитку лідерства
Лідерство
Служіння як основний вид діяльності лідера
Створення команди та особливості командної роботи
Конфлікти та способи їх розв’язання з позицій лідерства
служіння
7 Лідерський спадок
8 Модульний контроль
1
2
3
4
5
6

Практичні

Змістовий модуль 1. Лідерство служіння

Семінари

Назви змістових модулів, тем

Розподіл годин за
видами робіт
Аудиторна

Лекції

№

Усього

4. Структура навчальної дисципліни
Тематичний план для денної форми навчання

-

-

2
2
2
2
2
2

-

2
2
2
2
2
2

-

-

2
2
14 2

2
14

5. Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Лідерство служіння
Тема 1. Знайомство
Мета: познайомити учасників з особливостями курсу та його завданнями; створити
доброзичливу та відкриту атмосферу; визначити очікування учасників; познайомити учасників
один із одним.
Матеріал та обладнання: кольорові олівці; аркуші А4; правила роботи в групі
(презентація).
План заняття:
1. Представлення викладача, завдань курсу та правил роботи в групі (7-10 хв.)
2. Вправа «Андрій, апельсин, Амстердам» (15-20 хв.)
3. Вправа «Хто я?» (25-30 хв.)
4. Вправа «Дзеркало» (20-25 хв.)
5. Вправа «Скарб мого серця» (20-25 хв.)
6. Обговорення «Універсальні цінності» (10-15 хв.)
7. Вправа «Ти знаєш, хто ти?» (7 хв.)
8. Завершення та оголошення дз (5-7 хв.)
Тема 2. Університет та його роль у розвитку лідерства
Мета: визначити основне завдання університету та його роль у розвитку лідерства;
ознайомитися з місією університету та основними цінностями; порівняти особистісні цінності
та цінності університету; розробити цінності навчальної групи.
Матеріал та обладнання: секундомір, зошит, аркуші паперу А3, маркери
План заняття:
1. Вправа «Ресторан» (15 хв.)
2. Мозковий штурм «Університет і ми» (20 хв.)
3. Діагностична вправа «Що я знаю про Університет» (10 хв.)
4. Міні-лекція «Корпоративна культура Університету» (15 хв.)
5. Вправа-розминка «Вітер дує та здуває» (10 хв.)
6. Вправа «Цінності єднають?» (20 хв.)
7. Завершення та визначення домашнього завдання (10 хв.)
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Тема 3. Лідерство
Мета: визначити поняття лідерство, розмежувати його з поняттями «керівництво»,
«управління», «влада»; ознайомити студентів з теоріями та концепціями лідерства; визначити
основні принципи лідерства служіння.
Матеріал та обладнання: зошит; відеоматеріали (епізод із фільму «Володар перснів, перша
частина»); пластикові стаканчики, гумки для грошей, нитки; ватман (аркуші фліпчарту),
маркери.
План заняття:
1. Вправа «Привіт» (5 хв.)
2. Вправа «Піраміда» (20 хв.)
3. Вправа «Автобусна зупинка» (20 хв.)
4. Міні-лекція з теорії лідерства, типи лідерів (15 хв.)
5. Відео «Володар перстнів, перша частина» (10 хв.)
6. Завершення та обговорення домашнього завдання (5-7 хв.)
Тема 4. Служіння як основний вид діяльності лідера
Мета: визначити поняття служіння у контексті лідерства; розмежувати поняття «бажання»
та «потреби»; ознайомитися з ієрархією потреб А.Маслоу; ознайомитися з поглядом Р. Грінліфа
на типи лідерів.
Матеріал та обладнання:роздатковий матеріал (кейси), піраміда потреб (презентація),
відеоматеріали (епізод із к/ф «Бейб1»).
План заняття:
1. Вправа «Швидке побачення» (15 хв.)
2. Обговорення «Служіння» (10 хв.)
3. Міні-лекція «Піраміда потреб А. Маслоу» (10 хв.)
4. Вирішення кейсів «Лідерство служіння у реальному житті» (20 хв.)
5. Вправа «Ідеальний лідер – Ідеальний слуга» (15-20 хв.)
6. Відео «Бейб» (10 хв.)
7. Завершення та оголошення домашнього завдання (5 хв.)
Тема 5. Створення команди та особливості командної роботи
Мета: розмежувати поняття «група», «команда», «колектив», «громада»; розглянути
способи залучення інших до спільної діяльності; проаналізувати способи розвитку лідерського
потенціалу членів команди; визначити основні критерії успішної команди.
Матеріал та обладнання: зошит, достатня кількість невеликих аркушів паперу (по чотири
на кожного учасника), коробка чи контейнер, повітряні кульки (по шість на кожну міні-групу),
скотч (за кількістю міні-груп), ножиці (за кількістю міні-груп), відео матеріали (відео-кліп
«Подарунок рабина»2), аркуші А4
План заняття:
1. Вправа «Базар» (10 хв.)
2. Вправа «Повітряні хмарочоси» (20 хв.)
3. Вправа «Дрім Тім» (10 хв.)
4. Відео «Подарунок рабина» (15 хв.)
5. Вправа «Лист пошани» (10-15 хв.)
6. Завершення та оголошення домашнього завдання (10 хв.)
Тема 6. Конфлікти та способи їх розв’язання з позицій лідерства служіння
Мета: визначити поняття конфлікту, його види та причини; розглянути стилі поведінки у
конфліктних ситуаціях (за К. Томасом); визначити шляхи розв’язання конфліктів.
Матеріал та обладнання: торбинка з різноманітними предметами (стрічка, шматочок
https://www.youtube.com/watch?v=UQTASkG3iqY або стрімінговий сервіс Netflix, (У пошуку на YouTube ввести
«Фільм «Малюк» лідерство)
1

2

https://www.youtube.com/watch?v=3z1pIrV2F6c&ab_channel=PalouseMindfulness
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крейди, фігурка, наліпки тощо), м’яч, зошит, картки із фразами, палиця для тенту.
План заняття:
1. Вправа «Знайомтесь - Я!» (10 хв.)
2. Вправа «Алфавіт емоцій» (10 хв.)
3. Діагностична вправа «Я у конфлікті» (10 хв.)
4. Міні-лекція «Шляхи розв’язання конфліктів» (10 хв.)
5. Вправа «Чотири квадрати» (10 хв.)
6. Вправа «Гідна відповідь» (10 хв.)
7. Вправа «Палиця довіри» (10 хв.)
8. Завершення та оголошення дз (10 хв.)
Тема 7. Лідерський спадок
Мета: підбиття підсумків занять; узагальнення понять; презентація проєктів.
Матеріал та обладнання: м’яч, таймер, аркуші А4, презентація «Цілі за критеріями
SMART», зошит
План заняття:
1. Вправа «Продовж фразу» (10 хв.)
2. Сто мрій за сто секунд (20 хв.)
3. Міні-лекція «Цілі за критеріями SMART» (10 хв.)
4. Вправа «Лист собі» (15 хв.)
5. Завершення та узагальнення курсу (10 хв.)
6. Контроль навчальних досягнень
6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів

Відвідування лекцій
Відвідування практичних занять
Робота на практичному занятті
Виконання завдань для самостійної роботи
Виконання модульної роботи

1
10
5
25
Разом

максимальна
кількість балів

Вид діяльності студента

к-ть одиниць

Максимальна
к-ть балів
за одиницю

Модуль 1

7
7
7
1
-

7
70
35
25
137

Максимальна кількість балів: 137
Розрахунок коефіцієнта: 137 : 100 = 1,37
Критерії оцінювання завдань на практичних заняттях:
100% від зазначеного балу – відмінний рівень виконання з можливими незначними
недоліками
80-90% від зазначеного балу - достатньо високий рівень виконання без суттєвих (грубих)
помилок
70-80% від зазначеного балу – в цілому добрий рівень виконання з незначною кількістю
помилок
60-70% – посередній рівень знань виконання із значною кількістю недоліків
50-60% – мінімально можливий допустимий рівень виконання
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6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання
№
Завдання
теми
Визначити свої найголовніші (3-5) ключові цінності та
1
записати дії, що демонструють ці цінності
2
Проаналізувати місію та цінності кількох організацій
(національних та іноземних; прибуткових та неприбуткових;
виробничі та підприємства сфери послуг).
Проаналізувати ситуацію з власного досвіду або з інших
3
джерел (фільм, книга тощо), де герой намагався
контролювати ситуацію з позиції сили. Якими були наслідки
такої поведінки лідера?
Проаналізувати статтю про компанію «First Fruits of
Washington» та визначити способи, якими лідери компанії
задовольняють потреби людей.
4
Пройти он-лайн тест Томаса на визначення стилю поведінки
у конфліктній ситуації.

Кількість годин
годин
балів
2
5
2

5

2

5

2

5

2

5

5

Пригадати конфліктну ситуацію з власного досвіду;
написати шлях вирішення цієї ситуації з позицій лідерства
служіння; виконати вправу «Чотири квадрати» для людини,
з якою часто виникають непорозуміння.

2

5

6

Проаналізувати, що стало важливим при вивченні модуля
«Лідерствослужіння»..

2

5

Усього годин

14

35

Критерії оцінювання:
5 балів – відмінний рівень виконання з можливими незначними недоліками
4 бали – в цілому добрий рівень виконання з незначною кількістю помилок
3 бали – посередній рівень знань виконання із значною кількістю недоліків
2 бали – мінімально можливий допустимий рівень виконання
6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання
Модульний контроль є складовою поточного контролю і здійснюється в формі виконання
студентом модульного контрольного завдання (контрольної роботи) згідно затвердженого
графіку. Кількість модулів – 1. Максимальний бал модульного контролю складає 25.
Об’єктом оцінювання знань студентів є програмний матеріал дисципліни, засвоєння
якого, відповідно, перевіряється під час модульного контролю. Об’єктами змістового
модульного контролю знань студентів є: знання, уміння та навички студентів, виконання
модульних контрольних завдань. При виконанні модульних (контрольних) завдань оцінці
підлягають теоретичні знання та практичні навички, яких набули студенти після опанування
певного модуля.
Модульний контроль може проводитись у формі тестів, ситуаційних завдань.
Критерії оцінювання модульної контрольної роботи:
1-2 бали – за кожне правильне тестове завдання відповідного рівня складності
3 бали – за кожну правильну відповідь на ситуаційне завдання
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6.4. Шкала оцінок
Рейтингова
оцінка

Оцінка за
стобальною
шкалою

A

90 – 100балів

B

82-89балів

C

75-81балів

D

69-74балів

E

60-68балів

FX

35-59балів

F

1-34балів

Значення оцінки
Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах обов’язкового матеріалу з
можливими незначними недоліками
Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах обов’язкового
матеріалу без суттєвих (грубих) помилок
Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною кількістю помилок
Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю недоліків,
достатній для подальшого навчання або професійної діяльності
Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень знань (умінь)
Незадовільно з можливістю повторного складання – незадовільний рівень знань, з
можливістю повторного перескладання за умови належного самостійного
доопрацювання
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням курсу – досить низький
рівень знань (умінь), що вимагає повторного вивчення дисципліни
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Навчально-методична картка модуля
«Лідерство служіння»
Разом: 30 год., практичні заняття – 14 год., самостійна робота – 14 год, модульний контроль – 2 год.
7.

Тиждень
Модулі
Назва
модуля
Теми
практичних
занять

І

ІІ

ІІІ

Знайомство

Університет та
його роль у
розвитку
лідерства

Лідерство

(1+10 балів)

(1+10 балів)

(1+10 балів)

Самостійна
робота
Модульний
контроль

(5 балів)

(5 балів)

ІV
V
Змістовий модуль І
Лідерство служіння
Служіння як
основний вид
діяльності
лідера
(1+10 балів)

(5 балів)

(5 балів)

Створення
команди та
особливості
командної
роботи

Конфлікти та
способи їх
розв’язання з
позицій лідерства
служіння

(1+10 балів)

(1+10 балів)

(5 балів)

(5 балів)

Модульна контрольна робота (25 балів)

Підсумковий
контроль

Залік
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VІ

VІІ

Лідерський спадок
(1+10 балів)

(5 балів)

8. Рекомендовані джерела
Базові:
1. Аналітична довідка за результатами дослідження практик академічної доброчесності у
вищих
навчальних
закладах
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://mon.gov.ua/content/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D 0%B8%D0%BD%D0%B8/2016/08/09/2academic-integrity.pdf
2. Артем Ключніков про лідерство [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.prostir.ua/?focus=artemklyuchnikov-pro-liderstvo-zaraz-u-nas-duzhe-rozvynenepanibratstvo-kumivstvo
3. Вижва М., Турта Ю. Методичний посібник для викладачів до модулю «Лідерство
служіння». – К.: КУБГ, 2020. – 49 с.
4. Котляров И. Социология лидерства. Теоретические, методологические и
аксиологические аспекты [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://iknigi.net/avtorigorkotlyarov/85172-sociologiya-liderstva-teoreticheskiemetodologicheskie-i-aksiologicheskie-aspektyigor-kotlyarov.html
5. Кузин Д.В., Юнусов Л.А. Обоснование инноваций в современном менеджменте //
Интернет-журнал «Науковедение». – 2016. – Т. 8. – №2 (март – ап.рель) [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://naukovedenie.ru
6. Лідерство. Сутність лідерства і його основні ознаки [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://pidruchniki.com/17370921/menedzhment/liderstvo
7. Максвелл Дж. 21 беззаперечний закон лідерства. Щоб вести за собою / Джон Максвелл.
– Київ: Книжковий клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2017. – 320 с.
8. Нестуля А.А., Нестуля С.И. Лидерство-служение как управленческая парадигма
развития государственных институтов Казахстана: теоретико-методологический аспект. –
Астана, 2016 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://articlekz.com/article/21530
9. Пономаренко О.В. Проблема лідерства в ретроспективі [Електронний ресурс]. – Режим
доступу:
http://intellect-invest.org.ua/ukr/pedagog_editions_e-magazine_pedagogical_science_
vypuski_n1_2010_ st_16/
10. Слюсаренко О. О. Поняття «лідер» і «лідерство» в сучасній науковій літературі // Науковий
вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота». – 2016. – Випуск 2 (39). – С.
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1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників
Вид дисципліни

Характеристика дисципліни за формами
навчання
денна

заочна

Обов’язкова

-

Мова викладання, навчання та
оцінювання

Українська

Загальний обсяг кредитів / годин

2 / 60

Курс

1

-

Семестр

1

-

Кількість змістових модулів з
розподілом:

2

Обсяг кредитів

2

-

Обсяг годин, в тому числі:

60

-

Аудиторні

28

-

Модульний контроль

4

-

Семестровий контроль

-

-

28

-

Залік

-

Самостійна робота
Форма семестрового контролю

3

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета навчальної дисципліни «Університетські студії: Вступ до
спеціальності» полягає у засвоєнні студентами загальнонаукової та політологічної
термінології, знайомстві з основними теоретичними доктринами політичної науки,
оволодінні основними методами досліджень політичного життя, розвитку навичок
роботи з оригінальними науковими текстами (першоджерелами), сприянні набуття
студентами навичок самостійного аналізу політичних процесів та явищ.
Дисципліна спрямована на формування таких програмних компетентностей
освітньої програми підготовки:
ЗК-01
ЗК-03
ЗК-04
ЗК-05
ЗК-06

ЗК-07

СК-01
СК-09

Знання предметної області та розуміння професійної діяльності.
Здатність бути критичним і самокритичним.
Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня
(з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).
Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.
Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати
цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність
його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина
в Україні.
Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і
досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку
предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство
та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та
форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового
способу життя.
Здатність
використовувати
категорійно-понятійний
та
аналітичнодослідницький апарат сучасної політичної науки.
Здатність презентувати результати теоретичних і прикладних досліджень для
фахівців та нефахівців.

3. Результати навчання за дисципліною
РН-01
РН-03
РН-04
РН-05
РН-06
РН-07
РН-08
РН-16

Розуміти предметну область, етичні та правові засади професійної діяльності.
Вміти критично мислити у сфері професійної діяльності.
Мати навички професійної комунікації.
Вміти використовувати інформаційні та комунікаційні технології у професійній
діяльності.
Знати свої права та обов’язки як члена демократичного суспільства та
використовувати їх у професійній діяльності.
Розуміти історію, закономірності та етапи розвитку предметної сфери
політології, знати її цінності та досягнення.
Вміти використовувати базовий категорійно-понятійний та аналітичнодослідницький апарат сучасної політичної науки.
Презентувати результати теоретичних і прикладних досліджень фахівцям і
широкій аудиторії, засобам масової інформації, експертам з інших галузей знань.

4. Структура навчальної дисципліни
4

Тематичний план для денної форми навчання

Лабораторні

Індивідуальні

Самостійна

Практичні

І семестр
Змістовий модуль І.
Теоретико-методологічні засади політології
Тема 1. Політика як суспільне явище. Предмет політології.
2
6
Тема 2. Еволюція політичних ідей.
2
10
Тема 3. Провідні сучасні ідеології.
2
10
Модульний контроль
2
Разом за змістовим модулем 28
6
Змістовий модуль II.
Суб’єкти та об’єкти політики
Тема4. Суб’єкти та об’єкти політики. Особистість як
2
6
первинний суб’єкт та об’єкт політики.
Тема 5. Політичне лідерство. Політичні еліти.
2
6
Тема 6. Соціальні спільноти як основний суб’єкт та об’єкт
2
8
політики.
Тема 7. Політична система. Політичні конфлікти.
2
8
Модульний контроль
2
Разом за змістовим модулем 30
8
Разом 60 14

Семінари

Лекції

Назви змістових модулів і тем

Усього

Розподіл годин між видами робіт
Аудиторна:

2
2
2

-

-

-

2
6
6

6

-

-

-

14

2

-

-

-

2

2

-

-

-

4

2

-

-

-

4

2

-

-

8
14

4
-

14
28

5. Програма навчальної дисципліни
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ I.
Теоретико-методологічні засади політології
Тема 1. Політика як суспільне явище. Предмет політології.
Політика як складне багатовимірне явище. Дефініції політики. Чинники, що
впливають на політику. Види політики. Синтез політики та політичної науки.
Зародження та розвиток політичної думки в історії людства. Задачі, функції,
категорії та методи політології. Місце політології в системі суспільних наук.
Зростання ролі політичних знань за сучасних умов. Політологія як навчальний
предмет, її зв’язок з іншими предметами та специфіка.
Основні поняття теми:
політика, політична наука, синтез, політологія.
Тема 2. Еволюція політичних ідей.
Ґенеза політичного життя та політичної думки Стародавнього світу.
«Осьовий час» Карла Ясперса. Просвітницько-раціоналістичний період розвитку
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політичної думки. Особливості розвитку політичної думки у ХХ столітті. Сучасні
політологічні концепції. Політологічна думка в Україні: витоки, специфіка.
Основні поняття теми:
політичне життя, політична думка, концепції
Тема 3. Провідні сучасні ідеології.
Ідеологія як складний та багатоплановий соціокультурний феномен. Поняття
політичної ідеології та її основні функції. Основні ідеологічні течії в сучасному
світі (лібералізм, консерватизм, соціалізм). Ідеології як динамічні компліментарні
системи. Використання ідеологій як способу легітимації політичних режимів.
Основні поняття теми:
ідеологія, функції, ідеологічні течії, лібералізм, консерватизм, соціалізм.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ IІ.
Суб’єкти та об’єкти політики
Тема 4. Суб’єкти та об’єкти політики.
Особистість як первинний суб’єкт та об’єкт політики.
Дефініція суб’єктів та об’єктів політики, їх загальна характеристика.
Діалектика суб’єктів та об’єктів політики за сучасних умов. Класифікація суб’єктів
та об’єктів політики. Соціальний та інституціональний рівні суб’єктів та об’єктів
політики. Ідея свободи та прав людини: історичний аспект. «Всезагальна
декларація прав людини». Особистість як первинний суб’єкт та об’єкт політики.
Політична соціалізація (Г. Тард), її етапи та засоби. 5 типів особистості по
відношенню до політики (Є. Вятр). Причини політичного відчуження. Причини та
наслідки абсентеїзму. Вибори, виборчі системи.
Основні поняття теми:
суб’єкт, об’єкт, класифікація
Тема 5.Політичне лідерство. Політичні еліти.
Сутність лідерства. Політичний лідер як суб’єкт та об’єкт політики. Основні
концепції політичного лідерства. Характерні риси політичного лідера. Типи
політичного лідерства. Значення лідерів у політичному житті суспільства.
Політична еліта: функції, умови формування, горизонтальна та вертикальна
циркуляція. «Відриті» та «закриті» еліти: proetcontra. Теорії елітизма (Г. Моска,
В. Парето, Р. Міхельс). Особливості формування еліти в Україні.
Основні поняття теми:
лідер, елітизм
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Тема 6. Соціальні спільноти як основний суб’єкт та об’єкт політики.
Детермінованість соціальних спільнот. Ускладнення структури суспільства,
множинність способів диференціації суспільства (Платон, Аристотель, марксизм.
М. Вебер, Е. Гіденс, Л. Уорнер, Г. Стендінг). Особливості динаміки соціальних
структур за умов глобалізації. Середні прошарки, їх роль у стабілізації суспільства.
Прекаріат – новий небезпечний клас (Г. Стендінг). Чинники політичної активності
соціальних спільнот. Громадянське суспільство: поняття та сутність. Проблеми
становлення громадянського суспільства в Україні.
Основні поняття теми:
детермінованість, соціум, соціальні прошарки, громадянське суспільство
Тема 7. Політична система. Політичні конфлікти.
Поняття «система» у природничих та точних науках ((біологія, кібернетика).
Поняття «політична система» (Д. Істон). Місце політичної системи у житті
суспільства. Елементи політичної системи та зв’язки між ними. Функції політичної
системи.
Типи
політичних
систем
(централізовані/децентралізовані;
стабільні/нестабільні). Держава як базовий інститут політичної системи. Функції
держави. Форми державного устрою та державного правління. Політичний режим.
Типологія політичних режимів. Політичний конфлікт. Еволюція наукових поглядів
на конфлікт. Конфліктологія (Р. Дарендорф, Л. Козер). Структура політичних
конфліктів, їх позитивні та негативні функції. Способи регулювання політичних
конфліктів.
Основні поняття теми:
політична система, держава, політичний режим, політичний конфлікт
6. Контроль навчальних досягнень
6.1 Система оцінювання навчальних досягнень студентів

Максимальна
кількість балів

Кількість
одиниць

Максимальна
кількість балів

Відвідування лекцій
Відвідування семінарських занять
Відвідування практичних занять
Робота на семінарському занятті
Робота на
практичному занятті
Виконання завдань для самостійної
роботи
Виконання модульної роботи

Модуль 2

Кількість
одиниць

Вид діяльності студента

Максимальна
кількість балів
за одиницю

Модуль 1

1
1
10

3
3
3

3
3
30

4
4
4

4
4
40

-

-

-

-

-

5

3

15

4

20

1
-

25
76

1

25
93

25
Разом
Загальний бал
Коефіцієнт

169
100/169=0,59
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Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання.
Самостійна робота – один з основних засобів оволодіння навчальним
матеріалом. Упровадження в практику навчальної програми різноманітних форм
самостійної роботи активно сприяє модернізації навчального процесу шляхом
подолання протиріч між трансляцією знань і їх засвоєнням у взаємозв’язку теорії
та практики.
Мета самостійної роботи студентів:
– розвиток творчих здібностей та активізація розумової діяльності студентів;
– формування умінь і навичок самостійної розумової праці;
– розвиток морально-вольових зусиль;
– формування в студентів потреби безперервного самостійного поповнення знань
як необхідної умови професійного становлення.
Завдання самостійної роботи студентів:
– навчання студентів самостійно працювати з різними джерелами інформації;
– творче сприйняття і осмислення навчального матеріалу;
– формування навичок щоденної навчальної самостійної роботи.
Зміст самостійної роботи полягає в таких положеннях:
– самостійна робота з джерелами та літературою з метою кращого засвоєння
програмного матеріалу;
– підготовка наукових повідомлень, інформаційних довідок;
– підготовка вибіркового дослідного завдання на базі критичного огляду наукових
публікацій, розроблення пропозицій щодо вирішення актуальних проблем за
заданою тематикою;
– захист результатів виконання індивідуальних науково-дослідницьких завдань.
Самостійна робота студентів повинна забезпечити:
– системність знань та засобів навчання;
– мобільність і критичність мислення;
– володіння засобами обробки інформації;
– здатність до творчої праці.
6.2

Критерії оцінювання – кожна робота оцінюється у 5 балів.
№ з/п

Критерії оцінювання роботи

Максимальна
кількість балів

1.

Глибина і повнота розкриття завдань

2 бали

2.

Повнота використання рекомендованої літератури

1 бали

3.

Обґрунтування висновків

4.

Грамотність, стиль викладу, оформлення роботи

5.

Обсяг виконаної роботи

0,5 бали
1 бал
0,5 бал
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Завдання для самостійної роботи за темами:
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7

Теми
Політика як складне багатовимірне явище. Дефініції політики. Чинники, що
впливають на політику.
Ґенеза політичного життя та політичної думки Стародавнього світу.
«Осьовий час» Карла Ясперса.
Ідеологія як складний та багатоплановий соціокультурний феномен.
Поняття політичної ідеології та її основні функції.
Дефініція суб’єктів та об’єктів політики, їх загальна характеристика.
Діалектика суб’єктів та об’єктів політики за сучасних умов.
Сутність лідерства. Політичний лідер як суб’єкт та об’єкт політики.
Громадянське суспільство: поняття та сутність. Проблеми становлення
громадянського суспільства в Україні.
Місце політичної системи у житті суспільства. Елементи політичної системи
та зв’язки між ними.
Разом

Кількість
Бали
годин
2

5

6

5

6

5

2

5

4

5

4

5

4

5

28

35

Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання
Навчальні досягнення студентів з дисципліни оцінюються за модульнорейтинговою системою, в основу якої покладено принцип поопераційної звітності,
обов’язковості модульного контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня
знань, умінь та навичок, розширення кількості підсумкових балів до 100.
Оцінка за кожний змістовий модуль включає бали за поточну роботу
студента на семінарських заняттях, за виконання індивідуальних самостійних
завдань, за модульну контрольну роботу. Виконання модульних контрольних робіт
здійснюється в електронному вигляді або з використанням роздрукованих завдань.
Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення вивчення
навчального матеріалу змістового модуля.
У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі
методи:
а) Методи усного контролю: індивідуальний контроль, дискусія, розгляд
проблемних питань, фронтальне (комбіноване) усне опитування, колоквіум,
ігрові ситуації, контрольна співбесіда з проблеми модуля.
б) Методи письмового контролю: тести, контрольна робота, презентація
особистого проекту, міні-диктант з визначення термінів, контрольна робота,
творчі (дослідницькі) завдання, підготовка письмових відповідей на проблемні
питання.
в) Комп’ютерного (дистанційного) контролю: мережеве навчання, практичних
робіт в асинхронному режимі.
г) Методи самоконтролю:уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз.
6.3

Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового
оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти дисципліни
(п. 7), де зазначено види контролю і кількість балів за видами.
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Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання
У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі
методи:
 Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування,
співбесіда, залік.
 Методи письмового контролю: модульне письмове тестування; підсумкове
письмове тестування, есе.
 Комп’ютерного контролю: тестові програми.
 Методи самоконтролю:уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз.
Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних заняттях,
під час виконання самостійної роботи залежить від дотримання таких вимог:
 систематичність відвідування занять;
 своєчасність виконання навчальних і індивідуальних завдань;
 повний обсяг їх виконання;
 якість виконання навчальних і індивідуальних завдань;
 самостійність виконання;
 творчий підхід у виконанні завдань;
 ініціативність у навчальній діяльності;
 виконання тестових завдань.
6.4

6.5 Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю
1. Визначте особливості політики як суспільного явища.
2. Розкрийте взаємозв’язок політики з іншими сферами суспільства (економікою,
правом, мораллю).
3. Порівняйте політологію як науку та навчальний предмет, визначте їх функції.
4. Відстежте генезу політичної думки у Стародавньому світі.
5. Проаналізуйте становлення науки про політику в епоху Відродження та
Просвітництва.
6. Розкрийте сутність ідеологій як детермінант політики.
7. Надайте характеристику провідним сучасним ідеологіям.
8. Якими, на вашу думку, є позитивні та негативні риси ідеології лібералізму?
9. Розкрийте причини виникнення неолібералізму.
10.Порівняйте консерватизм та неоконсерватизм.
11.Якими, на вашу думку, є позитивні та негативні риси ідеології соціалізму?
12.Наведіть класифікацію суб’єктів та об’єктів політики.
13.Проаналізуйте виникнення та розвиток поглядів на особистість як суб’єкт
політики.
14.Розкрийте причини та наслідки абсентеїзму.
15.Зазначте проблеми політичної соціалізації молоді.
16.Розкрийте сутність політичного лідерства.
17.Наведіть типологію політичних лідерів.
18.Розкрийте теорії політичних еліт та їх класифікацію.
19.Схарактеризуйте динаміку соціальної структури в сучасному світі.
20.Надайте характеристику соціальним групам як носіям та виразникам політичних
інтересів.
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21.Проаналізуйте особливості політичних поглядів середнього класу.
22.Схарактеризуйте політичні наслідки маргіналізації та бідності.
23.Порівняйте соціальну роль суспільних рухів та організацій.
24.Розкрийте роль виборів у сучасних політичних процесах.
25.Проаналізуйте переваги та недоліки трьох широко застосовуваних виборчих
систем.
26.«Організуйте» парламентські вибори в Україні за діючою виборчою системою.
27.Розкрийте сутність, структуру та функції політичної системи.
28.Визначте роль держави у політичній системі, види державного устрою й
державного правління.
29.Надайте визначення та типологію політичних режимів.
30.Розкрийте специфіку громадянського суспільства в теорії та на практиці.
31.Розкрийте поняття « «політична влада», зазначте сучасні концепції влади.
32.Визначте сутність легальності, легітимності та ефективності влади.
33.Охарактеризуйте конфлікт як явище політичного життя, його закономірність та
типологію.
34.Зазначте функції політичних конфліктів, етапи їх розвитку та методи вирішення.
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Шкала оцінок

6.6

Оцінка за
Рейтингова
стобальною
оцінка
шкалою
A

90 – 100балів

B

82-89балів

C

75-81балів

D

69-74балів

E

60-68балів

FX

35-59балів

F

1-34балів

Значення оцінки
Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах обов’язкового
матеріалу з можливими незначними недоліками
Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах
обов’язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок
Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною кількістю
помилок
Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю
недоліків, достатній для подальшого навчання або професійної
діяльності
Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень знань (умінь)
Незадовільно з можливістю повторного складання – незадовільний
рівень знань, з можливістю повторного перескладання за умови
належного самостійного доопрацювання
Незадовільно з обов’язковим повторним
вивченням курсу – досить низький рівень знань (умінь), що вимагає
повторного вивчення дисципліни
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7. Навчально-методична картка дисципліни
Разом: 60 год. З них: лекції – 14 год.; семінарські заняття - 14 год.;
самостійна робота – 28 год.; модульний контроль – 4 год.
Модулі
(назви,
бали)
К-ть балів за
модуль
Лекції
(теми, бали)
Семінарські
заняття
(теми, бали)
Самостійна
робота
(бали)
Види
поточного
контролю
(вид, бали)
Підсумкови
й контроль

Змістовий модуль І.
Теоретико-методологічні засади
політології
79 балів
Т1
(1 бал)

Т2
(1 бал)

Т1
Т2
(11
(11 балів)
балів)
С. р.
С. р.
(5 балів)
(5 балів)

Змістовий модуль II.
Суб’єкти та об’єкти політики
93 бали

Т3
(1 бал)

Т4
(1 бал)

Т3
(11 балів)

Т4
(11 балів)

С. р.
(5 балів)

С. р.
(5 балів)

МКР 1
(25 балів)

Т5
(1 бал)

Т6
(1 бал)

Т7
(1 бал)

Т5
(11
балів)
С. р.
(5 балів)

Т6
(11
балів)
С. р.
(5 балів)

Т7
(11
балів)
С. р.
(5 балів)

МКР 2
(25 балів)
Залік
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8. Рекомендовані джерела
а) основні:
1. Бодуен Ж. Вступ до політології. К.: «Основи», 1995. 174 с.
2. Історія політичної думки: навч. енцикл. словник-довідник для студентів
вищ. навч. закл. /За заг ред. Н. М. Хоми. Львів: Новий Світ-2000, 2014. 766 с.
3. Політична абетка: матеріали для практичного використання. Редакторупорядник А. В. Карташов. Вид. 8-е, доп. і перероб. Житомир, 2010. 350 с.
4. Піча В.М., Хома Н.М. Політологія: конспект лекцій. Навчальний посібник
для студентів вищих закладів освіти України. Друге вид., доп. Львів: «Новий
Світ-2000», 2003. 172
5. Політологія: навчальний енциклопедичний словник довідник для студентів
ВНЗ I-IV рівнів акредитації / За наук. ред. д-ра політ. н. Н. М. Хоми [В. М.
Денисенко, О. М. Сорба, Л. Я. Угрин та ін.], 2-ге видання, стереотипне. –
Львів: «Новий Світ – 2000», 2015. 779 с.
6. Політологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. О.
В. Бабкіної, В. П. Горбатенка. К.: Видавничий центр «Академія», 2002. 528 с.
7. Практикум з політології / За ред. Ф.М. Кирилюка. К.: Видавничий дім
«Комп’ютерпрем», 2003. 622 с.
8. Примуш М.В., Коваль Ю.О. Політологія: Навчально-методичний посібник Д.
– Юго-Восток, 2012.
б) додаткові:
1. Гантінгтон С. Політичний порядок у мінливих суспільствах. З передмовою
Ф. Фукуями / Переклад з англ. Т. Цимбал. К.: «Наш формат», 2020. 453 с.
2. Громадянське суспільство в сучасній Україні. К., 2006.
3. Політична система і громадянське суспільство: європейські і українські
реалії. К., 2007.
в) англомовні:
1. Almond G.A., Powell G.B. Comparative Politics: A Theoretical Approach. N.Y.,
1996. 518 p.
2. Blackwell Encyclopedia of Political Thought / Ed. by David Miller. Blackwell
Publishers Inc., 1998. 570 р.
3. Chomsky N. Profit over People: Neoliberalism and Global Order. New York:
Seven Stories Press, 1999. 175 p.
4. Comparative Government and Politics / Hague R., Harrop M., Breslin S.
Macmillan Press LTD, 1998. 318 p.
5. Easton D. The Analysis of Political Structure. Routledge, 1990. 354 p.
6. Goodin R.E., Klingmann H.-D. A. New Handbook of Political Science. N.Y., 1996.
476 p.
7. Klitgard R. Controlling Corruption. Berkeley, 1989. 214 p.
8. Kubicek P. Unbroken Ties: the State, Interest Associations and Corporatism in
Post-Soviet Ukraine. Ann Arbor, 2000. 316 p.
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9. PowellG.B. Jr. Elections as Instruments of Democracy: Majoritarian and
Proportional Visions, Yale University Press. 2000.
10. Richardson J.J. (ed.) Pressure Groups. N.Y, 1993. 268 p.
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