
СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

«ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ» 

 

 

 

Ступінь освіти Бакалавр 

Освітня програма Політологія 

Тривалість 

викладання  1 чверть 

Заняття:  1 семестр 

Лекції 3 години на тиждень 

Практичні заняття 2 години на тиждень 

Мова викладання українська 

Консультації: за окремим розкладом, погодженим зі здобувачами вищої освіти. 

Онлайн-консультації: електронна пошта 

Інформація про викладача:  

 

Первий Геннадій Леонідович (лекції, практичні 

заняття) 

Посада: завідувач кафедри історії та політичної теорії 

Вчене звання: доцент 

Вчений ступінь: кандидат історичних наук 

Персональна сторінка: 

https://ipt.nmu.org.ua/ua/spivr/perviy.php 

E-mail:  Pervyi.H.L@nmu.one 

Кабінет: 1/67 

 

1. Анотація курсу 
Курс орієнтований на занурення студентів-політологів в професійну діяльність, 

знайомство з основними кар'єрними треками. В ході курсу студенти дізнаються про 

особливості роботи і «стилі життя» в різних сферах: PR, консалтингу, політичній 

журналістиці, академічній науці та ін. Студенти дізнаються про особливості 

політичного мислення, опрацюють корисні програми і сервіси, які будуть в 

подальшому використовуватися як в навчанні, так і в професійній сфері. 

 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

   Мета - формування у студентів загального уявлення про професійну діяльність 

політологів, зв'язок між політологією та іншими науками, між політичною наукою і 

політичною практикою. 

https://ipt.nmu.org.ua/ua/spivr/perviy.php
mailto:Pervyi.H.L@nmu.one
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   Завдання курсу: 

- надання допомоги студентам в процесі входження в професію (засвоєння професійної 

інформації, яку вони отримують в ході навчання на факультеті; вибір спеціалізації); 

- стимулювання формування у студентів самостійного мислення і дослідницьких 

навичок. 

   3. Результати навчання:  

Знати методику політичних досліджень; Розуміти роль політики в житті суспільства; 

Розуміти роль і місце політолога в сучасному суспільстві; Вміти використовувати 

наукову інформацію у професійній діяльності 

 

4. Структура курсу 

 

ЛЕКЦІЇ 

Види професійної діяльності 

Етичні та правові засади професійної діяльності 

Основи наукового знання та викладацької діяльності 

Бази даних та електронні ресурси з політичних наук 

Закономірності розвитку суспільних процесів і політології 

Сучасні досягнення в сфері аналізу суспільства і політики 

 

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 

Види професійної діяльності 

Робота з інформацією та базами даних 

Суспільство і політологія 

 

5. Технічне обладнання та/або програмне забезпечення 

Активований акаунт університетської пошти (student.i.p.@nmu.one) на office 365.  
 

6. Система оцінювання та вимоги 

6.1. Навчальні досягнення здобувачів вищої освіти за результатами вивчення 

курсу оцінюватимуться за шкалою, що наведена нижче: 

Рейтингова шкала Інституційна шкала 

90 – 100 відмінно   

74-89 добре  

60-73 задовільно  

0-59 незадовільно 

 

6.2. Здобувач вищої освіти може отримати підсумкову оцінку з навчальної 

дисципліни на підставі поточного оцінювання знань за умови, якщо набрана кількість 

балів з поточного тестування та самостійної роботи складатиме не менше 60 балів. 

Поточна успішність складається з успішності за два теоретичні модулі (кожен з 

них оцінюється максимально у  20  балів) та оцінок за виконання індивідуальних робіт 

(6 робіт  сумарною оцінкою 60 балів).  
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Отримані бали за теоретичну частину та індивідуальні завдання додаються і є 

підсумковою оцінкою за вивчення навчальної дисципліни. Максимально за поточною 

успішністю здобувач вищої освіти може набрати 100 балів. 

 

Підсумкове 

оцінювання (якщо 

здобувач вищої 

освіти набрав 

менше 60 балів 

та/або прагне 

поліпшити оцінку) 

Диференційований залік відбувається у формі письмового 

заліку, білети для підсумкового контроля включають 30 

тестових теоретичних запитань та 2 завдання. 

Правильна відповідь на всі запитання тестової частини 

оцінюється у 60 балів. 

Правильна відповідь на завдання оцінюється у 40 балів.  

Максимальна кількість балів за залік: 100 

Індивідуальні 

завдання 

Включають опрацювання окремих питань курсу. 

Максимально оцінюються у 60 балів при своєчасному 

складанні, 30 балів при несвоєчасному складанні. 

Передбачено 6 індивідуальних завдань. 

Поточне 

оцінювання 

теоретичного 

матеріалу 

Охоплює матеріали лекційного курсу. Містить тестові 

завдання. Максимально оцінюються у 40 балів (2 блоки×20 

балів). 

 

6.3. Критерії оцінювання елементів поточного та підсумкового контролю: 

Критерії оцінювання кожного індивідуального завдання включають: 

 завдання виконано в повному обсязі і вчасно – 10 балів,  

 допущені незначні помилки під час виконання завдання – 8 балів; 

 допущені грубі помилки у виконанні завдання – 5 балів; 

 допущені масові текстові запозичення, або відповідь невірна – 0 балів. 

 тестові завдання оцінюються в 2 бали за правильну відповідь і в 0 балів 

за неправильну. 

 

7. Політика курсу 

7.1. Політика щодо академічної доброчесності  

Академічна доброчесність здобувачів вищої освіти є важливою умовою для 

опанування результатами навчання за дисципліною і отримання задовільної оцінки з 

поточного та підсумкового контролів. Академічна доброчесність базується на 

засудженні практик списування (виконання письмових робіт із залученням зовнішніх 

джерел інформації, крім дозволених для використання), плагіату (відтворення 

опублікованих текстів інших авторів без зазначення авторства), фабрикації 

(вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі). Політика 

щодо академічної доброчесності регламентується положенням "Положення про 

систему запобігання та виявлення плагіату у Національному технічному університеті 

"Дніпровська політехніка". http://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/us_documents/ 

System_of_prevention_and_detection_of_plagiarism.pdf.   

У разі порушення здобувачем вищої освіти академічної доброчесності 

(списування, плагіат, фабрикація), робота оцінюється незадовільно та має бути 

виконана повторно. При цьому викладач залишає за собою право змінити тему 

завдання. 

 

http://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/us_documents/%20System_of_prevention_and_detection_of_plagiarism.pdf
http://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/us_documents/%20System_of_prevention_and_detection_of_plagiarism.pdf
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7.2. Комунікаційна політика 

Здобувачі вищої освіти повинні мати активовану університетську пошту і бути 

зареєстровані на дистанційний курс «Вступ до спеціальності» 

(https://do.nmu.org.ua/course/view.php?id=2765) 

Обов’язком здобувача вищої освіти є перевірка один раз на тиждень (щонеділі) 

поштової скриньки на Офіс365. 

Протягом тижнів самостійної роботи обов’язком здобувача вищої освіти є 

робота з дистанційним курсом «Вступ до спеціальності» 

(https://do.nmu.org.ua/course/view.php?id=3606). 

Усі письмові запитання до викладачів стосовно курсу мають надсилатися на 

університетську електронну пошту або на форум  дистанційного курсу.  

  

7.3. Політика щодо перескладання 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин оцінюються 

на нижчу оцінку. Перескладання відбувається із дозволу деканату за наявності 

поважних причин (наприклад, лікарняний). 

 

7.4. Відвідування занять  

Для здобувачів вищої освіти денної форми відвідування занять є обов’язковим. 

Поважними причинами для неявки на заняття є хвороба, участь в університетських 

заходах, відрядження, які необхідно підтверджувати документами у разі тривалої (два 

тижні) відсутності. Про відсутність на занятті та причини відсутності здобувач вищої 

освіти має повідомити викладача або особисто, або через старосту. Якщо здобувач 

вищої освіти захворів, ми рекомендуємо залишатися вдома і навчатися за допомогою 

дистанційної платформи.  

За об’єктивних причин (наприклад, міжнародна мобільність) навчання може 

відбуватись дистанційно - в онлайн-формі, за погодженням з викладачем. 

 

7.5. Політика щодо оскарження оцінювання 

Якщо здобувач вищої освіти не згоден з оцінюванням його знань він може 

оскаржити виставлену викладачем оцінку у встановленому порядку.  

 

7.6. Бонуси 

Здобувачі вищої освіти можуть додатково отримати до 10 балів за виконання 

додаткової самостійної роботи за курсом, наприклад виконання індивідуальних 

завдань за додатковою темою – завдання пропонуються викладачем, підготовка 

доповіді і участь у студентських наукових конференціях за темою курсу. 

 

7.7. Участь в анкетуванні  
Наприкінці вивчення курсу та перед початком сесії здобувача вищої освіти буде 

запропоновано анонімно заповнити електронні анкети (Microsoft Forms Office 365), які 

буде розіслано на поштові скриньки корпоративної пошти. Заповнення анкет є 

важливою складовою навчальної активності, що дозволить оцінити дієвість 

використаних методів викладання та врахувати пропозиції стосовно покращення 

змісту навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності».  
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8. Рекомендовані джерела інформації 

 

Денисенко В. М., Матвієнків С. М., Штерн В. Ю. Політологія. Вступ до 

спеціальності. Підручник для студентів вищих навчальних закладів. Львів: Астролябія, 

2007. 360 с. 

Теорія політики: Підручник / Денисенко В.М. [Бліхар В.С., Требін М.П., Угрин 

Л.Я. та ін.]. – Л. : Ліга-Прес, 2015. – 668 с. 


