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Прореквізіти дисципліни: історія України
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Призначення дисципліни

Дисципліна “Політологія” належить до циклу дисциплін загальної підготовки й
призначена сформувати в студентів комплекс практичних навичок, а саме розуміння
актуальних політичних проблем, бути здатним самостійно, критично аналізувати
політичні процеси; оволодіти основами політичної культури, сукупністю політичних
знань, що охоплюють політичні процеси, які відбуваються в суспільстві.
Протягом вивчення предмету студенти набувають такі загальні компетентності:
- здатність використання базовими політичними цінностями та нормами політичної
поведінки для формування активної громадянської позиції;
- гуманістична спрямованість політичної освіти; адаптивність і комунікабельність,
здатність здійснювати політичну комунікаційну діяльність;
- здатність займати активну громадянську позицію формувати нові ідеї (креативність).
- здатність використовувати широкий спектр міждисциплінарних зв’язків.
- базові уявлення про основи політології, що сприяють розвитку загальної політичної
культури, розуміння причинно-наслідкових зв’язків розвитку суспільства, процесів
глобалізації -здатність діяти з позиції соціальної відповідальності, займати активну
життєву та громадянську позицію, розвивати лідерські якості;
- здатність до безперервного політичного навчання та саморозвитку, використання
системного підходу до розуміння політичних проблем;
- здатність використання базовими політичними цінностями та нормами політичної
поведінки для формування активної громадянської позиції;
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- здатність до оцінки та аналізу соціально-політичних
процесів і явищ на глобальному
(мега-), макро-, мезо- і макрорівнях.

Мета викладання навчальної дисципліни «Політологія» - сформувати у студентів
наукові уявлення про основні проблеми політики як складного соціального явища,
розвити творче мислення студентів, уміння самостійно аналізувати суть політичних явищ
і процесів, що відбуваються як у межах України, так і на міжнародному рівні. Це
повинно допомогти майбутнім фахівцям приймати виваженні рішення, що сприятимуть
подальшій демократизації українського суспільства, інтеграції його у світове
співтовариство.
Зміст і структура курсу
Кількість годин

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ПОЛІТИКА ЯК ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ ВЛАДНИХ
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА ТА ЇЇ ІНСТИТУТИ
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Самостійна робота проводиться студентами щотижнево і спрямована на
закріплення пройденого на практичних заняттях матеріалу. Кількість годин на
виконання — 48/78 (денна та заочна форми навчання. Поточний контроль однієї теми
здійснюється на наступному занятті.
Методи навчання
Методи пояснювально-ілюстративні: лекції (лекція-бесіда, лекція-діалог, інтерактивна
лекція з використанням мультимедійних презентацій).
Методи проблемного викладу: проблемні диспути.
Методи частково-пошукові: написання доповідей, наукових повідомлень,
рефератів та мотиваційного листа, виконання творчих завдань (складання словника) та
тестів.
Рекомендована література
Основна
1.

Аляєв Г.Є. Політологія: Навчальний посібник для студентів вищих

навчальних закладів. – Полтава: АСМІ, 2012. – 280 с.
2.

Політологічний енциклопедичний словник / В.Б. Авер’янов, І.В.

Алєксєєнко, С.С. Андрєєв та ін.; В.П. Горбатенко (упоряд.), Ю.С. Шемшученко та
ін. – К., 2012. – 428 с.
3.

Прикладна політологія : підручник / за заг. ред. В. Ф. Цвиха, О. В.

Батрименка. – К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет",
2013. – 316 с.
4.

Рудич Ф.М. Політологія: Підручник. – 2-е вид., стереотип. – К.: Либідь,

2012–480 с.
5.

Шляхтун П.П. Політологія (теорія та історія політичної науки): Підручник.

– К.:Либідь, 2012. – 576 с.
6. Волинець В. Забезпечення міжнародної інтеграції та співпраці як функція

сучасної української держави: правові аспекти / В. Волинець // Юридична
Україна. – 2013. – № 2. – С. 8–14.
7. Стеценко С. Г. Глобалізація та право: національний вимір : монографія / С. Г.

Стеценко, Л. О. Васечко. – К. : Атіка, 2012. – 132 с.
8. Герасіна Л. М. Розвитку міжнародних політичних відносин за умов глобальної

реконструкції світу / Л. М. Герасіна // Вісник Національного університету
"Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". Серія: Філософія,
філософія права, політологія, соціологія.
– Х., 2013. – № 4. – С. 88–98.
3
9. Лінецький Л. М. Деякі питання участі України у глобалізованому міжнародному

світі / Л. М. Лінецький // Сучасний політичний процес: стан та перспективи
розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (XXVI Харк. політол. читання).
– Х., 2013. – С. 84–86.
10.

Ликов А. Ю. Международное сообщество как стадия политико-правовой

эволюции / А. Ю. Лыков // Международное право и международные
организации. – 2013. – № 2. – С. 168–177.
11.

Гелей С. Д. Політологія [Текст] : навчальний посібн. / С. Д. Гелей, С. М.

Рутар. - 9-те вид., переробл. і доп. - Львів : Видавництво Львівської комерційної
академії, 2015. - 370 с. Шифр Ф/Г 311
12.

Мальцева, О. В. Політологія [Текст] : навч. посіб. / О. В. Мальцева, Г. М.

Марінова ; Держ. ВНЗ "Приазов. держ. техн. ун-т". - Маріуполь : ПДТУ, 2015. 159 с.
13.

Горбач, О. Н. Політологія [Текст] : навч. посіб. / Олександр Горбач, Руслан

Демчишак ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - 3-тє вид., допов. та перероб. - Львів
: Вид-во Львів. політехніки, 2016. - 259 с
14.

Воронянський О.В. Політологія [Текст]: підручник / [Воронянський О. В.,

Кулішенко Т. Ю., Скубій І. В.] ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра
Василенка. - Харків : ХНТУСГ ім. Петра Василенка, 2017. - 179 с.
15.

Політологія: підручник / [М. П. Требін та ін.]; за ред. проф. М. П. Требіна;

Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - 2-ге вид., перероб. і допов. - Харків :
Право, 2018. – 460 с.
16.

Стриєк Т. Невловні категорії. Нариси про гуманітаристику, історію і

політику в сучасних Україні, Польщі та Росії [Текст] / ТомашСтриєк ; [пер. з пол.
: А. Павлишин та ін. ; наук. ред. В. Склокін]. - Київ : Ніка-Центр, 2015. - 319 с.
17.

Історія політичної думки : підручник / за заг. ред. Н. М. Хоми [І. В.

Алєксєєнко, Т. В. Андрущенко, О. В. Бабкіна та ін.]. – Л. : «Новий світ – 2000»,
2016. – 1000 с.
18.

Історія політичної думки: підручник: у 2-х т. / за заг. ред. Н. М. Хоми ; [Т. В.

Андрущенко, О. В. Бабкіна, І. Ю. Вільчинська та ін.]; 2-е вид., перероб. і доп. –
Львів : «Новий Світ–2000», 2017. – Т.2.: XX ‒ початок XXI ст. ‒ 598 с.
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Допоміжна
1. Видрін Д. Політика: історія, технологія, екзистенція. – К.: Либідь, 2001. –

432 с.
2. Водолазов Г.Г. Идеалы и идолы. Мораль и политика: история, теория,

личные судьбы. –М.: Культурная революция, 2006. –863 с.
3. Гегель Г.Ф.Основи філософії права, або Природне право і державознавство.

– Київ, 2000. – 336 с.
4. Класики політичної думки від Платона до Макса Вебера: Пер.з нім. – Київ:

2002.
5. Обушний М.І., Примуш М.В., Шведа Ю.Р. Партологія: Навчальний посібник

/ За ред. М.І.Обушного. – К.: Арістей, 2006. – 432 с.
6. Політична думка XX – початку XXI століть: методологічний і

доктринальний підходи : підручник : у 2-х т. / за заг. ред. Н. М. Хоми ; [Т. В.
Андрущенко, О. В. Бабкіна, В. П. Горбатенко та ін.]. – Львів : «Новий Світ2000», 2016. ‒ Т. 1. ‒ 516 с.
7. Політична думка XX – початку XXI століть: методологічний і

доктринальний підходи : підручник : у 2-х т. / за заг. ред. Н. М. Хоми ; [Т. В.
Андрущенко, О. В. Бабкіна, В. П. Горбатенко та ін.]. – Львів : «Новий Світ2000», 2017. ‒ Т. 2. ‒ 535 с.
8. Грабовський О. І. Державна політика України у сфері соціально-

економічного розвитку в контексті європейської інтеграції / Грабовський
Олександр Ігорович ;, Львів. - Львів : Регіон. ін-т держ. упр. ; Нац. акад.
держ. упр. при Президентові України, 2018.
Інформаційні ресурси:
1. http://korolenko.kharkov.com/ Наукова бібліотека імені В. Г. Короленка
2. http://www.nbuv.gov.ua/ - Наукова бібліотека імені В.Вернадського
3. http://books.khntusg.com.ua/ - Наукова бібліотека ХНТУСГ імені Петра Василенка
Політика навчальної дисципліни
• Контроль якості знань студентів. Проводиться протягом всього курсу навчання
(поточний контроль), в кінці кожного змістовного модуля (підсумковий модульний) та в
кінці курсу семестровий підсумковий (залік/екзамен).
Форми контролю: експрес-опитування, презентації виконаних результатів та
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досліджень, есе, семінарські заняття, стандартизовані
тести, залік/іспит.

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою, яка
переводиться відповідно у національну шкалу («відмінно», «добре», «задовільно»,
«незадовільно») та шкалу європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС –А, В, С, D,
E, FX, F).
Політика оцінювання. Остаточна оцінка за курс розраховується наступним
чином:
Вид діяльності здобувача Модуль 1
вищої освіти
Кількість
Самостійна робота
8
Комп’ютерне тестування
при тематичному
оцінюванні
Модульна контрольна
робота
Залік

-

10

-

10

1

56

Разом

100

Вид діяльності здобувача Модуль 2
вищої освіти
Кількість
Самостійна робота
5
Комп’ютерне
тестування
при тематичному
оцінюванні
Модульна контрольна
робота
Іспит

Максимальна
кількість балів (сумарна)
24

Максимальна
кількість балів (сумарна)
15

-

10

-

10

1

65

Разом

100

Шкала оцінювання студентів:
ECTS Бали

Зміст

A

90 — 100

«відмінно»

B

82 — 89

«добре»

C

74 — 81

«добре»

D

64 — 73

«задовільно»

E

60 — 63

«достатньо»

FX

35 — 59

«незадовільно» з можливістю повторного складання

F

1 — 34

«незадовільно» з обов’язковим повторним курсом
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•
Політика перескладання. Перескладання змістовного модуля
здійснюється за бажанням студента один раз зі зниженням оцінки на один бал
від отриманого результату за чотирибальною системою оцінювання.
Перескладання змістовного модуля відбувається з дозволу керівника курсу за
наявності поважних причин.
Перескладання модуля здійснюється за бажанням студента один раз з дозволу
навчальної частини за наявності поважних причин, оцінюється за 20 бальною
шкалою. Загальний підсумок за курс визначається шляхом додавання балів за
всіма видами контролю з подальшим переведенням в національну, 100 – бальну
та європейської кредитно-трансферну систему.
• Політика академічної доброчесності. Списування під час поточних
занять, тестових робіт та екзамену заборонені.
•
Політика відвідування. Відвідування занять є обов’язковим
компонентом оцінювання, за пропуск занять без поважної причини знімаються
бали (по 1 за кожне пропущене заняття). З об’єктивних причин (напр., хвороба)
навчання може відбуватися в онлайн формі за погодженням із керівником
курсу.
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