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Консультації четвер, 2 години, 14.20.-16.20, ауд.212

1. Коротка анотація до дисципліни.  Реалізуючи свої завдання – у безперервному
процесі  пізнання отримувати знання про політику на основі  узагальнення  достовірних
фактів,  досліджувати  питання,  відповідей  на  які  ще  немає,  розмежовувати  ілюзії  та
дійсність  –  політична  наука  в  Україні  поступово  посідає  належне  місце  в  системі
суспільствознавства, дедалі помітніше впливає на реальні політичні процеси, становлення
демократичної державності.

2.  Мета:  Вивчення  політології  сприяє  залученню молодих фахівців  до  досягнень
світової  суспільно-політичної  думки  й  вихованню  громадянина  демократичного
суспільства,  який:  володіє  певною  сумою  знань  про  політичні  процеси  і  явища,
функціонування політичних інститутів, здійснення політичної влади, а також – методикою
політичного  дослідження,  практичними  навичками  компетентного,  конструктивного,
відповідального аналізу, правильної поведінки в суспільно-політичній сфері; вміє у рамках
Конституції та закону захистити свої інтереси, поважаючи інтереси та права інших людей.

Завдання: Викладання політології передбачає озброїти студентів знаннями і умінням
орієнтуватися  в  основних  світових  і  вітчизняних  політологічних  школах,  концепціях  і
напрямках; навчити студентів вирізняти теоретичні, духовні, прикладні та інструментальні
компоненти  політичного  знання,  бачити  їх  роль  і  функції  у  підготовці  та  прийнятті
політичних  рішень,  у  забезпеченні  особистого  внеску  у  політичне  управління
суспільством;  дати  студентам  уявлення  про  політичні  явища  та  процеси  у  світі,
геополітику  та  геополітичний  статус  України;  сформувати  у  них  навички  політичного
аналізу,   вміння  застосовувати  політичні  знання  у  своїй  професійній,  громадській  та
політичній діяльності.

3. Формат курсу: очний (offline) 

4. Програмні результати навчання (інтегральні, фахові компетентності):

Табл.1
Компетентність Ступінь

сформованості
компетентності

Оцінювання
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Здатність до абстрактного 
мислення, аналізу та синтезу.

Частково. Разом з 
іншими освітніми 
компонентами 
освітньої програми

Підсумкове (залік у формі 
оцінювання тексту наукового 
проєкту і усного виступу-
презентації)

Здатність застосовувати знання у 
практичних ситуаціях

Повністю. 
Співвідноситься з 
метою курсу

Поточне (семінар-круглий 
стіл), рубіжне (оцінювання 
індивідуальних завдань-кейсів
у формі презентації)

Здатність вчитися і оволодівати 
сучасними знаннями

Повністю. 
Співвідноситься з 
метою курсу

Поточне (семінар-круглий 
стіл), рубіжне (оцінювання 
індивідуальних завдань-кейсів
у формі презентації)

Здатність бути критичним і 
самокритичним

Частково. Разом з 
іншими освітніми 
компонентами 
освітньої програми

Поточне (семінар-круглий 
стіл), рубіжне (оцінювання 
індивідуальних завдань-кейсів
у формі презентації)

Здатність діяти на основі етичних 
міркувань (мотивів)

Частково. Разом з 
іншими освітніми 
компонентами

Поточне (семінар-круглий 
стіл), рубіжне (оцінювання 
індивідуальних завдань)

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

Повністю. 
Співвідноситься з 
метою курсу

Поточне (семінар-круглий 
стіл), рубіжне (оцінювання 
індивідуальних завдань)

Здатність усвідомлювати рівні 
можливості та гендерні проблеми

Повністю. 
Співвідноситься з 
метою курсу

Поточне (семінар-круглий 
стіл), рубіжне (оцінювання 
індивідуальних завдань)

Здатність зберігати та 
примножувати моральні, 
культурні, наукові цінності і 
досягнення суспільства на основі 
розуміння історії та 
закономірностей розвитку права, 
його місця у загальній системі 
знань про природу і суспільство та 
у розвитку суспільства, техніки і 
технологій

Частково. Разом з 
іншими освітніми 
компонентами 
освітньої програми

Поточне (семінар-круглий 
стіл), рубіжне (оцінювання 
індивідуальних завдань)

Знання і розуміння ретроспективи 
формування правових та 
державних інститутів

Частково. Разом з 
іншими освітніми 
компонентами 
освітньої програми

Рубіжне (оцінювання 
індивідуальних завдань-кейсів
у формі презентації), 
підсумкове (у формі 
оцінювання тексту наукового 
проєкту і усного виступу-
презентації)

Знання і розуміння основних 
категорій демократії

Частково. Разом з 
іншими освітніми 
компонентами 

Рубіжне (оцінювання 
індивідуальних завдань-кейсів
у формі презентації),
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освітньої програми
Знання  і  розуміння  основ
правового  регулювання  діяльності
юридичних осіб та  оподаткування
малого і середнього бізнесу.

Частково.  Разом  з
іншими  освітніми
компонентами

Поточне  (семінар-круглий
стіл),  рубіжне  (оцінювання
індивідуальних завдань)

5.  Тривалість курсу.  90 годин  (3  кредити ЄКТС),  з  них:  50  години аудиторної
роботи;  40  годин  – самостійної  роботи,  залік  –  2  години  (проводиться  на останньому
семінарському занятті). 

6. Статус дисципліни: вибіркова

7. Пререквізити:  Курс політології тісно пов’язаний з низкою інших дисциплін, що
сприяють  його  кращому  засвоєнню  і  поєднаний  тематикою  з  курсами  філософії,
соціології, історії, державної служби, державного управління, менеджменту, маркетингу та
низкою правових дисциплін (конституційне право, адміністративне право, конституційне
право).

8. Технічне й програмне забезпечення /обладнання – мультимедійний проектор
та комп'ютер для проведення аудиторних занять, доступ до Інтернету.

9. Політика курсу: 

- Передбачає роботу в команді. 
- Виконання завдань у встановлений термін. 
-  Відпрацювання пропущених занять можливе під час самостійної  підготовки та

консультацій викладача. 
- Дотримання академічної доброчесності 
- Презентації та доповіді мають бути авторськими і оригінальними.
10. Зміст дисципліни: Курс складається з двох змістових модулів. Кожен модуль,

у свою чергу, складається з лекційної та семінарської/практичної частин:
-  Змістовий  модуль  1 «Політика  як  соціальна  реальність»  (лекційні  теми  1-  7

семінарські теми 1-4);
- Змістовий модуль 2 «Політика і особа» (лекційна тема 8-17, семінарські теми 5-

8);
11. Форми і методи навчання. 

Основними видами навчальних аудиторних занять є  лекції, семінарські заняття,

консультації. 

При  викладанні  лекційного  матеріалу передбачено  поєднання  таких  форм  і
методів навчання, як проблемна лекція, лекції-аналіз конкретної ситуації. 

Проблемна лекція – «співавторство» у вирішенні проблемних задач
Лекція-консультація –  наприклад,  перша частина  заняття  проводиться  у  вигляді

лекції, в якій викладач відповідає на питання студентів, які виникли в ході попередньо-
пошукової роботи, доповнюючи і розвиваючи їх на свій розсуд; друга частина проходить у
формі  відповідей  на  додаткові  запитання  студентів,  вільного  обміну  думками  і
завершується заключним словом лектора;

Семінарські/практичні  заняття присвячуються  виконанню  кейсів,  розгляду
конкретних ситуацій, роботі в командах (малих групах) з презентацією результатів (у тому
числі із застосуванням рольових ігор з демонстрацією набутих навичок).

Ви працюєте з інформацією вдома, зокрема з використанням мережі Інтернет (див.

рекомендовану  літературу),  під  час  занять  виконуєте  усні  та  письмові  завдання,
виступаєте з доповідями і презентаціями, підготовленими як групою так і індивідуально,
моделюєте поведінку у конкретних професійних ситуаціях. Програмою курсу передбачено
такі проекти: 

-  виступ за темою індивідуального завдання-кейса у формі презентації  (критерії

оцінювання див.: Робоча  програма дисципліни, п.п. 7.4.). 
- виступ-інформування за темами семінарських занять;
- семінар з індивідуальною та груповою роботою;
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- семінар у формі дебатів.
12.  Оцінювання  знань  здійснюється  відповідно  до  «Положення  про  оцінювання

навчальних  досягнень  здобувачів  вищої  освіти  у  ПрАТ  «ВНЗ  «МАУП»
(https://drive.google.com/file/d/1ENRncPY-dU2qLke7awVKn1OdfG88Hg8D/view).

Система оцінювання навчальних досягнень 

Вид діяльності студента

М
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Модуль 1 Модуль 2
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ст

ь 
ба

лі
в

кі
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а 
  

кі
ль

кі
ст

ь 
ба

лі
в

Відвідування лекцій 1 7 7 10 10
Відвідування семінарських занять 1 4 4 4 4
Робота на семінарському занятті 10 4 40 4 40
Виконання завдань для самостійної роботи 5 1 5 1 5
Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25
Виконання ІНДЗ 30 - - - -
Разом - 81              84
Максимальна кількість балів:                                                               165

165:100=1,65. Студент набрав Х балів; Розрахунок: Х:1,65 = загальна кількість балів.

13. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

Самостійна робота включає дослідження електронних джерел, пошук друкованих
публікацій  (наукові  праці,  статті  у  періодичних  виданнях,  документи,  офіційні  звіти,
статистичні матеріали, законодавчі та інші нормативно-правові акти за дисципліною).

Критерії оцінювання:

- змістовність – 3 бали
- відповідність темі та вимогам оформлення – 2 бали.

Максимальна кількість балів за самостійну роботу – 5 балів.

14.  Форми  проведення  поточного,  рубіжного  (модульного)  контролю  та

критерії оцінювання.

Поточний контроль відбувається впродовж вивчення дисципліни на семінарських
заняттях у формі: семінарів-круглих столів та семінарів з індивідуальною роботою. Під
час поточного контролю оцінюються такі компоненти: 

- повнота відповіді – 3 бали; 
- аналіз  різних  точок  зору,  джерел  літератури,  підходів  до  вивчення  проблеми

(питання) – 5 балів; 
- вільне володіння інформацією, відповіді на додаткові запитання – 2 бали.
Максимальна кількість балів - 10 балів.

Рубіжний  (модульний)  контроль  відбувається  в  кінці  вивчення  блоків  змістових
модулів і  здійснюється  у  вигляді  виконання  індивідуальних  завдань-кейсів  у  формі
презентації  за  тематикою  самостійного  вивчення  матеріалу відповідного  змістового
модуля (5 хв. зі слайдами). Тематика завдань вибирається аспірантом у прив’язці до теми
наукового дослідження і в кінцевому випадку має слугувати розширенню знань, навиків та
можливостей,  необхідних  для  написання  дисертації. Під  час  рубіжного  (модульного)
контролю оцінюються такі компоненти: 
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- слайди до презентації – 5 балів
- повнота  розкриття  теми,  висвітлення  сучасної  проблематики,  аналіз  різних

концепцій, підходів, ідей – 10 балів
- якість оформлення бібліографічних даних, науковий стиль – 5 балів
- самостійність та креативність – 5 балів
Максимальна кількість балів - 25 балів.

15. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання:

Залік.

Відбувається у формі усного опитування з питань, які надані в переліку питань для
заліку робочої програми.

16.  Орієнтовний  перелік  питань  для  семестрового  комплексного  контролю

(Робоча  програма дисципліни, пп. 7.4).

17. Шкала відповідності оцінок

Сума балів за всі
види навчальної

діяльності
Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту 
(роботи), практики

для заліку

90 – 100 А відмінно  

зараховано
82-89 В

добре 
75-81 С

68-74 D
задовільно 

60-67 Е 

35-59
FX

незадовільно з можливістю
повторного складання

не зараховано з можливістю
повторного складання

1-34
F

незадовільно з обов’язковим
повторним вивченням дисципліни

не зараховано з
обов’язковим повторним
вивченням дисципліни

18. Рекомендовані джерела (література):

Основна (базова):

1. Актуальные проблемы современной зарубежной политической науки. М.,
1992. 

2. Анохин С. С. Политические системы: адаптация. Динамика, устойчивость.
М., 1996. 

3. Базовкін С., Кремень В. Партії та громадські об’єднання України. К., 1994. 
4.  Бебик  В.  М.  Базові  засади  політології:  історія,  теорія,  методологія,

практика. К., 2000. 
Додаткова:

5. Бутенок А. П.,  Миронов А. В. Сравнительная политология. М., 1998.
6. Вебер М. Политика как призвание и профессия // Избр. произв. М., 1990.
7. Винниченко В. Заповіт борцям за визволення. К., 1991.
8. Гаджиев К. С. Введение в политологию. М., 2000.
9.  Гаджиев  К.  С.  Концепция  гражданского  общества:  идейные  стоки  и

основные вехи формирования // Вопр. философии. 1991. № 7.
10.  Гаєць  В.  М.  Державність  України:  на  шляху  до  громадянського

суспільства. Віче. 1995. № 5. 
11. Голосов Г. В. Сравнительная политология. Новосибирск, 1995. 
12. Грушевський М. С. На порозі Нової України: Гадки і мрії. К., 1991. 
13. Данэм Б. Герои и еретики.  Политическая история западной мысли. М.,

1967. 
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14.  Дегтярев А. А.  Предмет и структура политической науки. Вестн. МГУ.
Сер. Полит. науки. 1996. № 4. 

15. Зарубежная политическая наука: история и современность. Вып. I, II. 
16.  Ильин В.  В. О природе политики.  Вестн. МГУ. Сер.  Полит. науки.  М.,

1995. 
17. История политических и правовых учений: Учеб. для вузов / Под ред. В.

С. Нерсесянца. М., 1995
18.  Коваленко  А.  Українська  політологія:  проблеми  та  труднощі  періоду

становлення. Сучасність. 1994. № 10. 
19. Краснов Б. И. Политология как наука и учебная дисциплина. Социально-

политический журнал. 1995. № 1. 
20. Кравченко Б., Прилюк Ю. Політичний лад в Україні та політична наука.

Політологічні читання. 1992. № 1. 
21. Мамут Л. Государство: Полюсы представлений. Общественные науки и

современность. 1996. № 3. 
22. Мир политической мысли: Хрестоматия: В 2 т. М., 1994. 
23.  Ніколаєва  М.  І.   Трансформація  політичної  системи  України:

інституціональний аспект. Політологічний вісник.: Зб. наук. праць. К., 1998. Вип. 6. 
24. Политология: Учеб. пособие / Под общ. ред. Д. С. Климентьева. М., 1997. 
25.  Політологія:  Підручник /  За ред.  О.  В.  Бабкіної,  В.  П.  Горбатенка.  К.,

2001. 
26. Політологічний енциклопедичний словник. К., 1997. 
27. Політологія у схемах, таблицях, визначеннях. К., 1999. 
28. Політологія: Підручник / За ред. О. І. Семківа. Львів, 1993. 
29. Політологія в Україні: стан і перспективи розвитку. К., 2000. 
30. Пойченко А. М. Політика: теорія і технологія діяльності. К., 1994. 
31.  Політичні  структури  та  процеси  в  сучасній  Україні:  політологічний

аналіз. К., 1995. 
32.  Пригожин  А.  И.  Что  есть  политика?  Общественные  науки  и

совеременность. 1996. № 5.
33. Рудич Ф. М. Політологія. К., 2000. 
34.  Рогачев С. Я.  Предмет политологии и ее место в системе социальных

наук. Государство и право. 1993. № 5. 
35. Рябов С. Г. Політологічна теорія держави. 2-ге вид. К., 1996. 
36. Скиба В. Й. Політологія. Теорія і методика навчального курсу. К., 1992. 
37. Тадевосян Э. В. Словарь-справочник по социологии и политологии. М.,

1996. 
38. Тофлер О.  Проблемы власти на пороге XXI века. Свободная мысль. 1992.

№ 2. 
39. Шестопал Е. П. Личность и политика. М., 1990. 
40. Шумпетер Й. Капіталізм, соціалізм і демократія. К., 1995. 
41. Халипов В. Ф. Власть: основы кратологии. М., 199
42.  Филатова  М.  Н.,  Светенко А.  С.  Политология:  Пособие  для  учащихся

средних учебных заведений. М., 1996. 
43.  Фундаментальные проблемы политической науки.  Вестн. МГУ. Сер.  2.

Полит. науки. 1996. № 6. 
44. Хрестоматия по политологии: В 2 ч. М., 1994. 



9

45.  Цыганов  А.  П.  Современные  политические  режимы:  структура,
типология, динамика. М., 1995. 

46. Баталов Э. Что такое прикладная политология. Конфликты и консенсус.
1993. № 4.

47. Веймер Д., Вайнинг Е. Аналіз політики: концепції і практика. К., 1998. 
48. Выдрин Д. И. Очерки практической политологии. К., 1991. 
49.  Дегтярев  А.  А.  Методы политологических исследований.  Вестн.  МГУ.

Сер. Полит. науки. 1996. № 6.
50. Дегтярев А. А. Прикладная политология. Политические исследования. 

1997. № 6. 
51. Евланов Л. Г. Теория и практика принятия решений. М., 1984. 
52. Егорова-Гантман Е., Минтусов И. Политическое консультирование. М., 

1999. 
53. Егорова-Гантман Е., Плешаков К. Политическая реклама. М., 1999. 

Інформаційні ресурси

54.  http://portal.rada.gov.ua    Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. 
55.  http://kmu.gov.ua    Офіційний веб-сайт Кабінету Міністрів України.
56.  http://ccu.gov.ua   Офіційний веб-сайт Конституційного Суду України.
57.  http://president.gov.ua   Офіційний веб-сайт Президента України.
58.  http://www.nau.ua    Інформаційно-пошукова правова система  

«Нормативні акти України (НАУ)».
59.  http://www.konspect.com   Навчальний портал «Готуємось до занять»
60.  http://www.osvita.org.ua/    Освітній портал
61.  http://student.pp.ua/load    Студентський портал України
62.  http://studrada.com.ua/libonline    Центральний юридичний портал 

України
Електронні ресурси:

63.  http://portal.rada.gov.ua    Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. 
64.  http://kmu.gov.ua    Офіційний веб-сайт Кабінету Міністрів України.
65.  http://ccu.gov.ua   Офіційний веб-сайт Конституційного Суду України.
66.  http://president.gov.ua   Офіційний веб-сайт Президента України.
67.  http://www.nau.ua    Інформаційно-пошукова правова система  

«Нормативні акти України (НАУ)».
68.  http://www.konspect.com   Навчальний портал «Готуємось до занять»
69.  http://www.osvita.org.ua/    Освітній портал
70.  http://student.pp.ua/load    Студентський портал України
71.  http://studrada.com.ua/libonline    Центральний юридичний портал 

України
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V. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ДИСЦИПЛІНИ  «Політологія»
Разом: 90 год., з них 34 год. – лекції, 16 год. – семінарські заняття, самостійна робота – 40 год., модульний контроль – 4 год.

Кількість балів
за семестр

165 балів

Модулі Змістовий модуль І Змістовий модуль II
Назва модуля  Політика як соціальна реальність(81) Політика і особа (84)

Лекції 1,2 (2 бал) 3,4 (2 бал) 5-7 (3 бал) 8-11 (3 бал) 12-17 (7 бал)

Теми
лекцій

Предмет, метод та 
структура курсу.
Історія світової 
політичної думки та 
становлення сучасної 
політології.
Розвиток політичної 
думки в Україні. 
Історія і сучасність

Політика як соціальна 
реальність.
Політична влада.
Демократія як форма і 
спосіб організації 
суспільно-політичного 
життя

Політична діяльність і 
політичні відносини

Політика і особа.
Соціально-етнічні 
спільності та 
етнополітика.
Громадянське 
суспільство і 
політичне життя

Політичні партії та 
партійні системи.
Політична свідомість і 
політична культура

Семінарські і
практичні

заняття

1 (10 бал) 2,3 (20 бал) 4 (10 бал) 6,7 (20 бал) 8-10 (20 бал)

Теми 
семінарських 

занять

Предмет, метод та 
структура курсу.
Історія світової 
політичної думки та 
становлення сучасної
політології.

Політика як соціальна 
реальність,
Політична влада,
Демократія як форма і 
спосіб організації

Політична діяльність і 
політичні відносини

Політика і особа,
Соціально-етнічні 
спільності та 
етнополітика,
Громадянське

Політичні партії та 
партійні системи,
Політична свідомість і 
політична культура

Самостійна
робота

1 (5 балів) 2 (5 балів)
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Поточний
контроль

модульна контрольна робота №1
(25 балів)

модульна контрольна робота №2
 (25 балів)

Підсумковий
контроль

Розрахунковий коефіцієнт: 1,65


