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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Політологія 

Викладач (-і) Москалюк Михайло Федорович 

Контактний телефон 

викладача 

067 907 94 56 

E-mail викладача moskaljuk62@ukr.net 

Формат дисципліни 1. Цикл загальної підготовки. 

1.1 Обов’язкові дисципліни 

Обсяг дисципліни 90 год.; кількість кредитів ECTS – 3 

Посилання на сайт 

дистанційного 

навчання 

http://www.d-learn.pu.if.ua 

Консультації четвер, 15.00 год. – 17.00 год. 

2. Анотація до курсу 

Навчальна дисципліна «Політологія» спрямована на формування у студентів цілісного уявлення про політичну сферу 

життя суспільства і закономірності її функціонування. Програма курсу розкриває зміст політичної сфери життя 

суспільства, політичних інститутів та процесів, характеризує сучасну державу як базовий елемент політичної системи 

та політичного режиму, покликана формувати політичну свідомість та політичну культуру студентів, їх активну 

громадянську позицію. Важливою особливістю курсу є те, що він зорієнтований на засвоєння і застосування 

студентами спеціальності 014.03 – середня освіта (історія)  теоретичних знань з політології, усвідомлених умінь і 

навичок, необхідних для педагогічної роботи в навчальних закладах середньої освіти. 

3. Мета та цілі курсу  

Метою викладання навчальної дисципліни „Політологія” є надання студентам на першому (бакалаврському) 

рівні вищої освіти за галуззю знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальністю 014 Середня освіта (Історія) необхідних для 

професійної діяльності знань про основні категорії політичної науки, засвоєння ними концептуальних підходів щодо 

процесів розбудови демократичної держави, закономірностей переходу від тоталітаризму до демократії, формування 

самостійного та критичного ставлення до державотворчих процесів, забезпечення політичного аспекту підготовки 

висококваліфікованих фахівців-педагогів, вчителів історії та суспільствознавчих предметів у навчальних закладах 

середньої освіти, що мають політично-моральну громадянську позицію та розвинене політичного мислення. 

Завдання: вивчення сутності, теорії та методології політології як науки; розвиток здібностей розуміння політичних 

відносин і процесів; набуття навичок і вмінь практичного застосування теоретичних, прикладних та інструментальних 

http://www.d-learn.pu.if.ua/index.php?mod=course&action=ReviewAllCourseInCategory&id_cat=51
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компонентів політичного знання; аналіз міжнародного політичного життя, геополітичного становища і політичних 

процесів в Україні, її місця, статусу і відповідальності у сучасному політичному  

світі. Одним з головних завдань курсу є формування у студентської молоді політичної свідомості і політичної 

культури, самостійного творчого мислення, вироблення патріотичної орієнтації та прагнення до самореалізації. 

4. Результати навчання (компетентності) 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

- історію зародження і розвитку політології; предмет та структуру політичної науки; зміст основних політологічних 

шкіл та концепцій;  сутність та зміст політичного життя, місце та роль політики в житті сучасного суспільства; 

тенденції розвитку світового політичного процесу та зміст глобальних проблем сучасності;  вміло користуватися 

джерелами та фаховою політологічною літературою D 4; 

- інструментарій політології: понятійно-категоріальний апарат, методи, принципи, функції, закони;  володіти поняттями 

і термінами сучасної політичної науки D 5; 

вміти: 

- використовувати знання, вміння та навички з політології у шкільних курсах  правознавства і громадянської освіти D 

9; 

-застосовувати отримані теоретичні знання на практиці, зокрема в педагогічній діяльності, аналізуючи сучасні 

актуальні проблеми політичного життя України та інших країн світу D 22; 

- аналізувати основні політологічні концепції та теорії; вміти застосувати знання з політології як в інтересах 

українського суспільства (в освітній і соціальній сферах суспільного життя), так і для самореалізації особистості; 

розуміти проблематику ролі й місця людини в політичному процесі D 23; 

 

 

Інтегральна компетентність Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми, що 

потребують інтеграції знань і прийняття рішень у практиці викладання історії і суспільствознавчих предметів у 

навчальних закладах середньої освіти та у процесі навчання за спеціальністю, що передбачає застосування теорій та 

методів відповідної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю педагогічних умов організації 

навчально-виховного процесу в основній (базовій) середній школі (С 1). 

Фахові (предметні) компетентності 

С13. Здатність до розуміння теоретичних і практичних засад економічної науки та підприємницької діяльності, 

основних особливостей сучасної світової та національної економіки, формувати економічну грамотність і 

підприємливість. 

С14. Здатність володіти сучасним методичним інструментарієм із предметної області майбутньої професії; 

С18. Здатність до міждисциплінарної взаємодії й уміння працювати з матеріалом суміжних освітньо-наукових сфер 
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(філософія, політологія, філологія, культурологія, соціологія тощо) під час вирішення навчальних і наукових завдань, 

мати синтетичне мислення; здатність користуватися вербальними і невербальними засобами передачі історичної 

інформації; 

С28. Самостійно оцінювати суспільно-політичні явища в Україні нинішньої доби, політичні процеси в світі, 

дотримуючись принципів об єкивності й неупередженсті 

С36 Здатність формувати високу історичну й громадянську свідомість, національну гідність; плекати національну 

пам՚ять, провадити громадянсько-патріотичне виховання серед молоді. 
5. Організація навчання курсу 

Обсяг курсу 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції 12 

семінарські заняття / практичні / лабораторні 18 

самостійна робота 60 

Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 

Нормативний / 

вибірковий 

3-й семестр 014.03 Середня освіта (історія) ІІ курс Нормативний 

Тематика курсу 

Тема, план Форма заняття Література Завдання, год. Вага оцінки Термін 

виконан

ня 

Тема 1. 

Предмет 

політології, її 

функції та 

структура.  

лекція, 2 год. 

семінарське заняття, 

2 год. 

1. Дзюбко І.С., Циганков П.А. До питання про предмет 

політології // Український історичний журнал. – 1991.– № 

7. 

2. Рябов С.Г. Структура знань про політику // 

Політологічні читання. – 1994. - № 1. 

3. Алмонд Г. Политическая наука: история дисциплины // 

Политические исследования. - 1997. - №6. 

4. Белов Г.А. О системе политических наук и политологии 

// Вестник МГУ. Социально-политические исследования. – 

1991. - № 1. 

5. Дегтярев А.А. Методы политологических исследований 

// Вестник МГУ. Политические науки. – 1996. - № 6.. 

6. Дегтярев А.А. Предмет и структура политической науки 

// Вестник МГУ. Политические науки. – 1996. - № 4. 

7. .Ильин М.В., Коваль Б.И. Что есть политика и что есть 

наука о политике // Политические исследования. – 1994. - 

№ 4. 

підготовка конспекту лекції і 

семінарського заняття, 6 год. 

5 б. 

(вибірково, 

під час 

опитування 

на семінарі). 

вересень 

2018 р. 
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7. Ильин М.В., Мельвиль А.Ю., Федоров Ю.Э. Основные 

категории политической науки // Полис. – 1996. - № 4. 

8. Краснов Б.И. Политология как наука и учебная 

дисциплина // Социально-политический журнал. – 1995. - 

№ 1. 

9. Кривогуз И. О предмете политологии // Общественные 

науки и современность. – 1994. - №3. 

10. Халипов В.Ф. Политика как наука и искусство // 

Социально-политические науки. – 1992. - № 7. 

Тема 2. 

Політика як 

соціальне 

явище. 

Сутність і 

технологія 

політичної 

влади. 

 

лекція, 2 год., 

семінарське заняття 2 

год.  

1.Волинка К. Поділ влади і конституційно-правова 

відповідальність як гарантія прав і свобод людини в 

Україні // Нова політика. – 1998. - №4. 

2.Колбеч Г.К. Політика: Основні концепції в суспільних 

науках / Пер. з англ. О.Дем’янчука. – К.,2004. 

3.Кравченко Ю., Чечель В. Легітимність політичної влади 

й можливість її досягнення // Політологічні читання. – 

1993. - № 2. 

4. Лазоренко О. Влада в Україні: нетривіальний 

політичний аналіз для можновладців і тих, хто хоче ними 

бути. –К., 1999. 

5. Молчанов М. Ідеологія влади: віхи історії // 

Політологічні читання. – 1992. Вип. 2. 

6. Парсонс Вейн. Публічна політика: вступ до теорії й 

практики аналізу політики: Пер. з англ. – К., 2006. 

7. Пойченко А.М. Політика: теорія і технологія діяльності. 

– К., 1994. 

8. Рікер П. Навколо політики. – К., 1995. 

9. Рябов С.Г. Політика як соціальне явище. // Політологічні 

читання. – 1991. - № 2. 

10. Рябов С.Г. Державна влада і проблеми авторитету і 

легітимності. – К., 1996. 

11. Чорний В.М. Політика як соціальне явище і методи її 

дослідження // Трибуна. – 1994. - № 3-4 

12. Авторханов А. Технология власти. – М., 1991. 

13. Амелин В.Н. Власть как общественное явление // 

Социально-политические науки. - .1991. - .№2. 

14. Амелин В.Н. Многомерная модель политической 

власти // Общественные науки и современность. - 1991. - 

№2. 

підготовка конспекту лекції і 

семінарського заняття, 6 год. 

5 б. 

(вибірково, 

під час 

опитування 

на семінарі). 

Вересень 

2019 р. 
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Белов Б.А. Что такое политика // Вестник МГУ. – Серия 

12. – Социально-политические исследования. – 1991. - № 

5. 

15. Болл Т. Власть // Полис. – 1993. - №5. 

Аристотель. Политика: Соч. в 4 т. – М., 1983. – Т.4. – Кн. 

4-6 

16. Борисенко А.А. Политическая жизнь общества // 

Социально-политические науки. – 1991. - №7. 

17. Вебер М. Политика как призвание и профессия // 

Избранные произведения. – М., 1990. 

18. .Дегтярев А.А. Политика как сфера общественной 

жизни (концептуальные подходы) // Социально-

политический журнал. – 1997. - №2. 

19. Дегтярев А.А. Политическая власть как регулятивный 

механизм социального общения // Полис. – 1996. - № 3. 

20. Энтин Л.М. Разделение властей. Опыт современных 

государств. – М., 1995. 

21. Ильин М.В., Мельвиль А.Ю. Власть // Полис. – 1997. - 

№ 6. 

22. Краснов Б.И.Власть как явление общественной жизни 

// Социально-политические науки. – 1991. - №11. 

24. Краснов Б.И. Теория власти и властных отношений // 

Социально-политический журнал. – 1994. - № 3-6. 

27. Ледяев В.Г. Власть: концептуальный анализ // Полис. – 

2000. - №1. 

28. Рассел Б. Власть: новый социальный анализ. – К., 1996. 

29. Соловьев А.И. Власть в политическом измирении // 

Вестник МГУ. Сер. Полит. Науки. – 1997. - №6. 

30. Тоффлер О. Проблема власти на пороге ХХІ века // 

Свободная мысль. – 1992. - №2. 

31. Фетисов А.С. Политическая власть: проблемы 

легитимности // Социально-политический журнал. – 1993. 

№  

32. Халипов В.Ф. Власть. Основы кратологии. – М.,1995. 

Тема 3. 

Політична 

система 

суспільства. 

лекція 2 год., 

семінарське заняття, 

2 год. 

1. Гавриленко І. Політична система суспільства // 

Політологічні читання. – 1993. - № 1. 

2. Журавський В.С. Політична система України: проблеми 

становлення і розвитку. Правовий аспект. – К., 1999 

3. Зіллер Ж. Політико-адміністративні системи країн ЄС: 

підготовка конспекту лекції і 

семінарського заняття, 6 год. 

5 б. 

(вибірково, 

під час 

опитування 

на семінарі). 

жовтень 

2019 р. 
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Порівняльний аналіз: Пер. з франц. – К., 1996. 

4. Лісничий В.В. Політичні та адміністративні системи 

зарубіжних країн: Навчальний посібник. – 2-ге видання, 

виправлене. – К., 2004. 

5. Лузан А. Політична система // Політологічні читання. – 

1993. - №1. 

6. Політична система сучасної України: особливості 

становлення, тенденції розвитку. / За ред. Ф.М. Рудича. – 

К., 1998. 

7. Політична система України: проблеми становлення і 

розвитку: монографія. { В.С.Великочий, М.А.Геник, 

Г.О.Дичківська та ін}; За ред. В.І.Кафарського. – К., 2008. 

8. Сікора І. Проблема легітимності політичної системи і 

державності в перехідних суспільствах // Політологічні 

читання. – 1992. - № 1 

9. Якушик В. Політична система та політичний режим // 

Політична думка. – 1994. - № 2. 

10. Андреев С.С. Политическая система и политическая 

организация общества // Социально-политические науки. – 

1992.- № 1. 

11. Анохин М.Г. Политические системы: адаптация, 

динамика, устойчивость. – М., 1996. 

12. Белов Г.А. Политическая система // Кентавр. – 1995. - 

№ 2. 

13. Белов Г.А. Функции политической системы // Кентавр. 

– 1995. - № 3. 

14.  Борисов В.К. Теория политических систем. – М., 1991 

15. Каменская Г.В., Родионов А.В. Политические системы 

современности. – М., 1994. 

16. Фарукшин М.Х. Политическая система общества // 

Социально-политические науки. – 1991. - № 5. 

Тема 4. 

Держава як 

основний 

інститут 

політичної 

системи. 

Політичні 

режими та їх 

лекція, 2 год.  1. Баран В. Теорія тоталітаризму: ґенеза і сутність // 

Сучасність. – 1996. - № 8. 

2. Дем’яненко Б. Порівняльний аналіз фашистської та 

сталінської моделей тоталітаризму // Нова політика. – 

1999. - № 3.  

3. Рутар С. Держава як основний елемент політичної 

системи // Розбудова держави. – 1993. - № 7. 

4. Рябов С.Г. Політологічна теорія держави. – К., 1996. 

підготовка конспекту лекції, 6 год.; 5 б. 

(вибірково, 

під час 

опитування 

на семінарі). 

жовтень 

2019 р. 
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характеристики 5. Сухонос В.В. Динаміка сучасного державно-політичного 

режиму в Україні: антиномія демократизму і 

авторитаризму: Монографія. – Суми, 2003. 

6. Трубайчук А., Розумнюк В. Три іпостасі тоталітаризму. 

// Нова політика. – 1998. - №4. 

7.Удовиченко В. Соціальна держава: пошук оптимально 

прийнятної моделі соціально-економічного розвитку // 

Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 1999. - № 1. 

8. Шемшученко Ю. Проблеми розбудови української 

державності // Право України. -  1997. - № 1. 

9.Якушик В. Різноманітність форм правління // 

Філософська та соціологічна думка. – 1990. - № 10. 

10.Якушик В.М. Різновиди політичних режимів // Віче. – 

1995. - № 9. 

11.Ярош Б. Тоталітарний режим на західноукраїнських 

землях. 30-50-ті роки ХХ ст. – Луцьк, 1995. 

12.Андреев С. Политический режим и политическая 

демократия // Социально-политические науки. – 1992. – № 

2-3. 

13. Андерсон Р.Д. Тоталитаризм: концепция или 

идеология? // Полис. – 1993. - № 3. 

14.Арендт Х Истоки тоталитаризма. – М., 1996. 

15. Арон Р. Демократия и тоталитаризм. – М., 1993. 

16.Гаджиев К.С. Тоталитаризм как феномен ХХ века // 

Вопросы философии. – 1992. - № 2. 

17.Джилас Милован. Лицо тоталитаризма. – М., 1992. 

18.Саламатин В.С. Политические режимы: к методологии 

понятий. – М., 1995. 

19. Фридрих К., Бжезинский З., Тоталитарная диктатура и 

автократия. – М., 1991. 

20. Цыганков А.П. Современные политические режимы: 

структура, типология, динамика. – М., 1995. 

Тема 5. 

Політичні 

партії та 

партійні 

системи. 

Основні 

ідейно-

лекція, 2 год. 

семінарське заняття, 

2 год. 

1. Базовкін Е., Кремінь В. Партії та громадські об’єднання 

України. – К., 1994. 

2. Білоус А. Виборче законодавство та партійна система 

України в порівнянні з деякими країнами ЄС та Східної 

Європи // Нова політика. – 1999. - № 1. 

3. Білоус А. Політичні об’єднання України. – К., 1993. 

4. Воронкова В. Консерватизм // Політологічні читання. – 

підготовка конспекту лекції і 

семінарського заняття, 6 год.; 

5 б. 

(вибірково, 

під час 

опитування 

на семінарі). 

листопад 

2019 р. 
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політичні течії 

сучасності. 

1992. - № 2. 

5. Гавриленко І. Чи потрібна  державі ідеологія // Віче. – 

1996. - № 4. 

6. Гарань О.В. Убити дракона (з історії Руху та нових 

партій України). – К., 1993. 

7. Гелей С. Консерватизм у політичній практиці сучасної 

України // Українські варіанти. – 1998. - № 1. 

8. Голубуцький О., Кулик В. Консерватизм – ідеологія 

порядку, стабільності і добробуту. – К., 1995. 

9. Заблоцький В. Феномен лібералізму // Схід – East. – 

1998. - № 6. 

10. Костилєва С., Ворошилов О. Нові тенденції в розвитку 

політичних партій України // Нова політика. – 1996. - № 6 

11. Мигул І. Політичні ідеології: порівняльний аналіз. – К., 

1997. 

12. Політичні партії України / За ред. проф. В.М. Якушика. 

– К., 1996. 

13. Пуфлер Е. Партійна система незалежної України: 

особливості формування, тенденції подальшої 

трансформації // Нова політика. – 1997. – № 1. 

14. Шведа Ю. Політична система України на шляху до 

поляризованого плюралізму // Українські варіанти. – 1998. 

- № 3-4. 

15. Гаджиев К.С. Политическая идеология: 

Концептуальный аспект // Вопросы философии. – 1998. - 

№ 12. 

16. Галкин А. Фашизм – его сущность, корни, признаки и 

формы правления // Полис. – 1995. - № 2. 

17. Кочетков А.П. Политические партии и партийные 

системы // Вестник московского университета. – Серия 12 

“Политические науки”. – 1998. - № 6. 

18 .Михельс Р. Социология политической партии в 

условиях демократии (главы из книги) // Диалог. – 1990. - 

№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 18. 

19. Пушкарева Г.В. Партии и партийные системы: 

концепция М. Дюверже // Социально-политический 

журнал. – 1993. - № 9. 

Тема 6. 

Політичні еліти 

лекція, 2 год. 

семінарське заняття, 

1. Бебик В. Еліта, елітаризм, лідерство // Віче. – 1993. - № 

7. 

підготовка конспекту лекції і 

семінарського заняття, 4 год. 

5 б. 

(вибірково, 

листопад 

2019 р. 
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та політичне 

лідерство. 

Вибори та 

виборчі 

системи 

2 год. 2. Вовканич. Еліта – найбільш конвертована валюта // Віче. 

– 1997. - № 5. 

3. Выдрин Д.И. Политический лидер и проблемы его 

формирования. – К., 1990. 

4. Головатий М. Проблеми і біль становлення української 

еліти // Нова політика. – 1999. - № 2. 

5. Кіс І. Виборчі системи та їх політичні наслідки // Нова 

політика. – 1996. № 2-3 

6. Кухта Б., Теплоухова Н. Політичні еліти і політичне 

лідерство. – Львів, 1995. 

7. Малахов В. Інтелігенція та еліта: становлення в сучасній 

Україні // Політична думка. – 1994. - № 3. 

8. Полохало В. Правляча еліта та контреліта в сучасній 

Україні // Демократія в Україні. Минуле і майбутнє. – К., 

1993. 

9. Почепцов Г. Виборчий імідж // Нова політика. – 1998. - 

№ 3. 

10. Рябов С. Політичні вибори. – К., 1998. 

11. Блондель М. Политическое лидерство. – М., 1992. 

12. Херманн А. Стили лидерства и формирование внешней 

политики // Полис. – 1991. - № 1. 

13. Шмакова Г.П. Типы лидерства в социологии Макса 

Вебера // Социологические исследования. – 1988. - № 5. 

 

індивідуальна робота  №1 – підготовка 

та захист студентами реферату з 

обраної теми, 6 год.  

під час 

опитування 

на  

семінарі). 

 

 

 

15 б. (усім 

студентам 

ставиться 

оцінка за 

виконання 

індивідуальн

ої роботи). 

 

 

 

 

 

 

 

листопад 

2019 р. 

Тема 7. Світова 

політика і 

міжнародні 

відносини 

семінарське заняття, 

2 год. 

1. Гуменюк Б. Сучасна концепція міжнародних відносин // 

Політика і час. – 1997. № 4. 

2. Мадіссон В., Шахов В. Глобальні проблеми та 

національний інтерес у зовнішній політиці // Політологічні 

читання. – 1993. - № 4. 

3. Мадісон В.В., Шахов В.А. Політологія міжнародних 

відносин: Навч. посібн. – К.,  1997. 

4. Рябов С. Теорія міжнародної політики // Політологічні 

читання. – 1995. - № 1. 

5. Симоненко Р. Міжнародне утвердження України // 

Політика і час. – 1996. - № 8, 10-13. 

6. Циганков П.А. Міжнародні відносини як особливий 

різновид суспільних відносин // Політологічні читання. – 

1992. - № 2. 

підготовка конспекту семінарського 

заняття та візуалізованої презентації, 

6 год.; 

 

 

5 б. 

(вибірково, 

під час 

опитування 

на семінарі). 

 

 

листопад 

2019 р.. 

 

 

 

 

 

.. 

Тема 8. 

Політична 

семінарське заняття, 

2 год. 

1. Буцевицький В. Проблеми політичної культури в 

Україні в процесі державотворення // Нова політика. – 

підготовка конспекту семінарського 

заняття, 4 год. 

5 б. 

(вибірково, 

грудень 

2019р. 
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свідомість і 

політична 

культура 

1999. - № 1. 

2. Головаха Є. Особливості політичної свідомості // 

Політологічні читання. – 1992. - № 1. 

3. Лісовий В. Поняття політичної культури і сучасний стан 

політичної культури в Україні // Розбудова держави. – 

1993. - № 3. 

4. Любивый Я.В. Современное массовое сознание: 

динамика и тенденции развития. – К., 1993 

5. Макаренко Е., Коваль О. Специфіка поняття “політична 

культура суспільства” // Нова політика. – 1997. - № 6. 

6. Пахомов Ю. Політична культура посттоталітарної доби 

// Політологічні читання. – 1992. - № 2. 

7. Баталов Э.Я. Политическая культура как социальный 

феномен // Вестник МГУ. Социологические исследования. 

– 1991. - № 5. 

8. Дженусов А.И. Политическая культура: концептуальные 

аспекты // Социально-политический журнал. – 1994.- № 

11-12 

9. Сергиенко П.А. Массовое политическое сознание. – К., 

1991. 

10. Чередниченко А.П. Политическое сознание и 

политическая культура. – К., 1990. 

 

 

під час 

опитування 

на семінарі). 

 

 

 

Тема 9. 

Політичні 

конфлікти і 

шляхи їх 

подолання 

семінарське заняття, 

4  год. 

1. Бекешкіна І.Є. Конфліктологічний підхід до сучасної 

ситуації в Україні. – К., 1994. 

2. Коляденко В. Технології регулювання конфліктів // Нова 

політика. – 1997. - № 5. 

3.Кульчар К. Политический конфликт // Политология 

вчера и сегодня. – Вып. 3. – М., 1991. 

4. Маруховська О. Врегулювання етнополітичних 

конфліктів: наука чи мистецтво // Віче. – 1998. - № 1. 

5. Мацієвський Ю. Деякі проблеми теорії конфліктів та 

насильства // Генеза. – 1995. - № 3. 

6. Небоженко В.С. Соціальна напруженість і конфлікти в 

українському суспільстві. – К., 1994. 

7. Пірек М.І. Основи конфліктології. – К., 1997. 

8. Томенко М. Реальні та удавані конфлікти в державній 

владі // Політична думка. – 1997. - № 1. 

9. Авксентьев В.А. Этнические конфликты, история и 

типология // Социс. – 1996. - № 12. 

підготовка конспекту семінарського 

заняття, 4 год. 

 

 

 

 

 

індивідуальна робота №2 – захист 

монографії – 6 год 

 

5 б. 

(вибірково, 

під час 

опитування 

на семінарі). 

 

 

 

 

15 б. (усім 

студентам 

ставиться 

оцінка за 

виконання 

індивідуальн

ої роботи). 

 

грудень 

2019 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

грудень 

2019 р. 
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10. Джаконини В. Дарендорф: Теория конфликта. 

Политология вчера и сегодня. – Вып. 2. – М., 1990. 

11. Дойч М. Разрешение конфликта. Конструктивные ы 

деструктивные процессы // Социально-политический 

журнал. – 1997. - № 1. 

12 .Кульчар К. Политический конфликт // Политология 

вчера и сегодня. – Вып. 3. – М., 1991 

13. Овчинников В.Е. Политические конфликты и 

кризисные ситуации // Социально-политические науки. – 

1990. - № 10. 

14 .Райнст П. Теория конфликта // Полис. – 1991. - № 5. 

 

6. Система оцінювання курсу 

Загальна система 

оцінювання курсу 

Структура розподілу балів в межах аудиторно-самостійної роботи студентів (вересень – грудень 2019 р.): 

1) усні відповіді на семінарських заняттях  – 20 балів (чотири оцінки на дев’ятьох семінарських заняттях); 

2) індивідуальна робота № 1: підготовка та захист реферату з обраної теми– 15 балів; 

3) індивідуальна робота № 2: захист монографії– 15 балів; 

Загальна кількість – 50 балів. 

Вид контролю Поточний 

контроль 

Індивідуальна 

робота №1 

(захист 

реферату з 

обоаної теми)  

Індивідуальна 

робота робота 

№2 

(захист 

монографії) 

Загальна 

сума 

балів  

Екзамен  Підсумкова 

оцінка у 100-

бальній 

шкалі 

Максимальна 

кількість балів, яку 

може набрати 

студент 

20 15 15 50 50 100 

(50+50) 

 

При обчислені підсумкового семестрового балу враховується: 

Поточні оцінки успішності (5 – «відмінно», 4 – «добре», 3 – «задовільно», 2 – «незадовільно» ) – виставляються 

під час проведення семінарських занять; 

Підсумкова оцінка за семінарські заняття виставляється студенту в кінці семестру за результатами роботи на 

семінарських заняттях і є середнім арифметичним (заокругленим до сотих) всіх отриманих оцінок за семінарські заняття. 

Отримані «незадовільні» оцінки враховуються при додаванні оцінок і входять у загальну кількість отриманих оцінок  

Приклад обрахунку підсумкової оцінки за семінарські (практичні) заняття: 

З навчальної дисципліни студент протягом семестру отримав 4, 4, 3. Підсумкова оцінка за семінарські заняття за 

семестр складає: (4+4+3) : 3 = 3,66667 ≈ 3,67. 

Підсумковий бал за семінарські заняття (максимально 20 балів) – підсумкова оцінка за семінарські заняття, 

помножена на коефіцієнт 4, заокруглена до цілого (наприклад, якщо підсумкова оцінка за семінарські заняття 3,67, то 

підсумковий бал за семінарські заняття буде становити 3,67× 4 = 14,68≈ 15 балів); 
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*студенту, який має наукові публікації, виступи на наукових конференціях, бере активну участь в роботі 

студентського наукового гуртка, був учасником олімпіад, конкурсів з відповідної (чи суміжної) дисципліни за поданням 

наукових керівників чи керівників наукових гуртків та  рішенням кафедри в підсумковий семестровий бал може 

додаватись максимально 10 балів за участь в науковій роботі (за умови, що підсумковий семестровий бал не перевищує 

50 балів) 

Поточний контроль проводиться на всіх видах аудиторних занять. Основне завдання поточного контролю – 

перевірка рівня підготовки студентів до виконання конкретної роботи. Основна мета поточного контролю – забезпечення 

зворотного зв’язку між науково-педагогічним працівником та студентами у процесі навчання, забезпечення управління 

навчальною мотивацією студентів. Інформація, одержана при поточному контролі, використовується як науково-

педагогічним працівником для коригування методів і засобів навчання, так і студентами для планування самостійної 

роботи. Особливим видом поточного контролю є колоквіум. Поточний контроль може проводитись у формі усного 

опитування або письмового експрес-контролю на практичних заняттях та лекціях, у формі виступів студентів при 

обговоренні питань на семінарських заняттях, у формі комп’ютерного тестування тощо. Результати поточного контролю 

враховуються при визначенні підсумкової оцінки з даної навчальної дисципліни. 

 

Принципи оцінювання роботи студентів на  

семінарських заняттях 

       Оцінювання знань студентів на семінарських заняттях проводиться за 5-ти бальною шкалою. На занятті пропонується 

якісне оцінювання знань студентів шляхом виставляння балів від «1» до «5». Позначення «0» виставляється студентові за 

відмову від відповіді на занятті через непідготовленість, що впливатиме на його підсумкову рейтингову оцінку в кінці 

семестру. Кожен студент зобов’язаний взяти участь не менше як на одній третині семінарських занять, проведених у 

групі впродовж семестру. 

        Пропущене заняття або негативну оцінку студент зобов’язаний «відпрацювати» у формі, визначеній викладачем. 

При цьому може виставлятися оцінка, а попередня не впливатиме на середній бал студента.  

Завдання контролю знань студентів під час проведення семінарських занять зводяться до того, щоб: 

- виявити обсяг, глибину і якість сприйняття (засвоєння) матеріалу, що вивчається; 

- визначити недоліки у знаннях і намітити шляхи їх усунення; 

- виявити ступінь відповідальності студентів і ставлення їх до роботи; 

- стимулювати інтерес студентів до предмета і їх активність у пізнанні. 

 Контроль знань студентів під час проведення семінарських занять може відбуватись в наступних формах: 

- детальний усне опитування; 

- дискусійне обговорення питань (в групах);  

- індивідуальне розв’язування проблемних запитань чи завдань; 

- тести; 

- письмова (до 30 хв.) самостійна робота по варіантах тощо. 

 

Практичним втіленням самостійної роботи з навчальним матеріалом є виконання студентом індивідуального науково-

дослідного завдання (ІНДЗ) у вигляді аналітичної довідки за обраною проблематикою. Це орієнтація студентів на виконання 

творчих робіт – невеликих за обсягом самостійних праць із проблем, які вони обирають в процесі проведення занять. 

Написання творчих робіт передбачає: короткий виклад проблеми; висвітлення різних поглядів з приводу неї та шляхів її 



15 
вирішення із сучасної зарубіжної та вітчизняної наукової літератури; обрання власного підходу до дослідження певної 

проблеми і його аргументація з посиланням на відповідні джерела.  

Підготовлене у письмовому вигляді ІНДЗ оформляється розбірливим почерком (або друкується), відповідно з планом, 

розробленим студентом самостійно. Його обсяг складає не менше 15 сторінок. 

Текст слід структурувати (виділити розділи, параграфи тощо); дається аналіз вивченої літератури та пропонується 

власна інтерпретація висновків та фактів, з якими ознайомився студент під час роботи над основними джерелами. На 

початку роботи міститься план, наприкінці – список використаної літератури. Максимальна оцінка – 15 балів 

❖             Критерії поточної оцінки («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») 

Оцінка «п'ять» ставиться, якщо студент(ка) виявляє глибокі, повні, цілісні, міцні і творчо засвоєні знання програмного 

матеріалу, усвідомлені уміння і навички, необхідні для роботи в навчальних закладах середньої освіти; відповідь чітка і 

завершена, у письмовій роботі не повинно бути помилок. Ознайомлений(а) з найновішими досягненнями вітчизняної і 

зарубіжної політичної науки, науковими концепціями, та, головне вміє їх використовувати під час відповіді на запитання, 

вміє ставити під сумнів сталі принципи та ідеї. Знає політологічну термінологію і наукову періодизацію, володіє 

понятійним апаратом, відмінно орієнтується в змісту політичних подій та процесів, володіє просторовою компетенцією 

(інтелектуальні операції, що дають змогу бачити за умовно-площинними зображеннями політичні факти, події та явища);  

вміє систематизувати, співставляти, аналізувати, доводити, порівнювати політологічний матеріал. Повною мірою володіє 

політологічним критичним мисленням, аналізом (вміє розбивати політологічну інформацію на компоненти, розуміючи їх 

взаємозв’язки та організаційну структуру. Здатен (на) самостійно на основі сформованих ціннісних орієнтирів оцінювати 

суспільні явища, процеси і тенденції в Україні та світі, дотримуючись принципів наукової об’єктивності й 

неупередженості, пропонувати способи розв’язання суспільних проблем, що дозволить в умовах неповної (недостатньої) 

інформації інтегрувати знання для розв’язання власних та суспільних проблем; будує переконливу аргументацію, 

рецензує відповіді ровесників. Вміє організовувати комплексний пошук, неупереджений аналіз та інтерпретацію 

політологічних джерел; може використовувати сучасні інформаційно-технологічні ресурси у навчальній діяльності. Може 

порівнювати функціонування політичних процесів на мега-макро-мікро рівнях, оцінювати діяльність політичної еліти з 

позиції загальнолюдських та національних цінностей; визначати роль людського фактора в політичній дійсності, 

розкривати внутрішні мотиви й зовнішні чинники діяльності політичних лідерів.  

Може використати інноваційні технології Має синтетичне мислення. Бере активну участь у групових формах роботи в 

межах етики професійних взаємин, зокрема дискусіях, прес-конференціях, формує аргументацію, базовану на здобутих 

знаннях, демократичних переконаннях і гуманістичних цінностях; застосовує оптимальну стратегію діяльності, бере на 

себе відповідальність; проводить рефлексію, самооцінку та коригування пізнавальної діяльності; вміє долати труднощі, 

вдосконалює з високим рівнем автономності здобуті під час навчання компетенції тощо.. Керується моральними та 

етичними нормами, з повагою і розумінням ставитися до інших світоглядних позицій, враховує гендерний підхід,  

поважає різноманітність та мультикультурність в Україні та світі. 

Оцінка «чотири» ставиться, якщо студент(ка) має глибокі і повні знання програмного матеріалу, усвідомлені уміння і 

навички, здатен (на)  щодо їх застосування на практиці; відповідь чітка і практично завершена, у письмовій роботі є 

незначні помилки. Ознайомлений(а) з найновішими досягненнями вітчизняної  та зарубіжної політології, науковими 

концепціями, та, головне вміє їх використовувати під час відповіді на запитання. Знає історичну політологічну і наукову 

періодизацію, володіє понятійним апаратом, володіє просторовою компетенцією (інтелектуальні операції, що дають 

змогу бачити за умовно-площинними зображеннями політичні факти, події та явища);  вміє систематизувати, 

співставляти, аналізувати, доводити, порівнювати політологічний матеріал. Достатньо володіє політологоічним 
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критичним мисленням, аналізом і синтезом. Здатен (на) самостійно на основі сформованих ціннісних орієнтирів 

оцінювати суспільні явища, процеси і тенденції в Україні та світі, дотримуючись принципів наукової об’єктивності й 

неупередженості, пропонувати певні способи розв’язання суспільних проблем, що дозволить в умовах неповної 

(недостатньої) інформації інтегрувати знання для розв’язання власних проблем; будує аргументацію на основі 2-3 

доказів, може рецензувати відповіді ровесників. Вміє організовувати пошук, аналіз та інтерпретацію політологічних 

джерел, може використовувати сучасні інформаційно-технологічні ресурси у навчальній діяльності. Може порівнювати 

функціонування політичних процесів на мега-макро-мікро рівнях й оцінювати діяльність політичної еліти з позиції 

загальнолюдських та національних цінностей; визначати роль людського фактора в політичній дійсності, але не може 

розкрити внутрішні мотиви й зовнішні чинники діяльності політичних лідерів. 

Має певний рівень синтетичного мислення. Бере участь у групових формах роботи в межах етики професійних взаємин, 

зокрема дискусіях, прес-конференціях, формує аргументацію (в аргументації зустрічаються окремі неточності), базовану 

на здобутих знаннях, демократичних переконаннях і гуманістичних цінностях; застосовує оптимальну стратегію 

діяльності; проводить самооцінку пізнавальної діяльності, вдосконалює з достатнім рівнем автономності здобуті під час 

навчання компетенції тощо. Керується моральними та етичними нормами, з повагою і розумінням ставитися до інших 

світоглядних позицій, враховує гендерний підхід,  поважає різноманітність та мультикультурність в Україні та світі. 

Оцінка «три» ставиться, якщо у студента (ки) є суттєві помилки в знанні фактичного матеріалу (більше 50%), 

елементарні уміння і навички; не здатен (на) повною мірою використати знання, уміння і навички на практиці; відповідь 

не чітка і спрощена, у письмовій роботі є суттєві помилки. Ознайомлений(а) з досягненнями вітчизняної та зарубіжної 

політичної науки, науковими концепціями, та не вміє їх використовувати під час відповіді на запитання, а просто 

перераховує. По-середньо знає політологічну термінологію і володіє понятійним апаратом, не достатньо володіє 

просторовою компетенцією; не вміє систематизувати, співставляти, аналізувати, доводити, порівнювати політологічний 

матеріал. Посередньо володіє політологічним критичним мисленням, аналізом і синтезом. Здатен (на) по середньо 

оцінювати суспільні явища, процеси і тенденції в Україні та світі, до кінця не здатен (на) інтегрувати знання для 

розв’язання власних та суспільних проблем. Не може переконливо аргументувати, рецензії відповідей ровесників 

поверхові. Вміє організовувати пошук політологічних джерел, але не може їх критично проаналізувати. Не використовує 

сучасні інформаційно-технологічні ресурси у навчальній діяльності. Орієнтується в змісті понять “політична еліта та 

політичне лідерство”, але не може порівнювати й оцінювати їх діяльність із позиції загальнолюдських та національних 

цінностей; визначати роль людського фактора в політичній дійсності, розкривати внутрішні мотиви й зовнішні чинники 

діяльності суб’єктів політики. 

Не використовує інноваційні технології і не має синтетичного мислення. Бере пасивну участь у групових формах роботи 

в межах етики професійних взаємин, зокрема дискусіях, прес-конференціях; не застосовує оптимальну стратегію 

діяльності, не бере на себе відповідальність; не проводить рефлексію, самооцінку та коригування пізнавальної діяльності. 

Керується моральними та етичними нормами, з повагою і розумінням ставитися до інших світоглядних позицій, враховує 

гендерний підхід,  поважає різноманітність та мультикультурність в Україні та світі. Вдосконалює з посереднім рівнем 

автономності здобуті під час навчання компетенції. 

Оцінка «два» ставиться, якщо у студента (ки) елементарні знання фактичного матеріалу (до 25%), відсутні уміння і 

навички, тому не здатен (на) їх використати на практиці; відповідь не змістовна і не доречна, у письмовій роботі є суттєві 

помилки (більше 75%). Не ознайомлений(а) з досягненнями вітчизняної та зарубіжної політології, науковими 

концепціями, та не вміє їх використовувати під час відповіді на запитання. Практично не знає політологічну термінологію 

(до 25%), не володіє просторовою компетенцією; не вміє систематизувати, співставляти, аналізувати, доводити, 
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порівнювати політологічний матеріал. Не володіє політологічним критичним мисленням, аналізом і синтезом. Не здатен 

(на) оцінювати суспільні явища, процеси і тенденції в Україні та світі. Відсутня об”єктивна і неупереджена аргументація, 

самооцінка і оцінка інших. Не вміє організовувати пошук політологічних джерел, не може їх критично проаналізувати. Не 

використовує сучасні інформаційно-технологічні ресурси у навчальній діяльності. Не використовує інноваційні 

технології і не має синтетичного мислення. У групових формах роботи тільки присутній (я) без особистої 

відповідальності, стратегії; не дотримується норм професійної етики, не виявляє усвідомлення необхідності 

удосконалення. 

 

Вимоги до реферативної роботи. 

Реферативна робота об’ємом 12 сторінок також виконується на аркушах А – 4. Структура написання реферату:  вступна 

частина; аналіз використаної літератури по темі (2-3 абзаци); характеристика обраної теми та перспективність її 

дослідження; визначення основних параметрів викладу матеріалу; наведення ілюстрованого визначення основних 

параметрів викладу матеріалу; наведення ілюстрованого матеріалу, що підтверджує аргументаційну базу; висновки; список 

використаної літератури. 

 

❖ Критерії оцінювання індивідуального завдання  

Бал Критерії оцінювання навчальних досягнень  

1-4 Реферативна робота виконанана незадовільно, оскільки не розкрита її проблематика. Низький рівень узагальнень  та 

висновків. Кількість використаних джерел та літератури є недостатньою. У роботі мають місце ряд помилок та неточностей, 

а її оформлення невідповідає вимогам  щодо робіт такого характеру. Захист реферату спрощений, із значними помилками. Не 

здійснював (ла) пошук інформації. Відсутня будь-яка аргументація. Відсутні самостійні висновки і синтетичні зв”язки. Не 

здатен використати наявний матеріал для роботи в школі. . Не виявляє усвідомлення необхідності удосконалення 

професійних якостей. 

5-8 Реферативна робота виконана задовільно. Студент загалом розкрив зміст обраної проблематики. Потребує покращення 

рівень висновків та узагальнень. Використана література дозволяє в загальних рисах охарактеризувати тему. Під час захисту 

студент може репродуктивно відтворити її зміст, але у його відповіді є помилки, відповідь не чітка і спрощена. Здатен (на) по 

середньо оцінювати суспільні явища, процеси і тенденції в Україні, до кінця не здатен (на) інтегрувати знання для 

розв’язання власних та суспільних проблем. Не може переконливо аргументувати. Вміє організовувати пошук політологічної 

інформації, але не може її критично проаналізувати. Не достатньо використовує сучасні інформаційно-технологічні ресурси 

під час підготовки реферативної роботи.  

Не використовує інноваційні технології і не має синтетичного мислення. Керується моральними та етичними нормами, з 

повагою і розумінням ставитися до інших світоглядних позицій, враховує гендерний підхід,  поважає різноманітність та 

мультикультурність в Україні та світі. Демонструє на посередньому рівні здатність використати знання, уміння і навички, 

необхідні для роботи в навчальних закладах середньої освіти. Може критично ставитися до результатів своєї праці, виявляє 

певне усвідомлення необхідності удосконалення професійних якостей. 

9-12 

 

 

 

Реферативна робота виконана добре. Зміст відповідає темі. Використано достатню кількість джерел та літератури. Помилки 

під час захисту незначні. Є самостійні висновки на основі сформованих ціннісних орієнтирів і принципів наукової 

об’єктивності й неупередженості, пропонуються певні способи розв’язання суспільних проблем, що дозволяє в умовах 

неповної (недостатньої) інформації інтегрувати знання для розв’язання власних і суспільних проблем; аргументація є, але не 
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13-15 

повна (75%). Вміє організовувати пошук, аналіз та інтерпретацію політологічної інформації; може використовувати сучасні 

інформаційно-технологічні ресурси у навчальній діяльності. Може порівнювати й оцінювати діяльність суб”єктів політики із 

позиції загальнолюдських та національних цінностей; визначати роль людського фактора в політичній дійсності, однак 

неможе розкрити внутрішні мотиви й зовнішні чинники діяльності політичних лідерів та політичної еліти. 

Має певний рівень синтетичного мислення. Застосовує оптимальну стратегію під час захисту, чітко дає відповіді на 

запитання одногрупників; може приймати рішення на основі сформованих ціннісних орієнтирів.  Керується моральними та 

етичними нормами, з повагою і розумінням ставитися до інших. Демонструє на достатньому рівні здатність використати 

знання, уміння і навички, необхідні для роботи в навчальних закладах середньої освіти. Може критично ставитися до 

результатів своєї праці, виявляє усвідомлення необхідності удосконалення професійних якостей- 

Реферативна робота виконана на високому рівні,. Студент продемонстрував елементи наукової творчості, здатності 

саостйіно та креативно вирішувати поставлені завдання. Зміст повністю відповідає темі. Використано достатню кількість 

джерел та літератури. Висновки та узагальнення демонструють критичне наукове мислення, сформовані ціннісні орієнтири і 

принципів наукової об’єктивності й неупередженості, пропонуються способи розв’язання суспільних проблем, що дозволяє в 

умовах неповної (недостатньої) інформації інтегрувати знання для розв’язання власних і суспільних проблем; аргументація є, 

достатня (95-100%). Вміє організовувати пошук, аналіз та інтерпретацію політологічної інформації; вміло використовує 

сучасні інформаційно-технологічні ресурси у навчальній діяльності. Може порівнювати й оцінювати діяльність суб”єктів 

політики із позиції загальнолюдських та національних цінностей; визначати роль людського фактора в політичній дійсності 
 

Вимоги до 

письмової роботи 

Семестровий підсумковий контроль з навчальної дисципліни є обов’язковою формою контролю навчальних 

досягнень студента. Він проводиться відповідно до навчального плану у вигляді семестрового екзамену у терміни, 

встановлені графіком навчального процесу та в обсязі навчального матеріалу, визначеному робочою програмою 

дисципліни. Екзамен – форма підсумкового контролю, яка передбачає перевірку розуміння студентом теоретичного та 

практичного програмного матеріалу з усієї дисципліни, здатності творчо використовувати здобуті знання та вміння, 

формувати власне ставлення до певної проблеми тощо. Зміст екзаменаційних завдань та критерії оцінювання 

встановлюються кафедрою політології 

Семестровий екзамен оцінюється від 1 до 50 балів. Зміст питань, що виносяться на екзамен, форма та структура 

завдань та їх оцінювання визначається керівником курсу, затверджується на засіданні кафедри. 

Отриманий в результаті здачі екзамену бал додається до виставлених балів за семінарські заняття та 

індивідуальні завдання, виконані в результаті самостійної роботи,  і складає підсумковий семестровий бал.  

Критерії оцінювання завдань на екзамені (наведено максимальну кількість балів, яку можна здобути за відповідь 

на кожне завдання): 

 

 

Завдання Кількість балів 

1 теоретичне 15 балів 

2 теоретичне 15 балів 

3 практичне 10 балів 

4 тестове 5 балів 

5 знання політологічних 

понять та термінів 

5 балів 
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Разом 50 балів 

Університетська шкала Національна шкала 

40 – 50 балів Відмінно (5) 

30 – 39 балів Добре (4) 

25 – 29 балів Задовільно (3) 

1 – 24 балів Незадовільно (2) 

 

Бал Критерії оцінювання навчальних досягнень за теоретичне завдання 

1-4 у студента (ки) елементарні знання фактичного матеріалу (до 25%), відсутні уміння і навички, тому не здатен 

(на) їх використати на практиці; у письмовій роботі є суттєві помилки (більше 75%). Не ознайомлений(а) з 

досягненнями вітчизняноїі зарубіжної політичної науки, науковими концепціями, та не вміє їх використовувати 

під час відповіді на запитання. Практично не знає політологічної термінології (до 25%), не володіє просторовою 

компетенцією; не вміє систематизувати, співставляти, аналізувати, доводити, порівнювати політолоічний 

матеріал. Не володіє політологічним критичним мисленням, аналізом і синтезом Не здатен (на) оцінювати 

суспільні явища, процеси і тенденції в Україні та світі. Відсутня об”єктивна і неупереджена аргументація.. Не 

має синтетичного мислення, не демонструє елементарне вдосконалення здобутих під час навчання компетенцій, 

безвідповідально ставиться до обраного фаху. 

5-8 У студента (ки) є суттєві помилки в знанні фактичного матеріалу (більше 50%), наявні помітні прогалини у 

формуванні умінь і навичок, що не дозволить повною мірою використати їх у професійній діяльності; 

використанні знань, умінь і навичок на практиці; відповідь не чітка і спрощена, є суттєві помилки. 

Ознайомлений(а) з досягненнями вітчизняної  та зарубіжної політичної науки, науковими концепціями на рівні 

їх перерахунку. По-середньо знає політологічну термінологію і володіє понятійним апаратом, не достатньо 

володіє просторовою компетенцією; не вміє систематизувати, співставляти, аналізувати, доводити, порівнювати 

політологічний матеріал. Здатен (на) по середньо оцінювати суспільні явища, процеси і тенденції в Україні та 

світі, до кінця не здатен (на) інтегрувати знання для розв’язання власних та суспільних проблем. Не може 

переконливо аргументувати та порівнювати й оцінювати діяльність суб”єктів політикиіз позиції 

загальнолюдських та національних цінностей; визначати роль людського фактора в політиці, розкривати 

внутрішні мотиви й зовнішні чинники діяльності політичних лідерів та політичної еліти.. 

Не має синтетичного мислення, враховує гендерний підхід, поважає різноманітність та мультикультурність в 

Україні та світі. Демонструє елементарне вдосконалення здобутих під час навчання компетенцій. 

9-12 Студент(ка) має добрі знання програмного матеріалу (75%), сформовані уміння і навички, здатен (на) 

застосовувати знаня, уміння і навички у професійній діяльності; відповідь чітка і практично завершена, є 

незначні помилки (не більше 4). Ознайомлений(а) з найновішими досягненнями вітчизняної і зарубіжної 

політичної науки, науковими концепціями, та, головне вміє їх використовувати під час відповіді на запитання. 

Знає політологічгу термінологію, володіє понятійним апаратом, володіє просторовою компетенцією (інтелекту-

альні операції, що дають змогу бачити за умовно-площинними зображеннями політичні факти, події та явища);  

вміє систематизувати, співставляти, аналізувати, доводити, порівнювати політологічний матеріал. Здатен (на) 

самостійно на основі сформованих ціннісних орієнтирів оцінювати суспільні явища, процеси і тенденції в 
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Україні та світі, дотримуючись принципів наукової об’єктивності й неупередженості, пропонувати певні способи 

розв’язання суспільних проблем; будує аргументацію (75%). Може порівнювати й оцінювати діяльність 

субі”єктів політики з позиції загальнуболюдських та національних цінностей; визначати роль людського фактора 

в політичній дійсності,  не може розкрити внутрішні мотиви й зовнішні чинники діяльності історичних осіб. 

Виявляє певний рівень синтетичного мислення; використовує історико-краєзнавчий матеріал, враховує 

гендерний підхід,  розуміє значення культури як форми людського існування, поважає різноманітність та 

мультикультурність в Україні. Демонструє достатнє вдосконалення здобутих під час навчання компетенцій. 

13-15 Студент(ка) виявляє глибокі, повні, цілісні, міцні і творчо засвоєні знання програмного матеріалу, усвідомлені 

уміння і навички, необхідні для роботи в навчальних закладах середньої освіти; відповідь чітка і завершена, у 

відсутні помилки (не більше 2). Ознайомлений(а) з найновішими досягненнями вітчизняної і зарубіжної 

політології, науковими концепціями, та, головне вміє їх використовувати під час відповіді на запитання, вміє 

ставити під сумнів сталі принципи та ідеї. Знає політологічну термінологію, відмінно володіє понятійним 

апаратом,, володіє просторовою компетенцією (інтелектуальні операції, що дають змогу бачити за умовно-

площинними зображеннями політичні факти, події та явища); вміє систематизувати, співставляти, аналізувати, 

доводити, порівнювати політологічний матеріал. Здатен (на) самостійно на основі сформованих ціннісних 

орієнтирів оцінювати суспільні явища, процеси і тенденції в Україні та світі, дотримуючись принципів наукової 

об’єктивності й неупередженості, пропонувати способи розв’язання суспільних проблем; будує переконливу 

аргументацію. Може порівнювати й оцінювати діяльність суб’єктів політики з позиції загальнолюдських та 

національних цінностей; визначати роль людського фактора в політичній дійсності. Виявляє синтетичне мис-

лення; враховує гендерний підхід,  розуміє значення культури як форми людського існування, поважає 

різноманітність та мультикультурність в Україні. Та світі Демонструє вдосконалення на високому рівні здобуті 

під час навчання компетенції. 

Зміст питань, що виносяться на екзамен, форма та структура завдань та їх оцінювання визначається керівником 

курсу, затверджується на засіданні кафедри. 

Отриманий в результаті здачі екзамену бал додається до виставлених балів за семінарські заняття і складає підсумковий 

семестровий бал. 

Семінарські 

заняття 

Тема 1. Предмет політології, її функції та структура (2 год.) 

Тема 2. Політика як соціальне явище. Сутність і технологія політичної влади (2 год.) 

Тема 3. Політична система суспільства. (2 год.) 

Тема 4. Держава як основний інститут політичної системи . Політичні режими та їх характеристики (2 год.). 

Тема 5. Політичні партії та партійні системи. Основні ідейно-політичні доктрини (2 год.). 

Тема 6. Політичні еліти і політичне лідерство. Вибори  та виборчі системи (2 год.) 

Тема 7. Світова політика і міжнародні відносини (2 год.). 

Тема 8. Політична свідомість і політична культура (2 год.). 

Тема 9. Політичні конфлікти та їх політичні наслідки (2 год.). 

Умови допуску до 

підсумкового 

контролю 

Належне виконання: 

1) змісту питань планів семінарських занять (вересень – грудень 2019 р.). Для цього необхідно готувати конспекти 

семінарських занять. 

2) дві індивідуальні роботи протягом вересня– грудня 2019 р. Виконання цих завдань передбачає якісну пошукову працю, 
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творчий підхід до оформлення студентом (-кою) тієї чи іншої індивідуальної роботи. 

 

Студент (-ка) допускається до підсумкового контролю (іспиту – екзамен) у грудні  20219р. за умови відпрацювання усіх 

«заборгованостей» та набору 26 і більше балів. 

 

7. Політика курсу 

Політика курсу “Політологія” передбачає перездачу усіх пропущених занять та незадовільних оцінок. За умови відсутності студента (-ки) на 

лекції чи семінарському занятті без поважної причини, отримання негативної оцінки на семінарських заняттях або ж невчасного виконання 

індивідуальної роботи визначений день для відпрацювання пропущених аудиторних занять, негативних оцінок та перездачі індивідуальних 

робіт – четвер, 15.00 год. – 17.00 год. Підставою для звільненя студентів від відпрацювання пропущених занять з поважної причини є медична 

довідка або заява студента погоджена у деканаті. У випадку плагіату, виявів академічної недоброчесності (списування), недобропорядної 

поведінки в аудиторії викладач пропонує студентові (-ці) повторно виконати необхідний вид роботи. 

 

            8. Рекомендована література 
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