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Пререквізити 
«Історія України та української культури», «Всесвітня історія», «Іноземна мова», «Філософія». 

Постреквізити «Громадські об’єднання і організації», «Соціологія», «Історія філософії України», «Теорія демократії» . 

Компетенції відповідно до освітньо-професійної програми 

Soft- skills / Загальні компетентності (ЗК) Hard-skills / Спеціальні (фахові) компетенції 

- знання предметної області та професійної діяльності (ЗК 01); 

- здатність зберігати та приумножувати моральні, культурні, 

наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння 

історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця 

у загальній системі знань про природу і суспільство та у 

розвитку суспільства, техніки і технології (ЗК 07); 

 

- здатність використовувати категорійно-понятійний апарат та аналітично-

дослідницький апарат (СК 01) 

- здатність застосовувати політологічне мислення для розв’язання теоретичних та 

практичних проблем на основі опанування класичної та сучасної політичної думки 

(СК 02); 

- здатність аналізувати взаємодію політичних акторів та інститутів, владу та 

урядування, політичні системи та режими, політичну поведінку у контексті їх 

функціонування (СК 05); 

- здатність презентувати результати теоретичних та прикладних досліджень для 

фахівців та нефахівців (СК 09). 

 

Результати навчання відповідно до освітньо-професійної (програмні результати навчання – ПРН) 

- розуміти предметну область, етичні та правові засади професійної діяльності (ПРН 01); 

- розуміти історію, закономірності та етапи розвитку предметної сфери історії зарубіжних політичних вчень, знати її цінності та досягнення(ПРН 07); 

- вміти використовувати базовий категорійно-понятійний та аналітично-дослідницький апарат (ПРН 08); 

- вміти застосовувати політологічне мислення для розв’язання теоретичних та практичних проблем у політичній сфері на основі історичного досвіду 

політичних доктрин (ПРН 09); 

- вміти описувати, пояснювати й оцінювати політичні процеси та явища у різних історичних, соціальних, культурних та ідеологічних контекстах (РН 

10); 
- здатність аналізувати взаємодію політичних акторів та інститутів, владу та урядування, політичні системи та режими, політичну поведінку у контексті їх 

функціонування (ПРН 12); 
- презентувати результати теоретичних і прикладних досліджень фахівцям і широкій аудиторії, засобам масової інформації, експертам з інших галузей знань (ПРН 

16).  



ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

Анотація 

Вивчення історії політичних вчень мислителів минулого дає можливість пізнати себе, простежити, як формувалися політичні цінності тих чи інших народів, як 

еволюціонізувало їх мислення. ознайомити студентів з класичними парадигмами зарубіжних політичних вчень; сформувати у студентів чітке уявлення про базовий 

понятійний апарат політичної теорії в її історичному розвитку;сформувати навички самостійної роботи з першоджерелами з історії зарубіжних політичних вчень; 

дати студентам розуміння логіки формування і функціонування однотипних політичних теорій в рамках певної історичної епохи і навчити їх основам аналітичного 

виявлення загальних і особливих рис того чи іншого кола політичних концепцій; допомогти студентам виробити власну позицію по відношенню до дискусійних 

проблем історії зарубіжних політичних вчень; показати студентам як ідеї і досягнення минулого впливають на сучасні політичні погляди, на теорію и практику 

сьогодення;спонукати студентів до інтелектуального осмислення і практичного застосування історико-теоретичної спадщини в галузі політичних вчень, виходячи з 

їх майбутньої діяльності як фахівців-політологів. 

 

Мета 

Викладання навчальної дисципліни сприяє формуванню у студентів ґрунтовного комплексу знань і цілісного уявлення про зародження і розвиток зарубіжних 

політичних вчень як важливих складових духовної культури людства від найдавніших часів до сьогодення.  

Формування у майбутніх фахівців когнітивних, афективних та моторних компетентностей в сфері інституційного (організаційного та нормативно-правового) та 

технологічного (процесного, процедурного та інформаційного) підґрунтя розуміння політичних доктрин, а також набуття навичок застосування цих 

компетентностей у професійній діяльності. 

Формат 
Лекції (очний, дистанційний формат), практичні заняття (очний, дистанційний формат), консультації (очний, дистанційний формат), підсумковий контроль – 

екзамен (очний, дистанційний формат) 

АКАДЕМІЧНА 

ДОБРОЧЕСНІС

ТЬ 

Дотримання академічної доброчесності здобувачами передбачає: 

- самостійне виконання навчальних завдань: поточного та підсумкового контролю результатів навчання; 

- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей; 

- дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 

- надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації.  

Порушенням академічної доброчесності здобувачами вважається: академічний плагіат, академічне шахрайство, фальсифікація результатів досліджень, посилань у 

власних публікаціях, будь-яких інших даних, у тому числі статистичних, що стосуються освітнього процесу та наукових досліджень; надання завідомо 

неправдивої інформації стосовно власної освітньої (наукової) діяльності чи організації освітнього процесу; використання без відповідного дозволу зовнішніх 

джерел інформації під час оцінювання результатів навчання; хабарництво; конфлікт інтересів; подарунок. 

За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:  повторне проходження оцінювання 

(контрольна робота, екзамен, залік тощо);  повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми;  позбавлення академічної стипендії; 

відрахування із закладу освіти. 

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ 

№ 

з/п 
Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин  

(денна / заочна форма) 

Усього 
в т.ч. 

Л П (С) Лаб СРС 

Змістовий модуль 1 Політична думка Стародавнього Світу, Середньовіччя, доби Відродженяя та Реформації 



МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

Ноутбук HP Laptop 15 (ЦП DualCore AMD, відеоадаптер AMD Radeon(TM) R4 Graphics, ОЗП 4 ГБ DDR4-2666), браузер Edge 44.18362.449.0, мультимедійний проектор Epson 

H429B - 1 од., презентер Samsung SDP-6500DXA - 1 од. 

ПК 10 од., веб-версії Microsoft Office 365 (безкоштовна), Aris Express (безкоштовна), Ramus Educational (безкоштовна). Браузер Opera 66.0.3515.103. 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Історія зарубіжних політичних вчень як складова науки про 

політику. 
9/13 2/1 2 - 5/12 

2. Політичні вчення Стародавнього Сходу. 9/13 2/1 2  5/12 

3. Політичні вчення Стародавньої Греції. 14/13 2 2/  10/12 

4. Політичні вчення Стародавнього Риму. 14/12 2 2  10/12 

5. Політичні вчення Ранньовізантійської епохи. 10/12 2 2  6/12 

6. Західноєвропейські політичні вчення епохи Середньовіччя. 12/13 4 2/1  6/12 

7. Політичні вчення епохи Відродження. 16/12 2 4  10/12 

8. Політичні вчення Реформації. 11/12 2 2  7/12 

Змістовий модуль 2 Політична думка Нового та Новітнього часів 

1. Політичні вчення в Голандії та Англії за часів ранніх 

буржуазних революцій. 
13/13 2/1 2  9/12 

2. Політична думка французького Просвітництва. 11/13 4 2/1  5/12 

3. Політичні вчення в США  в період боротьби за незалежність. 14/12 2 2  10/12 

4. Політичні ідеї в Німеччині наприкінці 18- на поч. 19 ст. 14/12 2 2  10/12 

5. Політичні вчення в Західній Європі та Росії (19- поч.20 ст.). 16/13 2 4/1  10/12 

6. Зарубіжні політичні вченя перш.пол. 20 ст. 16/12 2 4  10/12 

7. Сучасні політичні вчення. 16/20 4/1 2  10/19 

Усього годин 195 36/4 36/4  123/187 
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1. Гончарук-Чолач Т. Історія українських та зарубіжних політичних вчень. К.:Ліра-К, 2020. 

228 с. 

2. Гелей С. Політологія. К.: Центр навчальної літератури, 2019. 348 с. 

3. Зозуля Є. В., Туренко О. С., Іванов І. В. Історія вчень про державу і право: навч. посіб / 

Є. В. Зозуля, О. С. Туренко, І. В. Іванов. Херсон: «Олді-Плюс», 2018. 308 с. 

4. Історія зарубіжних політичних вчень: навчальний посібник для студентів спеціальності 

«Політологія» усіх форм навчання / уклад. О. В. Шимко. Краматорськ: ДДМА, 2020. 190 с. 

5. Історія вчень про державу та право: навч. пос. для підгот. до іспитів. Уклад. 6. Тетарчук І., 

Дяків Т. К.: Центр навчальної літератури, 2020. 184 с. 

6. Кормич А. Історія вчень про державу і право. К.: Алерта, 2015. 416 с. 

7. Ладиченко В.В. Історія вчень про державу і право: навч. посіб. / В. В. Ладиченко, 

В. В. Орленко, В. І. Орленко; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. Київ: 

Медінформ, 2014. 462 c. 

8. Любохинець Л., Шавкун В., Бабич Л. Історія політичних та економічних вчень. К.: Центр 

навчальної літератури, 2019. 294 с. 

9. Макіавеллі Н. Державець. К.: Фоліо, 2019. 121 с. 

10. Орленко В.В. Історія вчень про державу та право: посіб. для підгот. до іспитів / 

В. В. Орленко. 4-те вид., стер. Київ: Паливода А. В. [вид.], 2014. 200 с. 

11. Шляхтун П. Політологія. К.: Центр навчальної літератури, 2019. 472 с. 
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1. Бжезінський З. Велика шахівниця. К.: Фабула, 2019. 288 с. 

2. Вебер М. Протестантська етика та дух капіталізму. К.: Наш формат, 

2018. 216 с. 

3. Локк Д. Два трактати про правління. К.: Наш формат, 2020, 312 с. 

4. Милль Д.С. О свободе. К.:Андронум, 2020, 118 с. 

5. Снайдер Т., Джадт Т. Роздуми про двадцяте сторіччя. К.: Човен, 2019. 

384 с. 

6. Платон. К.:Андронум, 2020. 318 с. 

7. Фукуяма Ф. Витоки політичного порядку. Від прадавніх часів до 

французької революції. К: Наш формат, 2018. 576 с. 

8. Фукуяма Ф. Політичний порядок і політичний занепад. Від промислової 

революції до глобалізації демократії. К: Наш формат, 2019. 608 с. 

9.http://library.khpg.org/files/docs/1380635715.pdf 

10.http://politics.ellib.org.ua/pages-cat-21.html 

11.https://www.e-reading.club/bookreader.php/97512/Halin 

12.http://www.politnauka.org/library/uchebnik/leist.php 

13.http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/103890/1  

 

СИСТЕМА ОЦІНКИ 

№ Назва і стислий зміст контрольного заходу 

  

Рейтингова оцінка Тиждень 

min max 

1 Аудиторна робота здобувача оцінюється на основі його відповідей на заняттях, активності у роботі протягом семестру. Поточний 

контроль – усне опитування в ході лекцій та практичних заняттях,  оцінювання правильності вирішення тестових, практичних та 

ситуаційних завдань на практичних заняттях та при виконанні самостійної роботи. Здобувач здатний продемонструвати критичне 

осмислення лекційного та поза лекційного матеріалу, брати кваліфіковану участь у дискусії з наведенням аргументації. 

10 40 1-18 

2 Індивідуальне завдання 

Підготовка презентації за обраною темою і виступ з доповіддю на практичних заняттях, тез доповідей, статті, роботи на конкурс, 

презентації, виступ з доповіддю на конференції 

10 15 1-18 

3 Модульна контрольна робота №1 (Здобувач виконує тестові завдання, що відповідають програмним результатам навчання за 

темами змістового модуля №1) 

7 15 9 

http://library.khpg.org/files/docs/1380635715.pdf
http://politics.ellib.org.ua/pages-cat-21.html
http://www.politnauka.org/library/uchebnik/leist.php


4 Модульна контрольна робота №2 (Здобувач виконує тестові завдання, що відповідають програмним результатам навчання за 

темами змістового модуля №2) 

7 15 17 

5 Колоквіум 5 15 17 

Оцінка поточної успішності за 100-бальною шкалою (коефіцієнт вагомості=0,5) 55 100 18 

Підсумковий контроль (коефіцієнт вагомості=0,5) 

(Письмовий залік у разі підвищення рейтингового балу) 

55 100 18 

Загальний рейтинг = 0,5*оцінка поточної успішності+0,5*оцінка підсумкового контролю 

Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною 

шкалою 

Рівень компетентності 

для екзамену 

для заліку  

90–100 А відмінно 

 

 

зараховано 

Високий. Повністю забезпечує вимоги до знань, умінь і навичок, що викладені в робочій програмі дисципліни. Власні 

пропозиції здобувача в оцінці і вирішенні практичних задач підвищує його вміння використовувати знання, які він 

отримав при вивчені інших дисциплін, а також знання, набуті при самостійному поглибленому вивчені питань, що 

відносяться до дисципліни, яка вивчається. 

81– 89 В 

добре  

Достатній. Забезпечує здобувачу самостійне вирішення основних практичних задач в умовах, коли вихідні дані в них 

змінюються порівняно з прикладами, що розглянуті при вивчені дисципліни 

75 – 80 С 
Достатній Конкретний рівень, за вивченим матеріалом робочої програми дисципліни. Додаткові питання про 

можливість використання теоретичних положень для практичного використання викликають утруднення. 

65 – 74 D 
задовільно  

Середній. Забезпечує достатньо надійний рівень відтворення основних положень дисципліни 

55–64 Е  Середній. Є мінімально допустимим у всіх складових навчальної програми з дисципліни 

30–54 FX 

незадовільно 

з повторним 

складанням 

незараховано 

з 

можливістю 

повторного 

складання 

Низький. Не забезпечує практичної реалізації задач, що формуються при вивчені дисципліни 

0 – 29 F 

незадовільно 

з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

незараховано 

з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

Незадовільний. Здобувач не підготовлений до самостійного вирішення задач, які окреслює мета та завдання 

дисципліни 

 

Силабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної дисципліни 



 
 


