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Досвід роботи – 22 роки.  
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АНОТАЦІЯ КУРСУ 

Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі 

Пререквізити «Історія України та української культури», «Філософія» 

Постреквізити «Соціологія» 

Компетенції відповідно до освітньо-професійної програми 

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

ЗК1 - Здатність реалізувати свої права і обов'язки як члена 
суспільства, усвідомлювати цінності громадянського 
(демократичного) суспільства та необхідність його сталого 
розвитку,  верховенства права,  прав і свобод людини і 
громадянина в Україні. 
ЗК13 - Цінування та повага різноманітності та мультикультурності. 

 

СК6 - Здатність діяти соціально відповідально і свідомо 
СК14 - Розуміти принципи психології та використовувати їх у професійній діяльності. 

СК15 - Здатність формувати та демонструвати лідерські якості та поведінкові навички. 

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

ПРН1. Знати свої права і обов'язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні. 

ПРН15. Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та громадсько свідомо на основі етичних міркувань (мотивів), повагу до різноманітності 

та міжкультурності. 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

Анотація 

Політичні знання і культура потрібні сьогодні будь-якій людині, незалежно від її професійної приналежності, оскільки, знаходячись в суспільстві, вона неминуче 

повинна взаємодіяти з іншими людьми і державою. Без володіння такими знаннями особа ризикує стати розмінною монетою в політичній грі, перетворитися на 

об'єкт маніпулювання і поневолення з боку активніших в політичному відношенні сил. Українська національна система освіти переживає складний період. З 

одного боку, вона зобов'язана реагувати на глобальний процес суспільних змін, на нові умови соціалізації молоді, який належить жити і трудитися в світі, що 

значно відрізняється від того, в якому формувалися попередні покоління нашої країни. З іншого боку, вона повинна зберігати спадкоємність вітчизняної культури і 

традицій, остерігаючись політичної кон'юнктури. 

 
Мета 

Формування когнетивних та афективних компетенцій в сфері знань основних світових і вітчизняних політологічних шкіл і напрямків, надання їм уявлень про 

політичні явища та процеси, формування у них навичок політичного аналізу та вміння застосовувати політичні знання у своїй професійній, громадській та 

політичній діяльності. 

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

екзамен (очний, дистанційний формат) 



АКАДЕМІЧНА 

ДОБРОЧЕСНІСТЬ 

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 Політологія 

1 Політичне життя і політична наука 13 2 4  7 

2 Розвиток політичних ідей від античності до сучасності 13 2   12 

3 Політична влада та її легітимність 13 1 4  8 

4 Політичні еліти і політичне лідерство 12 1 4  7 

5 Політична система 12 1 4  7 

6 Держава як основний інститут політичної системи 12 1 4  7 

7 Політичні партії та партійні системи 13 2 4  7 

8 Політична культура и соціалізація 11 2 2  7 

9 Політичний процес 10 1 2  7 

10 Міжнародний політичний процес 11 2 2  7 

Усього годин 120 15 30  75 

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 
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1. Диалектика политической деятельности и политических отношений: Монография/ А.А. Лузан, 

А.В. Бородай, А.Г. Буланов, А.А. Дементьева. - Краматорск: ДГМА, 2008.- 88 с. 

2. Дубінін, В.В. Розвиток політичної думки в Україні: Навчальний посібник для студентів вищих 

навчальних закладів. – Краматорськ: ДДМА, 2005. – 216 с. 

3. Дубінін В.В. Роль інтересів народу в становленні та розвитку політичної системи суспільства: 

Монографія.- Краматорськ: ДДМА, 2006.- 260 с. 

4. Курс лекций по дисциплине «Политология» (для всех специальностей заочного и дневного 

обучения) // Сост.: Дорошенко В.Н., Дубинин В.В. – Краматорск: ДГМА, 2000. 108 с.  

5. Лузан А.А. Политическая жизнь общества: вопросы теории: Монография. - К.: Выща шк., 1989.- 

151 с. 

6. Паршакова, Е.Д. Развитие политических идей от Античности до начала ХХ века: учеб. пособие 

/ Е.Д. Паршакова. – Краматорск: ДГМА, 2009. – 56 с. – ISBN 978-966-379-365-8. 

7. Политология: тематика контрольных работ и экзаменационные вопросы (для студентов всех 

специальностей заочной формы обучения) / сост.: А. А . Лузан, А. П. Кваша. – Краматорск: 

ДГМА, 2012. – 48 с. 

8. Политология: конспект лекций для студентов всех специальностей / сост.: А. П.  Кваша. – 

Краматорск: ДГМА, 2013. – 133 с. 

9. Словарь политических терминов: для студентов всех специальностей и форм обучения / сост. 

А. А. Лузан, А. В. Бородай, А. П. Кваша. – Краматорск: ДГМА, 2014. – 33 с. 
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1. Акмалова, А.А. История политических и правовых 

учений : учеб. пособие / А.А. Акмалова, В.М. Капицын. 

– М. : Юриспруденция, 2004. – 288 с.  

2. Бебик В. Політологія : наука і навчальна дисципліна: 

Підручник.- К.: Каравела, 2009.- 496 с. 

3. Графский, В.Г. История политических и правовых 

учений : учебник / В. Г. Графский.  – М. : Проспект, 

2005. – 600 с.  

4. Гелей С.Д. Політологія: Навчальний посібник/ 

С.Д.Гелей, С.М.Рутар.- 6-те вид., перероб. і доп.- К.: 

Знання, 2007.- 309 с. 

5. Зотов, В.Д. История политических учений : учебник / 

В.Д. Зотов, Л.В. Зотова. – М. : Юристъ, 2005. – 605 с.  

6. История государственно-политических учений : 

учебник / под ред. В.В. Лазарева. – М. : Спарк, 2006. – 

672 с.  

7. История политических и правовых учений : учебник для 

вузов / Н.М. Азаркин, В.Н. Жуков, Ю.С. Завьялов; отв. 

ред. О.В. Мартышина. – М. : Норма, 2004. – 912 с. 

История политических и правовых учений : учебник / 

под ред. О.Э. Лейста. – М. : Зерцало, 2006. – 568.  

 

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. 

30 50 1-14 

2 Індивідуальне завдання 

Підготовка презентації за обраною темою і виступ з доповіддю на семінарських заняттях, тез доповідей, реферат, презентації, 

виступ з доповіддю на конференції 

10 20 1-14 



4 Модульна контрольна робота (Здобувач виконує теоретичне завдання, що відповідають програмним результатам навчання за 

темами змістового модуля ) 

15 30 14 

Оцінка поточної успішності за 100-бальною шкалою (коефіцієнт вагомості=0,5) 55 100 15 

Підсумковий контроль.  (коефіцієнт вагомості=0,5) 

(Письмовий залік у разі підвищення рейтингового балу) 

55 100 15 

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 оцінкздобувачах 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 

 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри Менеджмент 
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