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1. Анотація до курсу 

Дисципліна «Політологія» розглядає найбільш важливі проблеми 

політичної науки, її специфіка, основні категорії та парадигма. Аналізуються такі 

проблеми, як політична влада, політичні системи та режими, громадянське 

суспільство та правова держава, партійні та виборчі системи, політичні еліти та 

лідерство, особливості політичних процесів у сучасній Україні. 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Політологія» є формування у 

студента знань про теоретичні засади політичної науки, зміст основних категорій 

і понять політології, а також підготовка його до активної участі в політичному 

житті власної країни. 

Основними завданнями дисципліни є: 

 сформувати уявлення про об’єкт і предмет політології, її функцій та 

методів; 

 з’ясувати сутність політики, її роль в житті людини та суспільства, 

структуру і властивості; 
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 ознайомити студентів з проблемами влади, владних відносин та засобів 

взаємодії суб’єкта та об’єкта влади (політичний режим); 

 дослідити походження, структуру та функції держави, її форми; 

 ознайомити студентів з проблемами виникнення та розвитку політичних 

партій, сучасними тенденціями їх існування, видами виборчих систем. 

3. Результати навчання. 

Результати вивчення дисципліни. Очікувані результати освоєння 

дисципліни зводяться до наступних навичок і умінь: 

 оцінювати внесок видатних мислителів минулого й сьогодення у 

становлення і розвиток політології; 

 характеризувати політичний стан суспільства;  

 аналізувати структуру політичної та державної влади і механізм їх 

функціонування, особливості політичного режиму сучасної України;  

 визначати передумови та шляхи демократизації певних країн світу 

характеризувати прикметні особливості теорії походження та сутності 

держави; 

 виділяти ознаки держави та окреслювати її найголовніші функції, 

розрізняти форм правління де територіального устрою; 

 аналізувати за певними критеріями наявність громадянського суспільства 

та правової держави в Україні та інший державах світу; 

 оцінювати місце і роль політичних партій в політичному житті України; 

 розрізняти принципи виборчого права, принципи організації виборів та 

типи виборчих систем. 

 

4. Структура курсу 

Змістовий модуль 1. 

Історія та теорія політичної науки 

1. Ідейні джерела політології.  

2. Політологія як наука та навчальна дисципліна.  

3. Політика і політичне життя суспільства.  

4. Політична влада. 

5. Політичні режими. 

Змістовний модуль 2.  

Інституалізовані форми політики 

6. Політична система суспільства.  

7. Держава у політичній системі.  

8. Правова держава та громадянське суспільство.  

9. Політичні партії та партійні системи.  

10. Вибори та виборчі системи. 
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ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 

1. Історія політичної думки. 

2. Політика та влада. 

3. Проблеми політичних режимів та їх трансформації. 

4. Держава та її форми. 

5. Політичні партії, партійні та виборчі системи. 
 
 

 

5. Технічне обладнання та/або програмне забезпечення 

Активований акаунт університетської пошти (student.i.p.@nmu.one) на 

Офіс365 для доступу на сайт дистанційної освіти https://do.nmu.org.ua/.  
 

6. Система оцінювання та вимоги 

6.1. Навчальні досягнення здобувачів вищої освіти за результатами 

вивчення курсу оцінюватимуться за шкалою, що наведена нижче: 

Рейтингова шкала Інституційна шкала 

90 – 100 відмінно   

74-89 добре  

60-73 задовільно  

0-59 незадовільно 

 

6.2. Здобувач вищої освіти може отримати підсумкову оцінку з навчальної 

дисципліни на підставі поточного оцінювання знань за умови, якщо набрана 

кількість балів з поточного тестування та самостійної роботи складатиме не 

менше 60 балів. 

Поточна успішність складається з оцінювання знань за теоретичною 

частиною і є середньозваженою: (контрольна робота №1 – 25 балів + контрольна 

робота №2 – 25 балів = 50 балів) та участь у практичних заняттях (5 занять по 10 

балів = 50 балів). Разом 100 балів. 

 

Підсумкове 

оцінювання 

(якщо 

здобувач 

вищої освіти 

набрав 

менше 60 

балів та/або 

прагне 

поліпшити 

оцінку) 

Підсумкова форма звітності відбувається у формі тестування 

з використанням дистанційної платформи 

https://do.nmu.org.ua/. Білети для підсумкового контроля 

включають тестові запитання. 

Правильна відповідь на всі запитання тестової частини  

оцінюється у 100 балів і є максимальною кількістю. 

 

 

https://do.nmu.org.ua/
https://do.nmu.org.ua/
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6.3. Критерії оцінювання елементів підсумкового контролю: 

 правильна відповідь на тестове запитання оцінюється у 1 бал; 

 неправильна відповідь на тестове запитання оцінюється у 0 балів. 

 

7. Політика курсу 

7.1. Політика щодо академічної доброчесності  

Академічна доброчесність здобувачів вищої освіти є важливою умовою для 

опанування результатами навчання за дисципліною і отримання задовільної 

оцінки з поточного та підсумкового контролів. Академічна доброчесність 

базується на засудженні практик списування (виконання письмових робіт із 

залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання), 

плагіату (відтворення опублікованих текстів інших авторів без зазначення 

авторства), фабрикації (вигадування даних чи фактів, що використовуються в 

освітньому процесі). Політика щодо академічної доброчесності регламентується 

положенням "Положення про систему запобігання та виявлення плагіату у 

Національному технічному університеті "Дніпровська політехніка". 

http://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/us_documents/ 

System_of_prevention_and_detection_of_plagiarism.pdf.   

У разі порушення здобувачем вищої освіти академічної доброчесності 

(списування, плагіат, фабрикація), робота оцінюється незадовільно та має бути 

виконана повторно. При цьому викладач залишає за собою право змінити тему 

завдання. 

 

7.2. Комунікаційна політика 

Здобувачі вищої освіти повинні мати активовану університетську пошту і 

бути зареєстровані на дистанційний курс «Політологія» 

(https://do.nmu.org.ua/course/view.php?id=2323). 

Обов’язком здобувача вищої освіти є перевірка один раз на тиждень 

(щонеділі) поштової скриньки на Офіс365. 

Протягом тижнів самостійної роботи обов’язком здобувача вищої освіти є 

робота з дистанційним курсом «Політологія» 

(https://do.nmu.org.ua/course/view.php?id=2323). 

Усі письмові запитання до викладачів стосовно курсу мають надсилатися на 

університетську електронну пошту або на форум дистанційного курсу.  

 

7.3. Політика щодо перескладання 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин 

оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання відбувається із дозволу деканату за 

наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 

 

7.4. Відвідування занять  

Для здобувачів вищої освіти денної форми відвідування занять є 

обов’язковим. Поважними причинами для неявки на заняття є хвороба, участь в 

університетських заходах, відрядження, які необхідно підтверджувати 

документами у разі тривалої (два тижні) відсутності. Про відсутність на занятті 

http://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/us_documents/%20System_of_prevention_and_detection_of_plagiarism.pdf
http://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/us_documents/%20System_of_prevention_and_detection_of_plagiarism.pdf
https://do.nmu.org.ua/course/view.php?id=2323
https://do.nmu.org.ua/course/view.php?id=2323
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та причини відсутності здобувач вищої освіти має повідомити викладача або 

особисто, або через старосту. Якщо здобувач вищої освіти захворів, ми 

рекомендуємо залишатися вдома і навчатися за допомогою дистанційної 

платформи.  

За об’єктивних причин (наприклад, міжнародна мобільність) навчання може 

відбуватись дистанційно - в онлайн-формі, за погодженням з викладачем. 

 

7.5. Політика щодо оскарження оцінювання 

Якщо здобувач вищої освіти не згоден з оцінюванням його знань він може 

оскаржити виставлену викладачем оцінку у встановленому порядку.  

 

7.6. Бонуси 
Здобувачі вищої освіти можуть додатково отримати до 10 балів за 

виконання додаткової самостійної роботи за курсом, наприклад виконання 

індивідуальних завдань за додатковою темою – завдання пропонуються 

викладачем, підготовка доповіді і участь у студентських наукових конференціях 

за темою курсу,  підготовка методичних матеріалів і презентацій. 

 

7.7. Участь в анкетуванні  
Наприкінці вивчення курсу та перед початком сесії здобувача вищої освітим 

буде запропоновано анонімно заповнити електронні анкети (Microsoft Forms 

Office 365), які буде розіслано на ваші університетські поштові скриньки. 

Заповнення анкет є важливою складовою вашої навчальної активності, що 

дозволить оцінити дієвість застосованих методів викладання та врахувати ваші 

пропозиції стосовно покращення змісту навчальної дисципліни «Партологія».  
 

8. Рекомендовані джерела інформації 

1. Баранівський В. Ф. Політологія: підручник. – К., 2016. 

2. Бебик В.М. Базові засади політології: історія, теорія, методологія, 

практика. – К., 2001. 

3. Воронянський О.В. Політологія. - Харків, 2017. 

4. Гелей С. Д. Політологія: навчальний посібн. – Л., 2015. -223 с. 

5. Бойко О.Д. Політичне маніпулювання: навч. посіб. - К., 2010. 

6. Мальцева, О. В. Політологія: навч. посіб. - Маріуполь, 2015. 

7. Муляр В. І. Політологія: навч.-метод. посіб. - Житомир, 2015. 

8. Політологія (модульний курс): навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / 

Б.О.Галь, О.В.Єгорова, М.В.Зєнкін та ін.. – 3-тє вид., переробл. і допов. – 

Дніпропетровськ, 2013. – 141 с. 

9. Політологія: підручник / за ред. проф. М. П. Требіна; - Харків, 2018. 

10. Політологія: підручник / О.В. Бабкіна (ред.), В.П. Горбатенко (ред.). – К.: 

Академія, 2008. 

11. Політологія: підручник / М.М. Вегеш (ред.).. – К., 2008. 

12. Хейвуд Эндрю. Политология: Учебник для студентов вузов / Пер. с англ. 

под ред. Г.Г. Водолазова, В.Ю. Вельского. — М., 2005. — 544 с. 


