
Кафедра історії та методики навчання 

Силабус навчальної дисципліни 

Політологія – 3 кредити ЄКТС 

Викладач: Віталій Галішевський  – старший викладач кафедри історії та методики навчання, 

кандидат історичних наук. 

 

Для комунікації Сторінка курсу в Moodle 

Ауд. 35 головний корпус 

Інформація про 

консультації 

Очні консультації відповідно до графіку індивідуальних консультацій 

(кожного вівторка з 15.00 до 17.00). Онлайн консультації: за 

попередньою домовленістю (Viber або Zoom). 

Політика курсу Курс передбачає дискусійні майданчики. 

Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані в 

становлений термін. 

Потрібно пам’ятати про академічну доброчесність. У випадку 

запозичених робіт, випадків плагіату, виявів академічної 

недоброчесності (списування) викладач пропонує студентові повторно 

виконати необхідний вид роботи. 

Анотація Політологія – одна із складових спектру суспільних наук, відіграє 

важливу роль у формуванні національної свідомості, інтелекту, 

політичної культури, толерантності. 

 

Ключові слова політика, держава, партія, форма державного правління, президент, 

парламент, революція, політична культура. 

Мета і завдання 

курсу 

Курс спрямований на засвоєння студентами знань з теорії політики. 

Компетентності 

(результати 

навчання) 

Формується розуміння функціонування політичних інститутів, 

сучасних концепцій суспільного розвитку.  

Формуються навички володіння проблемними питаннями політичної 

науки та здатність їх застосовувати у вирішені сучасних дилем 

політичного життя суспільства, уміння розвивати політичні аргументи.  

Передісторія 

курсу 

Історія України та української культури. 

Теми Політологія як наука. 

Історія світової політичної думки. 

Політична влада. 

Держава у політичній системі суспільства. 

Політичні партії. 

Політичні еліти. 

Міжнародна політика. 

Політична свідомість та політична культура. 

 

Література 1. Практикум з політології: навч.посіб. Автор-упорядник О. Соловей. 

Кременець, 2019. 289 с. 

2. Політологія. Навч. пос. / М. Гетьманчук. Київ, 2011. 

Інтернет ресурси: 

Moodle 

Національна бібліотека ім. В. Вернадського 

http://www.nbuv.gov.ua/ 

Бібліотека «Діаспоріана» http://diasporiana.org.ua/ 

http://www.nbuv.gov.ua/
http://diasporiana.org.ua/


Архів української періодики онлайн 

https://libraria.ua/ 

Енциклопедія історії України 

http://resource.history.org.ua/cgi-

bin/eiu/history.exe?C21COM=F&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU 

 

Система 

оцінювання 

Контроль знань і умінь здобувачів вищої освіти (поточний і 

підсумковий) з дисципліни  здійснюється згідно з кредитно-

трансферною системою організації освітнього процесу. Рейтинг 

здобувача освіти із засвоєння дисципліни визначається за 100-бальною 

шкалою. Форми оцінювання: усне опитування (реконструктивне, 

творче, підготовка проєктів), письмове опитування (реконструктивне, 

творче), презентації, самооцінювання, взаємооцінювання 

(рецензування), модульний контроль. 

Форма контролю: залік. 

Під час поточного контролю з дисципліни визнаються результати 

навчання здобувача, отримані ним у неформальній освіті (навчання на 

відкритих онлайн-курсах, вебінарах тощо). Умовами для зарахування 

кредитів і результатів навчання є: наявність сертифікату. 

Карта балів робота на семінарському занятті – 45 балів (кожен семінар – 5 балів) 

підсумковий модуль – 35 балів 

ІНДЗ – 15 балів 

участь в наукових проєктах – 5 балів 

Шкала оцінювання: 

національна та 

ЄКТС 

 

 

Сума балів  

за всі види 

навчальної  

діяльності 

Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90–100 А відмінно    

 

зараховано 

82–89 В 

добре  

75–81 С 

66–74 D 

задовільно  

60–65 Е  

35–59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

https://libraria.ua/
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?C21COM=F&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?C21COM=F&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU


0–34 F 

незадовільно  

з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано 

з обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

 

 

 


