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1. Загальна інформація 

Тип дисципліни – Вибіркова Мова викладання – українська 

 

 Навчальна дисципліна викладається на другому курсі у другому семестрі (денна форма),  

на другому курсі у сьомому семестрі (заочна форма) 

Кількість кредитів –  денна - 6.0, годин – 180 

                                       заочна – 6.0, годин - 180 

Аудиторні заняття, годин: всього лекції семінарські 

денна 60 - 60 

заочна 16 - 16 

Самостійна робота, годин денна - 120 заочна - 164 

 

Розклад занять 

2. Анотація навчальної дисципліни 

В теперішніх умовах становлення громадянського суспільства та правової держави, 

особливо після прийняття Конституції України, надзвичайно важливого значення набуває 

формування у громадян, насамперед у молоді, високої політичної культури. 

Вивчення політології надасть можливість майбутнім фахівцям у галузі економіки 

оволодіти політичними знаннями. Ці знання мають велике значення для соціально-політичної 

зрілості молоді, оскільки допоможуть об’єктивно розібратися у системі політичних відносин у 

сучасному світі, обрати громадянську зрілу позицію відносно радикальних змін у нашому 

суспільстві. Політологія необхідна і для професійного становлення у галузі економіки, адже 

політика й політичні відносини є складовою системи економічних відносин, істотно на них 

впливають. 

 

3. Мета навчальної дисципліни 

Мета дисципліни – є ознайомлення студентів з основами сучасної політичної науки та 

закріплення знань про політичні інститути, процеси та явища. 

      Завдання – засвоєння студентами знань з історії політичної думки та теорії політичної 

науки; вироблення у студентів навичок виокремлювати теоретичні і прикладні аспекти 

політологічного знання, раціонального та ірраціонального в політиці; отримання знань та 

уявлень про природу сучасних політичних процесів, сутність і різновиди політичних систем та 

режимів; набуття досвіду критичного оцінювання різноманітних теоретичних підходів та шкіл, 

що існують в політології. 

 У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: 

http://physics.onaft.edu.ua/sklad-kafedri/
http://socist.onaft.edu.ua/
https://www.rozklad.onaft.edu.ua/tchviewa.php?type=1


- об’єкт, предмет і метод політичної науки, чітко оперувати і володіти її понятійно-

категоріальним апаратом; 

- сутність політичного життя, політичних відносин і процесів, про суб’єкт і об’єкт 

політики; знати права людини і громадянина, суть і значення політичних систем і режимів у житті 

держави та суспільства; 

- геополітичну обстановку та основні процеси міжнародного політичного життя, місце, 

роль і статус України в сучасному політичному світі; 

вміти: 

- визначати теоретичні, духовні, прикладні та інструментальні компоненти політичного 

знання, їх роль і функції в підготовці політичних рішень, у забезпеченні особистого внеску до 

суспільно-політичного життя; 

- орієнтуватися в основних світових та вітчизняних політичних школах, концепціях і 

напрямках; 

- володіти навичками політичної культури, вміти застосувати політичні знання в своїй 

професійній та громадській діяльності. 

4. Програмні компетентності та результати навчання за дисципліною 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Політологія» здобувач вищої освіти може 

отримати наступні програмні компетентності та програмні результати навчання, які визначені в 

освітньо-професійній програмі «Туризм»(http://nmv.onaft.edu.ua/osvitab) підготовки бакалаврів 

за спеціальністю 242 Туризм. 

Загальні компетентності: 

ЗК 1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого 

розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

ЗК 2. Здатність зберігати та примножувати 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 технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного 

відпочинку та ведення здорового способу життя. 

ЗК 3. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо 

ЗК 4. Здатність до критичного мислення, аналізу і синтезу 

ЗК 7. Здатність працювати в міжнародному контексті 

ЗК 9. Вміння виявляти, ставити і вирішувати проблеми 

ЗК 14. Здатність працювати в команді та автономно 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

ФК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 

ФК 14. Здатність працювати у міжнародному середовищи на основі позитивного 

ставлення до несхожості до інших культур, поваги до різноманітності та мультикультурності, 

розуміння місцевих і професійних традицій  інших країн, розпізнавання міжкультурних проблем 

у професійній практиці 

Програмні результати навчання: 

ПРН 16. Діяти у відповідності з принципами соціальної відповідальності та громадянської 

свідомості 

5. Зміст навчальної дисципліни 

 Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні засади політології. Теорія політики. 

Політичні інститути та процеси. 

 

Тема 1. Політологія як наука і навчальна дисципліна. 

Тема 2. Історія світової політичної думки і становлення сучасної політології. 

Тема 3. Політика. Політична влада та держава. 

Тема 4. Політичний режим. Політика і особа. 

Тема 5. Демократія як політичний режим. 

file:///C:/Users/Marahovski/AppData/Local/Рабочая%20програма%20новая%202020-12.docx%23компетентность
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Тема 6. Політичні еліти та політичне лідерство. 

Тема 7. Політичні партії та групи інтересів в політиці. 

Тема 8. Світова політика та глобальні проблеми сучасності. 

Тема 9.  Громадянське суспільство і політичне життя. 

6. Система оцінювання та інформаційні ресурси 

Види контролю: поточний, підсумковий. 

Схема нарахування балів:  

 

Вид роботи, що підлягає        

контролю 

Оцінні 

бали 

Форма навчання 

денна заочна 

Min 

д/з 

Ma

x 

д/з 

Кільк. 

робіт, 

од. 

Сумарні 

бали 

Кільк. 

робіт, 

од. 

Сумарні 

 бали 

min max min max 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ЗАЛІКОВИЙ КРЕДИТ 1 

Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні засади політології. Теорія політики. 

Політичні інститути та процеси. 

Робота на лекціях - - - - - - - - 

Робота на практичних заняттях 3/2 6/4 10 30 60 4 8 16 

Опрацювання тем, не винесених 

на лекції 
- - - - - - - - 

Підготовка до практичних занять  1 1 5 5 5 20 20 20 

Виконання поточних контрольних 

робіт  
1 1 5 5 5 20 20 20 

Проміжна сума  – – – 40 70 - 48 56 

Модульний контроль 20 30 1 20 30  12 44 

Оцінка за змістовий модуль 1 – – – 60 100 - 60 100 

Оцінка за заліковий кредит 60...100 60...100 

Можливість отримання додаткових балів   

Рейтинг за творчі здобутки  

студентів (у тому числі 

результатів неформальної освіти) 

0 10 - 0 10 - 0 10 

 

 

Інформаційні ресурси 
1. Бібліотечний фонд ОНАХТ 

2. Інтернет-ресурси: 

Сайт politik.in.ua http://politik.in.ua/ - Київ 

Сайт "ПОЛІТЕ" http://polite.com.ua - Київ 

Центр соціальних та економічних досліджень http://www.case-ukraine.com.ua/ - Київ 

Інститут політики http://www.polityka.in.ua – Київ 

7. Політика навчальної дисципліни 
Політика всіх навчальних дисциплін в ОНАХТ є уніфікованою та визначена з 

урахуванням законодавства України, вимог ISO 9001:2015, «Положення про академічну 

доброчесність в ОНАХТ» та «Положення про організацію освітнього процесу». 
  

 

Викладач       ________________  А.В. Черкаський 

 

 

Завідувач кафедри соціології, філософії і права  ________________  А.О. Соловей 
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