
 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ПОЛІТОЛОГІЯ 
 

Ступінь вищої освіти: бакалавр  

Спеціальність: 281 «Публічне управління та адміністрування» 

Освітньо-професійнапрограма:«Публічне управління та 

адміністрування». 

 

Викладач: Черкаський Андрій Володимирович, доцент 

кафедри  соціології, філософії і права; кандидат 

історичних наук наук; доцент 

  

Кафедра: соціології, філософії і права, т. 0487124185 

Профайл викладача: http://socist.onaft.edu.ua 

Контактна інформація: sfpkafedra@gmail.com, 0487124185 

 

1. Загальна інформація 

Тип дисципліни – обов’язкова Мова викладання – українська 

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

на на другому курсі у четвертому семестрі (заочна форма) 

Кількість кредитів – 3, годин – 90 

Аудиторні заняття, годин: всього лекції семінарські 

денна 30 14 16 

заочна 10 6 4 

Самостійна робота, годин денна – 60 80 

Форма контролю Семестр 3 - екзамен Семестр 4 - екзамен 

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: 

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

категоріальним апаратом; 

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


- 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. 

 

1. Програмні компетентності та результати навчання за дисципліною 

 http://moodle.onaft.edu.ua/course/view.php?id=2334#section-0 

5. Зміст навчальної дисципліни  

http://moodle.onaft.edu.ua/course/view.php?id=2334#section-0 

6. Система оцінювання та інформаційні ресурси 

Вид контролю: поточний, диференційний залік  

Методи навчання: словесний, пояснювально-демонстраційний, метод проблемного 

викладання, робота в малих групах 

Засоби діагностики успішності навчання: індивідуальні завдання, питання для 

поточного контролю, тести, розрахункові завдання та питання для підсумкового контролю  

Нарахування балів: (http://moodle.onaft.edu.ua/course/view.php?id=2334#section-0 

Інформаційні ресурси: http://moodle.onaft.edu.ua/course/view.php?id=2334#section-0 

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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