
 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 
 

Кафедра історії, археології,інформаційної та архівної справи 
 
 
 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ПОЛІТОЛОГІЯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

м.Кропивницький –2021 



ЗМІСТ 
1. Загальнаінформація. 

2. Анотаціядодисципліни. 

3. Метаізавданнядисципліни. 

4. Форматдисципліни. 

5. Результатинавчання. 

6. Обсягдисципліни. 

7. Ознакидисципліни. 

8. Пререквізити. 

9. Технічнейпрограмнезабезпечення/обладнання. 

10. Політикакурсу. 

11. Навчально-методичнакартадисципліни. 

12. Системаоцінюваннятавимоги. 

13. Рекомендовані джерела інформації. 



 

1Загальнаінформація 
 
Назвадисципліни Політологія 
Викладач Стежко Зоя Василівна, кандидат філософських наук, доцент кафедри історії, археології, інформаційної та 

архівної справи 
Контактний телефон 050 9394358, 095-395-70-03 
E-mail: zoiastez@ukr.net 
Консультації очні – відповідно до затвердженого графіка консультацій; 

онлайн – е-листування, у месенджері (Facebook-Messenger), вебінари на платформі Zoom (за запитом 
здобувача вищої освіти) 

Система дистанційного 
навчання 

moodle.kntu.kr.uaDistancelearningCNTU 

 
2.Анотаціядодисципліни 

Програма навчальної дисципліни «Політологія» відповідає кваліфікаційним вимогам підготовки бакалаврів усіх спеціальностейта всіх 
форм навчання.  

Сучасна політологія – один із найважливіших здобутків людського розуму, теоретичне відображення політичноїдіяльності, без якої до 
певної міри неможливе існування суспільства. Теоретична, а більш за все практична актуальністьвивчення цієї дисципліни у закладах вищої 
освіти України набуває особливого значення сьогодні за умовподальшої демократизації суспільства, коли доля кожного з нас залежить від 
рівня функціонування політичнихінститутів,дієвості та обґрунтованості політичних рішень. 

Політичні знання, які репрезентують дану дисципліну, визначають, насамперед, можливості для аналізу 
політичнихподій,яківідбуваютьсявсуспільстві,таодночасноспрямовуються наподоланнягостроїкризивсієїсоціальноїсистеми.  

Предмет вивчення навчальної дисципліни «Політологія» – вивчення історії та теорії політики, політичного життясуспільства, засобів 
реалізації політичної влади, усіх інших компонентів, які становлять політичну систему, теоріюполітичноїсвідомості та поведінки,дослідження 
загальних проблем світовоїполітики. 

3.Метаі завданнядисципліни 
Метавикладаннядисципліни«Політологія»: ознайомленнястудентівзосновамисучасноїполітичноїнаукита 

закріпленнязнаньпрополітичніінститути,процеси,явища. 
Завдання вивчення дисципліни: формування системи знань про закономірності розвитку та функціонування політології, про основні 

елементиполітичної системи, їїінституційну,інформаційно-комунікаційну танормативно-регулятивнупідсистеми, про сутність та 
функціїсоціально-політичноїструктурисуспільства у діахронії та синхронії. Формування розуміння політичної системи якмеханізму формування 
тафункціонування влади усуспільстві, важливого чинника стабілізації та розвиткуполітичногожиття. Формування уявлення про 
особливостіполітичної системиУкраїни, усвідомлення власних прав та обов’язків як члена суспільства, цінностей громадянського (вільного 
демократичного) суспільства, верховенства права, прав і свободи людини і громадянина в Україні. 
 



4.Форматдисципліни 
Дляденноїформинавчання: 

Викладання курсу передбачає для засвоєння дисципліни традиційні лекційні заняття із застосуваннямелектроннихпрезентацій у поєднані 
із практичними роботами, виконанням самостійно підготовлених завдань. 

Форматочний(offline/Facetoface). 
Для заочної форми навчання: 

Форматочний(offline/Facetoface), у міжсесійний період – дистанційний (online). 
  

 
5.Результатинавчання 

 
У результаті вивчення дисципліни студент повинен: 

знати:  
- систему знань про закономірності розвитку та функціонування політології, основні елементиполітичної системи, 

їїінституційну,інформаційно-комунікаційну танормативно-регулятивну підсистеми, сутність та функціїсоціально-
політичноїструктурисуспільства у діахронії та синхронії; 

уміти:  
- характеризувати та оцінюватиполітичну систему якмеханізм формування тафункціонування влади усуспільстві, як важливий чинник 

стабілізації та розвиткуполітичногожиття; 
- визначати особливостіполітичної системиУкраїни; 
- усвідомлювати власні права та обов’язки як члена суспільства, цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства, 

верховенство права, прав і свободи людини і громадянина в Україні та світі; 
набутисоціальнихнавичок(soft-skills): 

- здійснюватипрофесійнукомунікацію,ефективнопояснюватиіпрезентуватиматеріал,взаємодіятивпроектнійдіяльності; 
- небайдуже ставлення до участі у громадських суспільних заходах, спрямованих на підтримку здорового способужиттяоточуючих. 

 
 

6.Обсягдисципліни 
Видзаняття Кількістьгодин 

Лекції 14 
Практичнізаняття 14 
Самостійна робота 92 

Всього 120 

 



7.Ознакидисципліни 

Ріквик
ладання 

Курс
(рік 

навчання) 

 
Семестр 

 
Спеціальність 

Кількість 
кредитів /годин 

Кількістьз
містовихмо
дулів 

Вид 
підсумковогоконтр

олю 

 
Нормативна/
вибіркова 

2021/2022 І 2  4/120 2 Іспит Вибіркова 

8.Пререквізити 
Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Політологія» значно підвищиться, якщо студент попередньо опанувавматеріаломтаких 

дисциплін як «Історія та культура України», «Історія вітчизняної та світової культури», «Соціологія». 
 
 

9.Технічнетапрограмнезабезпечення/обладнання 
Уперіодсесіїбажаноматимобільнийпристрій(телефон)дляоперативноїкомунікаціїзадміністрацієютавикладачами з приводу проведення 

занять та консультацій. У міжсесійний період комп’ютерну техніку (з виходом 
углобальнумережу)таоргтехнікудлякомунікаціїзадміністрацією,викладачамитапідготовки(друку)рефератіві самостійнихробіт. 

 
10.Політика курсу 

 
Академічнадоброчесність: 
Очікується, що студенти будуть дотримуватися принципів академічної доброчесності, усвідомлювати наслідки їїпорушення. 
Відвідуваннязанять: 
Відвідання занять – важлива складова навчання. Очікується, що всі студенти відвідають лекції і практичнізаняттякурсу.  
Пропущенізаняття повиннібутивідпрацьовані непізніше ніжза тижденьдо залікової сесії. 
Поведінканазаняттях: 
Недопустимість:запізненьназаняття,списуваннятаплагіат,несвоєчасневиконанняпоставленогозавдання. 
 
При організації освітнього процесу в Центральноукраїнському національному технічному університеті 

студенти,викладачітаадміністраціядіютьвідповіднодо: «Положенняпроорганізаціюосвітньогопроцесу в ЦНТУ» 
(http://www.kntu.kr.ua/doc/doc/The_provisions_of_company_profile.pdf);«Положення про організацію вивчення вибіркових навчальних 
дисциплін та формування індивідуального навчального плану здобувача вищої освіти» (http://www.kntu.kr.ua/doc/doc/vibir.pdf); «Положення 
про дотримання академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками та здобувачами вищої освіти ЦНТУ» 
(http://www.kntu.kr.ua/?view=univer&id=50).; «Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у 
ЦНТУ». Режим доступу: http://www.kntu.kr.ua/doc/doc/polozh_system_yakosti.pdf. 

 
 
 



11.Навчально-методичнакартадисципліни 
 

Кількість годин  
Тема 

Лекції Практичні 
заняття 

Самостійна 
робота 

Змістовий модуль 1    
Тема 1. Предмет, структуратафункціїполітології. 
Об’єкт політології.Категорія «політичне».Предмет політології:сутність, 
форми,закономірностірозвиткуіфункціонуванняполітології, її місце й роль вжиттісуспільства. 

2  4 

Тема 2. Історичні етапи розвиткуполітичноїнауки.Політичні доктриниантичності. 
Давньогрецькіміста-поліси як осередкиполітичногожиття.Н. Мак'явеллі про політикудержави, 
влади, спосіб їїреалізації та закономірностіполітичного життя і нормхристиянськоїморалі.Теорія 
природного іволеустановленого права,походження і сутністьдержави та джерела 
влади,політико-правовіаспектисвободи і справедливості уполітичних 
доктринахТ. ГоббсатаДж. Локка.Політико-правова доктринаШ. Монтеск'є. Ж.-Ж. Руссо ійого 
концепція про«суспільнийдоговір».Утопічно-комуністичнідоктрини. Основніположення 
політичноїдумки представниківнімецької класичноїфілософії. 

 
 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 
4 

Тема 3. Політична системасуспільства.Політична система якмеханізм формування 
іфункціонування влади усуспільстві,чинникстабілізації і розвиткуполітичногожиття. 
Основні елементиполітичної системи, їїінституційна,інформаційно-комунікаційна і нормативно-
регулятивнапідсистеми. Особливостіполітичної системиУкраїни. 
Сутність та функціїсоціально-політичноїструктурисуспільства. 

 
 

 
 

2 

 
 
4 

Тема 4.Політичні режими.Поняття політичногорежиму. Типи політичнихрежимів. 
Характеристикадемократичного режиму.Плюралізм як основадосягнення 
демократичнихцінностей (свободи,рівності, справедливості).Основні риси політичногорежиму в 
Україні насучасномуетапі.Недемократичні політичнірежими. Авторитарні абодиктаторські 
режими. 
Особиста і «класова»диктатура. Зміст понять«диктатура», «тиранія»,«деспотія». 
Тоталітаризм,йогоознаки. 

 

2 

 

2 

 

8 

Тема5.Державаякбазовий соціальнийінститут політичноїсистеми суспільства.Походження і 
сутністьдержави. Позакласовий,класовий та загальноцивілізаційнийпідходидоаналізу сутності 
іпоходження держави, їїпризначенняіфункцій.Основні функції держави.Історичний 
розвитокукраїнської держави.Форми державного устрою:унітарна, 
федеративна,конфедеративна.Класифікація органівдержавної влади.  

 
 

2 

 
 

2 

 
 

8 

Тема 6. Правова, соціальнадержава та громадянськесуспільство.Теоретичні засади 
правовоїдержави. Поділ влади:сутність, принципи 
імеханізмивзаємодії.Соціальнадержава.Поняття громадянськогосуспільства. Сучасніконцепції 
громадянськогосуспільства. Громадянськесуспільство як сферасамоуправління вільнихіндивідів 

 
 

2 
 

  
 

4 



та добровільносформованихгромадян. 
Головні інститутигромадянськогосуспільства 
Тема 7.Поняття і формидемократії.Багатоманітність визначеньдемократії. Витоки таосновні 
історичні формидемократії. Різновидитрадиційних формдемократії в українськійісторії. 
Соціально-економічні основидемократичногосуспільства. Типидемократії: безпосередня 
іпредставницька. Сучаснітеорії демократії:ліберальна, плюралістична,елітарна,конкурентна. 

  
2 

 
6 

Змістовий модуль 2    
Тема 8. Вибори та виборчісистеми.Функція виборів удемократичномусуспільстві. Вибори 
ісуспільна стабільність.Організаціятапроведеннявиборів. Передвиборчакампанія. 
Принципзагального виборчогоправа. Основні виборчісистеми. Мажоритарнасистема абсолютної 
тавідносноїбільшості.Конкретно-історичніособливості мажоритарноїсистеми. 
Пропорційнасистема. Виборчий метрабо квота. Вплив виборчоїсистеми на партійнусистему 
суспільства. 
Референдум як пряме,безпосереднє звертання довиборців. 

 
2 

  
6 

Тема 9.Вибори та виборчісистеми   8 
Тема 10.Політичні партії тагромадсько-політичніоб’єднання  2 6 
Тема 11.Політичні партії тагромадсько-політичніоб’єднання.Об’єктивні основи появи 
іфункціонуваннягромадсько-політичнихоб’єднань, їх базовіхарактеристики.Визначення 
понять«партія», «партійнасистема», «громадськаорганізація». Типипартійнихсистем. 
Виникнення політичнихпартій в Україні наприкінціXIX– початку XXст., 
їхпрограмиідіяльність.Становленнябагатопартійності в умовахнезалежноїУкраїни. 
Типологія сучаснихполітичних партій,об'єднаньірухів:заідейним спрямуванням(національно-
демократичні,ліберально-демократичні тощо) 

 
 
 

2 

 
 
 

2 

 
 
 

8 

Тема 12.Політичнакультура суспільства.Сутність, структура іфункції політичноїкультури. 
Місце і рольполітичної культури взагальній системі культуриі в політичному життісуспільства. 
Типиполітичнихкультур. 
Політичний простір іполітичний часжиттєдіяльностісуспільства. Характерніознаки політичної 
культурисучасного політичногосуспільства та проблемийогоформування. 
Політична соціалізація.Специфіка взаємовідносинморалі і політики. Сутьполітичної етики. 
Моральнікритерії політичноїдіяльності. 

 
1 

  
4 

Тема 13.Світові ідейно-політичнідоктрини.Функції політичноїідеології (створенняпозитивного 
образуздійснюваної політики,інтеграціясуспільства, 
мотивація політичноїповедінки). Основні лівіідейно-політичні доктрини. 

 
 

  
4 

Тема 14.Світові ідейно-політичнідоктрини. Основні ідейно-політичнітечії сучасності. 
Лібералізмінеолібералізм. Консерватизм інеоконсерватизм.Марксизм і соціал-демократизм. 
Фашизм інеофашизм. 

 
1 

  
4 

Всього 14 14 92 



 
12. Система оцінювання та вимоги 

Види контролю: поточний, підсумковий. 
Методи контролю: спостереження за навчальною діяльністю здобувачів, усне опитування, письмовий контроль, тестовий контроль. 
Форма підсумкового контролю:іспит. 
Контроль знань та умінь здобувачів (поточний та підсумковий) здійснюється за кредитною трансферно-накопичувальною системою 

організації освітнього процесу в ЦНТУ. Рівень засвоєння студентом теоретичного та практичного навчального матеріалу оцінюється за 
стобальною та чотирирівневою шкалами оцінювання. Підсумкова оцінка виставляється після повного вивчення навчальної дисципліни та 
виводиться як сума проміжних оцінок за вивчення змістових модулів. Остаточна оцінка рівня знань студента складається з рейтингу з 
навчальної роботи, для оцінювання якої відводиться 60 балів, та рейтингу з атестації (іспит) – 40 балів. 

 
Розподілбалів,якіотримуютьстудентипрививченнідисципліни«Політологія»  

 

Поточний контроль та самостійна робота Підсумковий 
контроль 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Всього Іспит Сума 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 ЗК 1 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 ЗК 2  
3 3 3 3 3 3 2 10 3 3 3 3 3 3 2 10 60 

 
40 

 
100 

 
Примітка:Т1,Т2,..,Т14–тижні,ЗК1,ЗК2–підсумковий змістовийконтроль 

 
Критерії оцінювання. Еквівалент оцінки в балах для кожної окремої теми може бути різний, загальну суму балів за тему визначено в 

навчально-методичній карті. Розподіл балів між видами занять (лекції, практичні заняття, самостійна робота) можливий шляхом спільного 
прийняття рішення викладача і студентів на першому занятті. 

 
Рівень знань оцінюється: 
«Відмінно» / «Зараховано» – здобувач вищої освіти досконало засвоїв теоретичний матеріал, глибоко і всебічно знає зміст навчальної 

дисципліни, основні положення наукових першоджерел та рекомендованої літератури, логічно мислить і будує відповіді, вільно використовує 
набуті теоретичні знання у процесі аналізу практичного матеріалу, висловлює власне ставлення до тих чи інших проблем, демонструє високий 
рівень засвоєння практичних навичок. 

«Добре» / «Зараховано» – здобувач вищої освіти добре засвоїв теоретичний матеріал, викладає його аргументовано, володіє основними 
аспектами з першоджерел та рекомендованої літератури, має практичні навички, висловлює власні міркування з приводу тих чи інших проблем, 
але припускається певних неточностей і похибок у логіці викладу теоретичного змісту або у процесі аналізу практичного матеріалу. 

«Задовільно» / «Зараховано» – здобувач вищої освіти, в основному, володіє теоретичними знаннями з навчальної дисципліни, 
орієнтується в першоджерелах  та рекомендованій літературі, але непереконливо відповідає, додаткові питання викликають невпевненість або 
відсутність стабільних знань; відповідаючи на запитання практичного характеру, виявляє неточності у знаннях не вміє оцінювати факти та 
явища, пов’язувати їх з майбутньою діяльністю. 

«Незадовільно» / «Не зараховано» – здобувач вищої освіти не опанував навчальний матеріал дисципліни, не знає наукових фактів, 



визначень, майже не орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі; відсутні наукове мислення, практичні навички не сформовані. 
 
Переведення підсумкової оцінки за вивчення навчальної дисципліни, вираженої у балах, в екзаменаційну (залікову) за національною 

шкалою та шкалою ЄКТС здійснюється за відповідною шкалою.  
Шкала оцінювання 

Оцінка Оцінка 
за 

шкалою 
ЄКТС 

Визначення 
За 

національноюсистемою(іспит, 
диференційований залік: 
курсова робота,практика) 

Занаціональноюсистемою 
(залік) ЗасистемоюЦНТУ 

A ВІДМІННО – відмінне виконаннялише з незначною 
кількістюпомилок 5 (відмінно) Зараховано 90–100 

B ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середньогорівня з кількома помилками 82–89 
C ДОБРЕ – в цілому правильнаробота з певною кількістю 

грубихпомилок 
4 (добре) Зараховано 74–81 

D ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зізначною кількістю недоліків 64–73 
E ДОСТАТНЬО – виконаннязадовольняє мінімальні критерії 3 (задовільно) Зараховано 60–63 

FX НЕЗАДОВІЛЬНО – потрібнопопрацювати перед тим, 
якперескласти 35–59 

F НЕЗАДОВІЛЬНО – необхіднасерйозна подальша робота 
2 (незадовільно) Незараховано 

1 –34 
 
Критерії оцінювання знань і вмінь здобувачів визначені Положенням про організацію освітнього процесу в ЦНТУ (С. 28-31). 
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