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ВСТУП 

1. Мета дисципліни – вивчення студентами теоретичного знання зарубіжних 
мислителів про політичне життя суспільства, закономірності завоювання, 
використання та утримання політичної влади, втіленої в політичних системах різних 
історичних епох. Її особливістю є те, що це знання також включає в себе державно-
правову, партійну, виборчу та інші системи, які в своїй сукупності формують світ 
політичного життя як відносно самостійно підсистеми суспільства. 

2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

А) До початку вивчення цього курсу студенти мають володіти знаннями з основ 
держави та права, що давали б уявлення про становлення та розвиток суспільства 
та його інститутів.  
Б) Вміти збирати та інтерпретувати інформацію щодо феноменів та явищ 
суспільно-політичних процесів, застосовувати базові поняття в критичному 
осмисленні подій, що мають місце в сучасному світовому політичному процесі. 
В) Володіти елементарними навичками наукового дослідження щодо пошуку, 
критичного відбору та систематизації інформації як прикладного так і 
теоретичного характеру. 

3. Анотація навчальної дисципліни: «Історія зарубіжних політичних учень» є 
базовою нормативною дисципліною для спеціальності «Політологія». «Історія 
зарубіжних політичних учень» є навчально-науковою дисципліною, яка вивчає історію 
виникнення становлення і розвитку теоретично оформлених знань про світ 
політичного, закономірності їх розвитку та практичного втілення в суспільному житті 
людства. 

4. Завдання (навчальні цілі): 
• отримання знань про формування понятійно-категоріального апарату 

політичної науки, методологічні засади та методи дослідження історії 
зарубіжних політичних учень; 

• отримання та закріплення знань про природу політичних процесів, політичні 
інститути, різновиди політичних систем, форм держав в різні історичні епохи в 
різноманітних політичних концепціях зарубіжних вчених; 

• набуття досвіду критичного оцінювання різноманітних теоретичних підходів та 
концепцій, що існують в історії зарубіжних політичних учень;  

• вироблення у студентів навичок виокремлювати теоретичні і прикладні аспекти 
політологічного знання, раціонального та ірраціонального в політиці; 

• набуття навичок для практичного застосування теоретичних знань для аналізу 
політичних процесів та явищ в Україні та інших державах. 

 
Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей: 
загальні: 
ЗК1. Знання предметної області та розуміння професійної діяльності. 
ЗК7. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку 
фахові: 
ФК1. Здатність використовувати категорійно-понятійний та аналітично-дослідницький 

апарат сучасної політичної науки.  



 
 

ФК3. Здатність описувати, пояснювати й оцінювати політичні процеси та явища у різних 

історичних, соціальних, культурних та ідеологічних контекстах.  
 
 

5. Результати навчання:  

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація 4. 

автономність та відповідальність) 
Методи 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 
 Знати:    

1.1 об’єкт, предмет, методи та 

закономірності розвитку історії 

зарубіжних політичних учень, чітко 

оперувати і володіти її понятійно-
категоріальним апаратом 

Лекція, 
семінар 

Усна доповідь, 
реферат, 
підсумкова 

контрольна 

робота, іспит 

10 

1.2 концепції та теорії класиків зарубіжної 

політичної думки 
Лекція, 

семінар, самостійна 

робота 

Усна доповідь, 
конспект 

першоджерел, 
реферат, 
підсумкова 

контрольна 

робота, іспит 
 

10 

1
1.3 

сутність політичного життя, 

політичних відносин і процесів, 

суб’єкти і об’єкт політики на різних 

етапах світової історії людства  

Лекція, 
семінар,  

самостійна робота 

Усна доповідь, 
реферат, 
підсумкова 

контрольна 

робота, іспит 

10 

1
1.4 

права людини і громадянина, сутність і 

значення політичних інститутів у житті 

держави та громадянського суспільства 

Лекція, 
семінар,  

самостійна робота 

Усна доповідь, 
реферат, 
підсумкова 

контрольна 

робота, іспит  

10 

 Вміти:    
2.1 визначати теоретичні, духовні, 

прикладні та інструментальні 

компоненти політичного знання, їх 

роль і функції а підготовці 

політичних рішень, у забезпеченні 

особистого внеску до суспільно-
політичного життя 

Лекція, 
семінари,  

самостійна робота 

Усні доповіді, 
реферат 

10 

2.2 здійснювати ґрунтовний системний, 

порівняльний та критичний аналіз 

концептів, концепцій та теорій 

класиків зарубіжної політичної 

думки, виокремлювати теоретичні і 

прикладні аспекти знання про 

політику, раціонального та 

ірраціонального в політиці 

Семінари,  
самостійна робота 

Усні доповіді, 

конспект 

першоджерел, 
реферат 

10 

2.3 оперувати навичками політичної Семінари,  Дискусія 10 



 
 

культури, застосувати політичні 

знання в своїй професійній та 

громадській діяльності 

  самостійна робота 

 комунікація:    
3.1 використовувати знання іноземних 

мов для аналізу іншомовного 

масиву професійних текстів, 

зокрема аудіо та відео матеріалів 

(електронних 

лекцій/курсів/диспутів/інтерв’ю 

тощо) для оволодіння актуальними 

знаннями, всебічного розуміння 

предмету дослідження 

Семінари,  
самостійна робота 

Усні доповіді, 

конспект 

першоджерел, 
реферат 

5 

3.2 демонструвати знання і мислення в 

дискусійному форматі, беручі 

участь у професійному обговоренні 

винесених тем на наукових 

семінарах, колоквіумах, дебатах 

тощо.  

Семінари,  
самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії 
5 

3.3 оперувати інформаційними 

засобами, що сприяють у 

презентуванні результатів 

дослідження у систематизованому 

вигляді з використанням 

інфографіки тощо 

Семінари Усні доповіді, 

доповнення, 

дискусії 

5 

 автономність та відповідальність:    
4.1 самостійно знаходити та критично 

осмислювати науково-
публіцистичні тексти та інші 

інформаційні джерела з суспільно 

значимих питань 

Самостійна робота Усні доповіді, 
конспект 

першоджерел, 
реферат 

5 

4.2 самостійно виконувати усі види 

контрольних завдань, максимально 

уникати надмірного цитування, 

прихованих запозичень та інших 

видів фальсифікатів 

Семінари,  
самостійна робота 

Усні доповіді, 
реферат 

5 

4.3. бути відповідальними у здійсненні 

наукових досліджень на всіх його 

етапах, від підбору джерел до 

винесення аналітичних суджень. 

Достовірність, всебічність та 

максимальна об’єктивованість 

дослідження мають визначати 

наукову сумлінність дослідника 

Семінари,  
самостійна робота 

Усні доповіді, 
конспект 

першоджерел, 
реферат, 
підсумкова 

контрольна 

робота, іспит 

5 

 

 

 



 
 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання  

               Результати навчання дисципліни  

 

 

Програмні результати навчання 

1.
1 

1.
2 

1.
3 

1.
4 

2.
1 

2.
2 

2.
3 

3.
1 

3.
2 

3.
3 

4.
1 

4.
2 

4.
3 

1. Розуміти предметну область, етичні та правові 
засади професійної діяльності + 

+
+ + 

+
+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

   +   

7. Розуміти історію, закономірності та етапи 

розвитку предметної сфери політології, знати її 

цінності та досягнення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

+ 

 

+ 

+
+ 

+
+ 

 + 

8. Вміти використовувати базовий категорійно-
понятійний та аналітично- дослідницький апарат 

сучасної політичної науки. 

     

+ 

  

 

  

+ 

 

 

+ + 

+ 

 

 

10. Вміти описувати, пояснювати й оцінювати 

політичні процеси та явища у різних історичних, 

соціальних, культурних та ідеологічних 

контекстах. 
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7. Схема формування оцінки: 

І семестр 
7.1. Форми оцінювання 
 Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе 

оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – 
результати навчання (знання 1.1 – 1.4), що складає 40% від загальної оцінки та оцінювання 

практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.3); (комунікація 3.1-3.3); 
(автономність та відповідальність 4.1-4.3), що складає 60% загальної оцінки.  
Оцінювання семестрової роботи: 
 

1. Усна доповідь, доповнення та участь в дискусіях на семінарах: РН 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 
2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3 – 24/40 балів 

2. Самостійна робота (конспект текстів першоджерел): РН 1.2, 2.2, 3.1, 4.1, 4.3 – 12/ 
20 балів 

3. Самостійна робота (реферат): РН 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 3.1, 4.1, 4.2 4.3 – 12/20 
балів 
 
Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння 



 
 

матеріалу з усього навчального курсу. Загальна оцінка за семестр складається із балів, 

отриманих за аудиторну роботу (усні доповіді, доповнення та участь в дискусіях на 

семінарах) та за самостійні роботи (робота з текстами першоджерел, реферат). Всі види робіт 

за семестр мають у підсумку: 
 

- в максимальному вимірі   80 балів 
- в мінімальному вимірі  48 балів 

 
У разі відсутності на семінарському занятті студент має відпрацювати завдання на 

семінар в письмовій формі. 
 
Підсумкова контрольна робота в письмовій формі -   РН 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 4.3 – 12 / 

20 балів. 
 
Підсумкове оцінювання у формі заліку: 
 

Підсумкова кількість балів з дисципліни (максимум 100 балів) визначається як сума 

балів за систематичну роботу впродовж семестру з урахуванням підсумкової контрольної 

роботи. Залік виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру і не 

передбачає додаткових заходів оцінювання.  
Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів, ніж критичний мінімум – 

60 балів, для одержання заліку необхідно обов’язково відпрацювати пропущені теми в 

письмовій формі та здати/надіслати електронною поштою викладачу, що проводить 

семінарські заняття.  
Таким чином, підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) складається 

із суми кількості балів за семестрову роботу (мінімум 48, максимум 80 балів) та підсумкової 

контрольної роботи (мінімум 12, максимум 20 балів). 
 
При простому розрахунку отримуємо: 
 
 Семестрова 

кількість балів  
Підсумкова контрольна 

робота  
Підсумкова оцінка з 

дисципліни 
Мінімум 48 12 60 
Максимум 80  20  100 
 
 

ІІ семестр 
 

7.1. Форми оцінювання 
 Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе 

оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – 
результати навчання (знання 1.1 – 1.4), що складає 40% від загальної оцінки та оцінювання 

практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.3); (комунікація 3.1-3.3); 
(автономність та відповідальність 4.1-4.3), що складає 60% загальної оцінки.  
Оцінювання семестрової роботи: 
 

1. Усна доповідь, доповнення та участь в дискусіях на семінарах: РН 1.1, 1.2, 1.3, 
1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3 – 24 /36 балів 
2. Самостійна робота (конспект текстів першоджерел): РН 1.2, 2.2, 3.1, 4.1, 4.3 – 
6/12 балів 



 
 

3. Самостійна робота (реферат): РН 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 3.1, 4.1, 4.2 4.3 – 6/12 
балів 
 
Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння 

матеріалу з усього навчального курсу. Загальна оцінка за семестр складається із балів, 

отриманих за аудиторну роботу (усні доповіді, доповнення та участь в дискусіях на 

семінарах) та за самостійні роботи (робота з текстами першоджерел, реферат). Всі види робіт 

за семестр мають у підсумку: 
 

- в максимальному вимірі   60 балів 
- в мінімальному вимірі  36 балів 
-  

У разі відсутності на семінарському занятті студент має відпрацювати завдання на 

семінар в письмовій формі. 
 
 
Підсумкове оцінювання у формі іспиту: 
 
Іспит у письмовій формі -   РН 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 4.3 – 24 / 40 балів 
 

Екзаменаційне оцінювання відбувається в письмовій формі. Білет складається з 2 

питань, кожне з яких оцінюється за шкалою 20 білів, що в загальному підсумку дає 40 балів 

за іспит.  
Студент не допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше, ніж 20 балів. 

Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни оцінка за іспит не може бути 

меншою 24 балів. У випадку, коли студент на іспиті набрав менше 24 балів, вони не 

додаються до семестрової оцінки (незалежно від кількості балів, отриманих під час 

навчального періоду). В екзаменаційній відомості у колонці «бали за іспит/ екзамен» 

ставиться «0», а в колонку «підсумкова оцінка з дисципліни» переноситься лише кількість 

балів, отриманих під час семестру. Рекомендований мінімум допуску до іспиту – 36 балів 
Таким чином, підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) складається 

із суми кількості балів за семестр (мінімум 36, максимум 60 балів) та екзаменаційної роботи 

(мінімум 24, максимум 40 балів). 
 

При простому розрахунку отримуємо: 
 

 Семестрова кількість 

балів 
Іспит Підсумкова 

оцінка з 

дисципліни 

Мінімум 36 24 60 

Максимум 60  40  100 

 

ІІІ семестр 

 
7.1. Форми оцінювання 

Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе 



 
 

оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – результати 

навчання (знання 1.1 – 1.4), що складає 40 % від загальної оцінки та оцінювання практичної 

підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.3); (комунікація – 3.1-3.3); (автономність та 

відповідальність 4.1-4.3), що складає 60% загальної оцінки. 

 Оцінювання семестрової роботи: 

1. Усна доповідь, доповнення та участь в дискусіях на семінарах: РН 1.1, 1.2, 1.3, 
1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3 – 24 / 36 балів 
2. Самостійна робота (конспект текстів першоджерел): РН 1.2, 2.2, 3.1, 4.1, 4.3 – 
6/12 балів 
3. Самостійна робота (реферат): РН 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 3.1, 4.1, 4.2 4.3 – 6/12 
балів 
 
Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння 

матеріалу з усього навчального курсу. Загальна оцінка за семестр складається із балів, 

отриманих за аудиторну роботу (усні доповіді, доповнення та участь в дискусіях на 

семінарах) та за самостійну роботу (робота з текстами першоджерел, реферат). 

Всі види робіт за семестр мають у підсумку: 

- в максимальному вимірі   60 балів 

- в мінімальному вимірі  36 балів 

У разі відсутності на семінарському занятті студент має відпрацювати завдання на 
семінар в письмовій формі. 

 Підсумкове оцінювання у формі іспиту: 

 Іспит у письмовій формі – РН 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 4.3 – 24-40 балів 

Екзаменаційне оцінювання відбувається в письмовій формі. Білет складається з 2 питань, 
кожне з яких оцінюється за шкалою 20 балів, що в загальному підсумку дає 40 балів за іспит. 

Студент не допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше, ніж 20 балів. 

Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни оцінка за іспит не може бути 

меншою 24 балів. У випадку, коли студент на іспиті набрав менше 24 балів, вони не додаються до 
семестрової оцінки (незалежно від кількості балів, отриманих під час навчального періоду). В 
екзаменаційній відомості у колонці «бали за іспит/екзамен» ставиться «0», а в колонку «підсумкова 
оцінка з дисципліни» переноситься лише кількість балів, отриманих під час семестру. 
Рекомендований мінімум допуску до іспиту – 36 балів. 

Таким чином, підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) складається 
із суми кількості балів за семестр (мінімум 36, максимум 60 балів) та екзаменаційної роботи 
(мінімум 24, максимум 40 балів). 

 
 
 
 



 
 

 При простому розрахунку отримуємо: 
  

 Семестрова кількість 

балів 
Іспит Підсумкова 

оцінка 

Мінімум 36 24 60 

Максимум 60 40  100 

 

 
7.2. Організація оцінювання:  

І семестр 

 

Семестрова робота 
Семестрова кількість балів 

Min – 48 бали Max – 80 балів 

Аудиторна робота: 

усна доповідь на 

семінарі, 

доповнення, участь 

в дискусіях 

До тем: 1, 2, 3, 4, 5, 6 протягом 

семестру, згідно з графіком 
навчальних занять. У разі 

відсутності студента на занятті 
теми необхідно відпрацювати в 

письмовому вигляді 

Min – 24 Max – 40 

Самостійна робота До теми 1-6: Підготовка реферату 
на тему дисципліни (за вибором 

студента)  
Min – 12 Max – 20 

Самостійна робота Конспект текстів першоджерел Min – 12 Max – 20 

Підсумкова 

контрольна робота 
До тем 1-6 Min – 12 Max – 20 

Підсумкова оцінка 

з дисципліни 
 60 100 

 

Критерії оцінювання: 

1. Аудиторна робота: 
Усна доповідь:  

5 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, 

використовуючи обов’язкову та додаткову літературу; 
4 бали – студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його 

викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст 

поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу. Допускаються несуттєві 



 
 

неточності; 
3 бали – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, 

не спирається на необхідну навчальну літературу, Має у відповіді суттєві неточності; 
2 бали – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки у відповіді. 
 

Доповнення / участь в дискусіях: 
3 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює обговорення 

теми; 
2 бали – доповнення змістовне; 
1 бал – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію. 
 

2. Самостійна робота (реферат): 
 20-16 балів – студент у повному обсязі володіє матеріалом, вільно та аргументовано 

його презентує, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, правильно 

інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову літературу, 

демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість проведеного дослідження; 
15-12 балів – студент у достатньому обсязі володіє матеріалом, вільно його презентує, 

але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст поставленого 

завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє самостійність та достовірність 

проведеного дослідження.  Допускаються несуттєві неточності; 
11-6 балів – в цілому володіє матеріалом, але не демонструє глибини знань, 

самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну літературу, 
робота містить суттєві неточності; 

5-0 балів – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в роботі. 

Демонструє не самостійність у виконані завдань. 
 

3. Конспект першоджерел: 

20-11 балів – студент опрацював необхідний текст із цитуванням та відповідними 

власними зауваженнями та поясненнями; 

10-1 балів – студент законспектував текст без цитувань та пояснень. 

 
4. Підсумкова контрольна робота: 

20-16 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, 
правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову 

літературу, демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість здійсненного 

дослідження / підсумкової контрольної роботи; 
15-11 балів – студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 

його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває 

зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє 

самостійність та достовірність проведеного дослідження / підсумкової контрольної роботи.  

Допускаються несуттєві неточності; 
10-6 балів – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини 

знань, самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну навчальну 



 
 

літературу, робота містить суттєві неточності; 
5-0 балів – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в роботі. 

Демонструє не самостійність у виконані завдань. 
 

ІІ семестр 

Семестрова робота 
Семестрова кількість балів 

Min – 36 бали Max – 60 
балів 

Аудиторна робота: 

усна доповідь на 
семінарі, 

доповнення, участь 

в дискусіях 

До тем: 7, 8, 9, 10, 11, 12 протягом 

семестру, згідно з графіком 

навчальних занять. У разі 

відсутності студента на занятті 

теми необхідно відпрацювати в 

письмовому вигляді 

Min – 24 Max – 36 

Самостійна робота 
(реферат) 

До теми 7-12: Підготовка реферата 
на тему дисципліни (за вибором 

студента)  
Min – 6 Max – 12 

Самостійна робота Конспект текстів першоджерел Min – 6 Max – 12 

Підсумкова оцінка 

з дисципліни 
 60 100 

 

Критерії оцінювання: 

1. Аудиторна робота: 
Усна доповідь:  

4 бали – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, 
використовуючи обов’язкову та додаткову літературу; 

3 бали – студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його 

викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст 

поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу. Допускаються несуттєві 

неточності; 
2 бали – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, 

не спирається на необхідну навчальну літературу, Має у відповіді суттєві неточності; 
1 бал – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки у відповіді. 
            Доповнення / участь в дискусіях: 

2 бали – доповнення змістовне; 
1 бал – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію. 
 

2. Самостійна робота (реферат): 
 12-10 балів – студент у повному обсязі володіє матеріалом, вільно та аргументовано 



 
 

його презентує, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, правильно 

інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову літературу, 

демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість проведеного дослідження; 
9-7 балів – студент у достатньому обсязі володіє матеріалом, вільно його презентує, 

але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст поставленого 

завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє самостійність та достовірність 

проведеного дослідження.  Допускаються несуттєві неточності; 
6-3 балів – в цілому володіє матеріалом, але не демонструє глибини знань, 

самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну літературу, 
робота містить суттєві неточності; 

3-0 балів – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в роботі. 
Демонструє не самостійність у виконані завдань. 

 
3. Конспект першоджерел: 

12-8 балів – студент опрацював необхідний текст із цитуванням та відповідними 

власними зауваженнями та поясненнями; 

7-1 балів – студент законспектував текст без цитувань та пояснень. 

 

4.      Кожне питання в екзаменаційній роботі (в білеті 2 питання): 

20-16 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 
аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, 
правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову 

літературу, демонструє самостійність письмової роботи; 

15-11 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його 

викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст 

поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє самостійність 

письмової роботи. Допускаються несуттєві неточності; 

10-6 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, 

самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну навчальну 

літературу, робота містить суттєві неточності; 

5-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 
викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в роботі. 

Демонструє не самостійність у виконані завдань. 

 

ІІІ семестр 

 

Семестрова робота 
Семестрова кількість балів 

Min – 36 бали Max – 60 



 
 

балів 

Аудиторна робота: 

усна доповідь на 

семінарі, 

доповнення, участь 

в дискусіях 

До тем: 13, 14, 15, 16, 17, 18 
протягом семестру, згідно з 

графіком навчальних занять. У разі 

відсутності студента на занятті 

теми необхідно відпрацювати в 

письмовому вигляді 

Min – 24 Max – 36 

Самостійна робота 
(реферат) 

До теми 13-18: Підготовка реферата 
на тему дисципліни (за вибором 

студента)  
Min – 6 Max – 12 

Самостійна робота Конспект текстів першоджерел Min – 6 Max – 12 

Підсумкова оцінка 

з дисципліни 
 60 100 

 

Критерії оцінювання: 

1. Аудиторна робота: 
Усна доповідь:  

4 бали – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, 
використовуючи обов’язкову та додаткову літературу; 

3 бали – студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його 

викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст 

поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу. Допускаються несуттєві 

неточності; 
2 бали – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, 

не спирається на необхідну навчальну літературу, Має у відповіді суттєві неточності; 
1 бал – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки у відповіді. 
            Доповнення / участь в дискусіях: 

2 бали – доповнення змістовне; 
1 бал – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію. 
 

2. Самостійна робота (реферат): 
 12-10 балів – студент у повному обсязі володіє матеріалом, вільно та аргументовано 

його презентує, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, правильно 

інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову літературу, 

демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість проведеного дослідження; 
9-7 балів – студент у достатньому обсязі володіє матеріалом, вільно його презентує, 

але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст поставленого 

завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє самостійність та достовірність 

проведеного дослідження.  Допускаються несуттєві неточності; 
6-3 балів – в цілому володіє матеріалом, але не демонструє глибини знань, 

самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну літературу, 



 
 

робота містить суттєві неточності; 
3-0 балів – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в роботі. 
Демонструє не самостійність у виконані завдань. 

 
3. Конспект першоджерел: 

12-8 балів – студент опрацював необхідний текст із цитуванням та відповідними 

власними зауваженнями та поясненнями; 

7-1 балів – студент законспектував текст без цитувань та пояснень. 

4.      Кожне питання в екзаменаційній роботі (в білеті 2 питання): 

20-16 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 
аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, 
правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову 

літературу, демонструє самостійність письмової роботи; 

15-11 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його 

викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст 

поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє самостійність 

письмової роботи. Допускаються несуттєві неточності; 

10-6 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, 

самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну навчальну 

літературу, робота містить суттєві неточності; 

5-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 
викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в роботі. 

Демонструє не самостійність у виконані завдань. 

 

7.3. Шкала відповідності оцінок: 

І семестр: 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 

 

ІІ і ІІІ семестри: 

 
Відмінно / Excellent  90-100 

Добре / Good  75-89 

Задовільно / Satisfactory  60-74 

Незадовільно / Fail   0-59 



 
 

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 
І СЕМЕСТР 

 

№ 
п/п 

Назва  теми 
Кількість годин 

Лекції Семінаари 
Самостійна 

робота 

 
ЗМІСТОВА ЧАСТИНА 1. 

«Політична думка в Стародавньому Світі» 
 

1 
Теоретико-методологічні засади історії 
зарубіжних політичних вчень 

5 2 10 

2 Політичні ідеї в Стародавньому Сході 6 4 10 
3 Політичні вчення античної доби 6 6 10 

Самостійна робота (конспект першоджерел)   10 
 

ЗМІСТОВА ЧАСТИНА 2. 
«Політичні вчення доби Середньовіччя, Відродження, Реформації  

та в період революцій XVII ст.» 
 

4 
Соціально-політичні вчення раннього 
християнства та доби Середньовіччя 8 4 10 

5 
Політичні вчення доби Відродження та 
Реформації 8 6 10 

6 
Політичні вчення країн західної Європи в 
період революцій XVII ст. 7 6 10 

Самостійна робота (реферат)   10 

Підсумкова контрольна робота 2   

 ВСЬОГО 42 28 80 

 

Загальний обсяг: 150  год., в тому числі: 

Лекцій  -  42 год. 

Семінарів – 28 год. 

Самостійної роботи – 80 год. 

 

 

 

 

 



 
 

ІІ СЕМЕСТР 
 

№ 
п/п 

Назва  теми 
Кількість годин 

Лекції Семінари 
Самостійна 

робота 

 
ЗМІСТОВА ЧАСТИНА 3. 

«Політичні вчення від доби Просвітництва до виникнення марксизму» 
 

7 Політичні вчення доби Просвітництва 8 8 8 

8 
Політичні ідеї Доби Великої Французької 
революції 

6 4 10 

9 
Політичні вчення представників критично-
утопічного і «революційного» соціалізму 
ХІХ ст. 

6 4 10 

Самостійна робота (конспект першоджерел)   10 
 

ЗМІСТОВА ЧАСТИНА 4. 
«Політичні вчення від марксизму до другої половини ХХ ст.» 

 

10 
Марксизм – новий напрямок політичної 
думки ХІХ ст. 8 4 8 

11 
Суспільно-політична думка Західної Європи 
в другій половині ХІХ – початку ХХ століття 8 6 10 

12 Західна політологія в ХХ ст. 8 4 10 

Самостійна робота (реферат)   10 

 ВСЬОГО 44 30 76 

 

Загальний обсяг: 150  год., в тому числі: 

Лекцій  -  44 год. 

Семінарів – 30 год. 

Самостійної роботи – 76 год. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ІІІ СЕМЕСТР 
 

№ 
п/п 

Назва  теми 
Кількість годин 

Лекції Семінари  
Самостійна 

робота 

 
ЗМІСТОВА ЧАСТИНА 5. 

«Польська політична думка: загальна характеристика» 
 

13 
Витоки та основні етапи розвитку польської 
політичної думки. 

4 4 10 

14 
Основні напрямки польського політичного 
національного державотворення ХІХ 
століття. 

6 4 10 

 
ЗМІСТОВА ЧАСТИНА 6. 

«Російська політична думка: загальна характеристика» 
 

15 
Політична думка в Росії в першій половині 
ХІХ століття. 4 4 10 

16 
Суспільно-політичні погляди російських 
радикалів ХІХ століття. 6 4 10 

Самостійна робота (конспект першоджерел)   17 

 
ЗМІСТОВА ЧАСТИНА 7. 

«Білоруська політична думка: загальна характеристика! 
 

17 
Витоки та етапи формування білоруської 
політичної думки. 4 6 10 

18 Політична думка Білорусії ХІХ століття. 4 6 10 

Самостійна робота (реферат)   17 

 ВСЬОГО 28 28 94 

 

Загальний обсяг: 150  год., в тому числі: 

Лекцій  -  28 год. 

Семінарів – 28 год. 

Самостійної роботи – 94 год. 
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