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ВСТУП
Предмет:

Система роботи політичного модерного суспільства

Ціль предмета: засвоєння знань про функціонування політичних підсистем
сучасних суспільств, розвиток здібностей студентів з допомогою яких зможуть
зрозуміти політичні явища українського суспільства.
Орієнтація на викладання предмета:
• засвоєння структурно-функціональної концепції політичної підсистеми;
• вставлення кожноденного політичного явища в ідеал типізованої концепції
особливо в плані проблем української політики
Завдання предмета:
• Методологічна: інтеграція матеріалів таких дисциплін як історія, право,
соціологія, філософія у єдиний предмет загальноосвітнього характеру.
• Навчальні: показати структурні елементи політичної підсистеми а також процес
інтересів (від суспільства до влади та назад).
• Практичні: ознайомлення з політичним середовищем – по перше Україна,
дотиком Угорщини, а також можливості глобальних взаємодій.
Місце предмету в процесі навчання:
Політологія обов’язковий предмет у викладанні у вищих навчальних закладах в
Україні. Викладач, викладач дошкільного навчання, а також викладач BSc
навчанні - обов’язковий предмет для студентів.
Предмет вивчають студенти старших курсів, котрі вже здали екзамени.
Шляхом засвоєння матеріалу програми студенти мають засвоїти знання з допомогою
яких зможуть успішно брати участь у політичному житті України а також засвоїти
знання для викладання шкільного предмету суспільствознавства.
Рекомендоване семестр: 1
Передумови знань: матеріали попередньо вивчених суспільних дисциплін
Навчальний план
Модуль 1.
1/1. Політика –як наука і як предмет
1/2. Політологія – як предмет демократії
1/3. Політичні роздуми в стародавні часи
1/4. Суспільно-політичні розколи
1/5. Артикулятивні інтереси
Модуль 2.
ІІ/1. Громадські суспільства, організації захисту економічних інтересів, партії:
структура опосередкування між владою та суспільством
ІІ/2. Типологія партії в історичному та організаційному розрізі
ІІ/3. Ідеології
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Модуль 3.
ІІІ/1. Розподіл влади та система гальм та противаг
ІІІ/2. Місцева влада
ІІІ/3. Непряма і пряма влада
ІІІ/4. Системи виборів, партійні системи
ІІІ/5. Політика Німеччини, Франції, Великобританії та США
Модуль 4.
IV/1. Політика в пострадянському просторі
IV/2. Тоталітарні та авторитарні держави
IV/3. Політика в Україні та Угорщині
IV/4. Політика міжнародних відносин
І частина: вступна, яка оприділяє політичну науку, а також той матеріал, який
викладається предметом.
ІІ частина: прослідкує процес артикуляції інтересів від поділу суспільства між
різними групами інтересів
ІІІ частина: ознайомлення головних цілей структури демократичної влади, а також
їх типічних установ
IV частина: характеризує демократичні переходи, які відбуваються у нашій області,
їх проблеми, а також ознайомлює найбільш загальні риси міжнародної політики.
Жоден з модулів не є виключним завданням самопідготовки студентів

Семінари

Підзвітніс
ть

Виступи

Сутність політичної науки
Соціальний захист
Державний апарат
Регіональна
та
глобальна
політика
Всього

Контактні
уроки

I.
II.
III.
IV.

Всього
годин

Модуль

Одинарні

Розподіл предметів

16
19
22
24

8
6
14
8

4
6
6
4

4
0
8
4

8
13
8
16

ZH
ZH
ZH
ZH

81

36

20

16

45

Доповідь

З цих предметів окремо немає практичних або лабораторний модулів.
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Мінімум попереднього навчання
Перелік обов’язкових базових знань - Обов’язкові знання ті, без яких неможливе
вивчення предмета. Перед тим, як почнеться викладання політології необхідно
оцінити існування обов’язкових базових знань, які включають наступну тематику:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Економічна підсистема
Соціальна підсистема
Культура
Політична підсистема
Мобільність та розшарування суспільства
Стандартна поведінка
Бюрократія
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1
1

2

8.

3

9.
10.
11.
12.
13.

4
5

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

6
7
8
2
3
4

6.
16

7.
8

8.
4
1
1

9.
4

Практичн
і

5.
Модуль І: Суть політичної науки
Політика –як наука і як предмет
Політологія – як предмет демократії
Політичні роздуми в стародавні часи
Платон та ідеальна влада
Аристотель та форми влади
Суспільно-політичні розколи
Артикуляція інтересів
Модуль ІІ: Представлення інтересів у суспільстві
Громадські суспільства, організації захисту економічних інтересів, партії:
структура опосередкування між владою та суспільством
Типологія партії в історичному та організаційному розрізі
Ідеології
Макіавеллі та політичний реалізм
Руссо про суспільний договір
Суспільний договір та суверенітет у Гоббса
Модуль ІІІ: Державний апарат
Розподіл влади та система гальм та противаг
Місцева влада
Пряма і непряма демократія
Системи виборів, партійні системи
Політика Німеччини
Політика Франції
Політика Великобританії

Семінари

4.

Лекції

3.

Контактн
і години

Семінари

2.

Модулі/ Теми

Кількість
годин

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Лекції

1.

Години

Тема

Тематичний план

10.
8

4
4
4

19

6

1
1
6
2

0

13

8

4
4
5
8

2
2

22

14

6
2
2
1
1

2
2
2
7

5

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

9
6
7
10

Політика США
Токвіль: Демократія та лібералізм в Америці
Міль про лібералізм
Модуль IV : Регіональна та глобальна політика
Політика в пострадянському просторі
Авторитарні та тоталітарні держави
Політика в Україні
Політика в Угорщині
Політика міжнародні відносин
Маркс про безкласове суспільство
Ленін про тактику пролетарської революції
Макс Вебер: політика, як професія
Карл Шмідт про концепцію „політики‖

2

24

8

4
1
1

4

4
4
16

2
2
2
4
4
4
4
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Змістовні модулі
Модуль I :
Суть політичної науки (16 годин)
Тематика лекцій (4 години):
1. Політика –як наука і як предмет (1 година)
2. Політологія – як предмет демократії (1 година)
3. Суспільно-політичні розколи (1 година)
4. Артикуляція інтересів (1 година)
Тематика семінарських занять (4 години):
1. Політичні роздуми у стародавні часи
Тематика практичних занять (8 годин):
1. Платон та ідеальна влада (4 години)
2. Аристотель та форми влади (4 óra)
Підзвітність:
1.Підсумкова контрольна робота (підсумковий модуль): Суть політичної науки
Модуль II :
Представлення інтересів у суспільстві (19 годин)
Тематика лекцій (6 годин):
1. Громадські суспільства, організації захисту економічних інтересів, партії:
структура опосередкування між владою та суспільством (2 години)
2. Типологія партії в історичному та організаційному розрізі (2 години)
3. Ідеологіі (2 годин)
Тематика практичних занять (13 годин):
1. Макіавеллі та політичний реалізм (4 години)
2. Руссо про суспільний договір (4 години)
3. Суспільний договір та суверенітет у Гоббса (5 годин)
Підзвітність:
Підсумкова контрольна робота (підсумковий модуль) № 2: Представлення
інтересів у суспільстві
Модуль III.:
Державний апарат (22 годин)
Тематика лекцій (6 годин):
1. Розподіл влади та система гальм та противаг (2 години)
2. Місцева влада (2 години)
3. Пряма і непряма демократія (1 година)
4. Системи виборів, партійні системи (1 година)
Тематика семінарських занять (8 годин):
1. Політика Німеччини (2 години)
2. Політика Франції (2 години)
3. Політика Великобританії (2 години)
4. Політика США (2 години)
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Тематика самостійних робіт (8 годин):
1. Токвіль: Демократія та лібералізм в Америці (4 години
2. Міль про лібералізм (4 години)
Підзвітність:
Підсумкова контрольна робота (підсумковий модуль) №3: державний апарат
Модуль IV.:
Регіональна та глобальна політика (24 годин)
Тематика лекцій (4 години):
1. Політика в пострадянські часи (1 година)
2. Авторитарні та тоталітарні держави (1 година)
3. Політика міжнародні відносин (2 години)
Тематика семінарських занять (4 години):
1. Політика України (2 години)
2. Політика Угорщини (2 години)
Тематика самостійних робіт (16 годин):
1. Маркс про безкласове суспільство (4 години)
2. Ленін про тактику пролетарської революції (4 години)
3. Макс Вебер: політика, як професія (4 години)
4. Карл Шмідт про концепцію „політики‖ (4 години)
Підзвітність:
Підсумкова контрольна робота (підсумковий модуль) №4: Регіональна та
глобальна політика
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Система виконання та вимоги до даного предмету (семестр)
Вимоги до доповіді:

пропонується відвідання лекцій

відвідання семінарських занять - обов’язкове

самостійне вивчення літератури (Ld. пропонується обов’язкова
література)

вивчення фундаментальних відносин

написання чотирьох підсумкових контрольних робіт (модуль).
(Матеріал:вивчення лекцій та до нього належної літератури. Для виконання піврічної
роботи загальна кількість балів складає мінімум 60%)
Ступінь відсутності не перевищує години, які вказані в екзаменаційних правилах та
навчальному кодексі.
Правила та форма доповіді:

усна: детальне викладання даного предмету згідно розроблених
екзаменаційних білетів(теми предметів та самостійних робіт), використання термінів
на екзамені

письмове: написання тесту;
Якщо студент вчасно не отримає дозвіл до доповіді, викладач згідно рішення
кафедри – на основі додаткової доповіді студент отримує ще один шанс на
додаткову доповідь. Бали, які можна отримати на доповіді складають від 0 до 50.
Вимоги до закриття семестр:
Достатня вимога до виконання:

відвідання семінарських занять, хоча б одна адекватна усна відповідь: від
0 до 10 балів (згідно вимогам викладача семінар них занять);

підсумкові контрольні роботи (модулі): від 0 до 20 балів, всього балів: від
0 до 80 балів, з цього необхідно мінімум 48 балів для доповіді;

зроблені нотатки з самостійно використаної літератури від 0 до 10 балів;
Якщо студент не отримає мінімум балів з кожного письмового іспиту, то
може бути не допущений до доповіді!
Можливості до додаткової здачі заліка:
Відсутність, неправильна відповідь, а також вимоги та можливості додаткового
заліка визначає викладач згідно вимогам та стандартам навчального кодексу та
екзаменаційних правил про що робить доповідь кафедрі та учбовій частині.
Для додаткової роботи студенти з рекомендованої літератури самостійно у
виді реферата представляють погляди даних тем, які вивчалися у даному півріччі.
Перездачу самостійної роботу студенту знову необхідно написати у
присутності викладача у визначений викладачем час. До початку
екзаменаційної сесії студенту необхідно володіти всіма підсумковими
модулями. Самостійні роботи мають складати мінімум 60 % для допуску до
екзаменів.
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Шкала оцінювання: національна та ECTS
Сума балів за всі
види навчальної
діяльності

Оцінка
ECTS

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового
проекту (роботи), практики

90 – 100

А

для заліку

відмінно
зараховано
добре

82-89
74-81
64-73
60-63

В
С
D
Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю
повторного складання

F

незадовільно з обов’язковим
повторним вивченням
дисципліни

0-34

задовільно
не зараховано з
можливістю
повторного складання
не зараховано з
обов’язковим
повторним вивченням
дисципліни
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1. Опис предметів (програма)
Назва предмета
Назва курсу
Код предмету
Код курсу
Предмет
Фах
Спеціалізація
Відповідальна кафедра
Відповідальний за предмет
Рік
Семестр
Кредит навчання:
Загальна кількість годин
Із цього:
Форма навчання
Лекції
Практичні
Лабораторні
Консультації
Самостійні роботи
Перевірки / Підзвітність
Річні
Піврічні(предмети), річні/піврічні
Підсумкові, річні/піврічні

Політологія
–
–
Обов’язковий
Кафедра історії та суспільних дисциплін
Микола Ковач
IV. рік
8. семестр
2
81
Денна
20
16
–
–
45

Вечірня
–
–
–
–
–

Заочна
–
–
–
-

модулі

–
Доповіді, IV рік/8 семестр
–

–

—

Передвимоги до навчання
Паралельні предмети, курси
2. Розклад предметів
Розклад занять

у семестрі :

8 семестр:
10 лекцій (20 годин) – Після вступної лекції (перший тиждень) 1 лекція щотижня
(тобто 1 лекція – 2 години)
8 семінарських занять (16 годин) - Після вступної лекції (перший тиждень) 1
семінарська година один раз у два тижні (тобто одне заняття – 2 години)
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3. Докладний опис предметів
Предмет:

Система роботи політичного модерного суспільства

Ціль предмета: засвоєння знань про функціонування політичних підсистем
сучасних суспільств, розвиток здібностей студентів з допомогою яких зможуть
зрозуміти політичні явища українського суспільства.
Орієнтація на викладання предмета:
• засвоєння структурно-функціональної концепції політичної підсистеми;
• вставлення кожноденного політичного явища в ідеал типізованої концепції
особливо в плані проблем української політики
Завдання предмета:
• Методологічна: інтеграція матеріалів таких дисциплін як історія, право,
соціологія, філософія у єдиний предмет загальноосвітнього характеру.
• Навчальні: показати структурні елементи політичної підсистеми а також процес
інтересів (від суспільства до влади та назад).
• Практичні: ознайомлення з політичним середовищем – по перше Україна,
дотиком Угорщини, а також можливості глобальних взаємодій.
Місце предмету в процесі навчання:
Політологія обов’язковий предмет у викладанні у вищих навчальних закладах в
Україні. Викладач, викладач дошкільного навчання, а також викладач BSc
навчанні - обов’язковий предмет для студентів.
Предмет вивчають студенти старших курсів, котрі вже здали екзамени.
Шляхом засвоєння матеріалу програми студенти мають засвоїти знання з допомогою
яких зможуть успішно брати участь у політичному житті України а також засвоїти
знання для викладання шкільного предмету суспільствознавства.
Рекомендоване семестр: 1
Передумови знань: матеріали попередньо вивчених суспільних дисциплін
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Навчальний план
Модуль 1.
1/1. Політика –як наука і як предмет
1/2. Політологія – як предмет демократії
1/3. Політичні роздуми в стародавні часи
1/4. Суспільно-політичні розколи
1/5. Артикулятивні інтереси

Модуль 2.
ІІ/1. Громадські суспільства, організації захисту економічних інтересів, партії:
структура опосередкування між владою та суспільством
ІІ/2. Типологія партії в історичному та організаційному розрізі
ІІ/3. Ідеології

Модуль 3.
ІІІ/1. Розподіл влади та система гальм та противаг
ІІІ/2. Місцева влада
ІІІ/3. Непряма і пряма влада
ІІІ/4. Системи виборів, партійні системи
ІІІ/5. Політика Німеччини, Франції, Великобританії та США
Модуль 4.
IV/1. Політика в пострадянському просторі
IV/2. Тоталітарні та авторитарні держави
IV/3. Політика в Україні та Угорщині
IV/4. Політика міжнародних відносин
І частина: вступна, яка оприділяє політичну науку, а також той матеріал, який
викладається предметом.
ІІ частина: прослідкує процес артикуляції інтересів від поділу суспільства між
різними групами інтересів
ІІІ частина: ознайомлення головних цілей структури демократичної влади, а також
їх типічних установ
IV частина: характеризує демократичні переходи, які відбуваються у нашій області,
їх проблеми, а також ознайомлює найбільш загальні риси міжнародної політики.
Жоден з модулів не є виключним завданням самопідготовки студентів
4. Розподіл предметів
9

Регіональна
політика
Всього

та

глобальна

Підзвітніс
ть

Семінари

Державний апарат

Виступи

Сутність політичної науки
Соціальний захист

Контактні
уроки

I.
II.
III.
IV.

Всього
годин

Модуль

Одинарні
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16
19
22
24

8
6
14
8

4
6
6
4

4
0
8
4

8
13
8
16

ZH
ZH
ZH
ZH

81

36

20

16

45

Доповідь

З цих предметів окремо немає практичних або лабораторний модулів.
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5. Мінімум попереднього навчання
Перелік обов’язкових базових знань - Обов’язкові знання ті, без яких неможливе
вивчення предмета. Перед тим, як почнеться викладання політології необхідно
оцінити існування обов’язкових базових знань, які включають наступну тематику:
8. Економічна підсистема
9. Соціальна підсистема
10. Культура
11. Політична підсистема
12. Мобільність та розшарування суспільства
13. Стандартна поведінка
14. Бюрократія
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33.
34.
35.
36.

37.
38.
39.

1
1

2

5.
Модуль І: Суть політичної науки

3

41.
42.

4
5

Модуль ІІІ: Державний апарат
47.
48.
49.
50.
51.
52.

6
7
8
2
3
4

Розподіл влади та система гальм та противаг
Місцева влада
Пряма і непряма демократія
Системи виборів, партійні системи
Політика Німеччини
Політика Франції
Політика Великобританії

Практичні

7.

8.

9.

10.

8

4

4

8

1
1
4
4
4

19

6

Громадські суспільства, організації захисту економічних інтересів, партії:
структура опосередкування між владою та суспільством
Типологія партії в історичному та організаційному розрізі
Ідеології
Макіавеллі та політичний реалізм
Руссо про суспільний договір
Суспільний договір та суверенітет у Гоббса

43.
44.
45.
46.

6.

16

Політика –як наука і як предмет
Політологія – як предмет демократії
Політичні роздуми в стародавні часи
Платон та ідеальна влада
Аристотель та форми влади
Суспільно-політичні розколи
Артикуляція інтересів
Модуль ІІ: Представлення інтересів у суспільстві

40.

Семінари

4.

Лекції

3.

Контактні
години

Семінари

2.

Модулі/ Теми

Кількість
годин

Лекції

1.

Години

Тема

6. Тематичний план

1
1
6
2

0

13

8

4
4
5
8

2
2

22

14

6
2
2
1
1

2
2
2
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5

53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

9
6
7
10

Політика США
Токвіль: Демократія та лібералізм в Америці
Міль про лібералізм
Модуль IV : Регіональна та глобальна політика
Політика в пострадянському просторі
Авторитарні та тоталітарні держави
Політика в Україні
Політика в Угорщині
Політика міжнародні відносин
Маркс про безкласове суспільство
Ленін про тактику пролетарської революції
Макс Вебер: політика, як професія
Карл Шмідт про концепцію „політики‖

2

24

8

4

4

4
4
16

1
1
2
2
2
4
4
4
4
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7. Змістовні модулі
Модуль I :
Суть політичної науки (16 годин)

Тематика лекцій (4 години):
5. Політика –як наука і як предмет (1 година)
6. Політологія – як предмет демократії (1 година)
7. Суспільно-політичні розколи (1 година)
8. Артикуляція інтересів (1 година)
Тематика семінарських занять (4 години):
2. Політичні роздуми у стародавні часи
Тематика практичних занять (8 годин):
3. Платон та ідеальна влада (4 години)
4. Аристотель та форми влади (4 óra)
Підзвітність:
1.Підсумкова контрольна робота (підсумковий модуль): Суть політичної науки
Модуль II :
Представлення інтересів у суспільстві (19 óra)

Тематика лекцій (6 годин):
4. Громадські суспільства, організації захисту економічних інтересів, партії:
структура опосередкування між владою та суспільством (2 години)
5. Типологія партії в історичному та організаційному розрізі (2 години)
6. Ідеологіі (2 годин)
Тематика практичних занять (13 годин):
4. Макіавеллі та політичний реалізм (4 години)
5. Руссо про суспільний договір (4 години)
6. Суспільний договір та суверенітет у Гоббса (5 годин)
Підзвітність:
Підсумкова контрольна робота (підсумковий модуль) № 2: Представлення
інтересів у суспільстві
Модуль III.:
Державний апарат (22 години)

Тематика лекцій (6 годин):
5. Розподіл влади та система гальм та противаг (2 години)
6. Місцева влада (2 години)
7. Пряма і непряма демократія (1 година)
8. Системи виборів, партійні системи (1 година)
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Тематика семінарських занять (8 годин):
5. Політика Німеччини (2 години)
6. Політика Франції (2 години)
7. Політика Великобританії (2 години)
8. Політика США (2 години)
Тематика самостійних робіт (8 годин):
1. Токвіль: Демократія та лібералізм в Америці (4 години
2. Міль про лібералізм (4 години)
Підзвітність:
Підсумкова контрольна робота (підсумковий модуль) №3: державний апарат
Модуль IV.:
Регіональна та глобальна політика (24 години)
Тематика лекцій (4 години):
4. Політика в пострадянські часи (1 година)
5. Авторитарні та тоталітарні держави (1 година)
6. Політика міжнародні відносин (2 години)
Тематика семінарських занять (4 години):
3. Політика України (2 години)
4. Політика Угорщини (2 години)
Тематика самостійних робіт (16 годин):
5. Маркс про безкласове суспільство (4 години)
6. Ленін про тактику пролетарської революції (4 години)
7. Макс Вебер: політика, як професія (4 години)
8. Карл Шмідт про концепцію „політики‖ (4 години)
Підзвітність:
Підсумкова контрольна робота (підсумковий модуль) №4: Регіональна та
глобальна політика
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8. Система виконання та вимоги до даного предмету (семестр)
Вимоги до доповіді:

пропонується відвідання лекцій

відвідання семінарських занять - обов’язкове

самостійне вивчення літератури (Ld. пропонується обов’язкова
література)

вивчення фундаментальних відносин

написання чотирьох підсумкових контрольних робіт (модуль).
(Матеріал:вивчення лекцій та до нього належної літератури. Для виконання піврічної
роботи загальна кількість балів складає мінімум 60%)
Ступінь відсутності не перевищує години, які вказані в екзаменаційних правилах та
навчальному кодексі.
Правила та форма доповіді:

усна: детальне викладання даного предмету згідно розроблених
екзаменаційних білетів(теми предметів та самостійних робіт), використання термінів
на екзамені

письмове: написання тесту;
Якщо студент вчасно не отримає дозвіл до доповіді, викладач згідно рішення
кафедри – на основі додаткової доповіді студент отримує ще один шанс на
додаткову доповідь. Бали, які можна отримати на доповіді складають від 0 до 50.
Вимоги до закриття семестр:
Достатня вимога до виконання:

відвідання семінарських занять, хоча б одна адекватна усна відповідь: від
0 до 10 балів (згідно вимогам викладача семінар них занять);

підсумкові контрольні роботи (модулі): від 0 до 20 балів, всього балів: від
0 до 80 балів, з цього необхідно мінімум 48 балів для доповіді;

зроблені нотатки з самостійно використаної літератури від 0 до 10 балів;
Якщо студент не отримає мінімум балів з кожного письмового іспиту, то
може бути не допущений до доповіді!
Можливості до додаткової здачі заліка:
Відсутність, неправильна відповідь, а також вимоги та можливості додаткового
заліка визначає викладач згідно вимогам та стандартам навчального кодексу та
екзаменаційних правил про що робить доповідь кафедрі та учбовій частині.
Для додаткової роботи студенти з рекомендованої літератури самостійно у
виді реферата представляють погляди даних тем, які вивчалися у даному півріччі.

•

Перездачу самостійної роботу студенту знову необхідно написати у
присутності викладача у визначений викладачем час. До початку екзаменаційної
сесії студенту необхідно володіти всіма підсумковими модулями. Самостійні роботи
мають
складати
мінімум
60
%
для
допуску
до
екзаменів.

16

Політологія /викладацька, дошкільне навчання, викладач/IV рік/ 8 семестр

9. Шкала оцінювання
Оцінка модулів: Студент за кожний модуль отримує оцінку (Oj). Це робиться
відповідно до написаних самостійних робіт та усних відповідей, а також згідно
одинарних перевірених завдань ( у випадку студентів-заочників).
Піврічна підсумкова: Підсумкові модулі вираховуємо згідно оцінки модулякредита ( K i ) :
N

FO 

O
і 1

і

 Kі
.

N

K
і 1

і

По узгодженню кафедри доповідь (запись) може бути зроблена згідно оцінок за
семестр.
Якщо з даного предмету назначається іспит або доповідь, то підсумкові
оцінки можуть означати і закриття семестр, і на іспиті їх можна визначити по даній
шкалі:
Піврічна підсумкова оцінка
по ECTS шкалі
А
відмінно
В
відмінно
С
добре
D
задовільно
E
задовільно
FX
незадовільно, з можливістю
повторного складання іспиту
F
незадовільно, з обов’язковим
повторним вивченням дисципліни

Піврічна підсумкова
оцінка
по 100 бальній шкалі

Піврічна підсумкова
на іспиті

91–100

50

81–90

40

71–80

30

61–70

20

51–60

10

26–50

Семестр закрито,
допущений до іспиту

0–25

Семестр не закрито,
не допущений до
іспиту

Якщо у студента підсумкова оцінка F, то це автоматично означає, що студент не
допущений до іспиту.
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10. Оцінка. Підсумкова дисципліни
Підсумкова
згідно ECTS шкали

Підсумкова
згідно 100
бальної
шкали

А
відмінно

91–100

В
відмінно

81–90

С
добре

71–80

D
задовільно

61–70

E
задовільно
FX
незадовільно, з можливістю
повторного складання іспиту
F
незадовільно, з обов’язковим
повторним вивченням
дисципліни

51–60
26–50

Критерії підсумків

Підсумкова Підсумкова Підсумкова Підсумкова Підсумкова
згідно 5-ти згідно 12-ти згідно 100 згідно 5-ти згідно 100
бальної
бальної
бальної
бальної
бальної
шкали
шкали
шкали
шкали
шкали

Бездоганний, з додатковими знаннями

5+

12

95–100

Бездоганний, з вичерпною повнотою

5

11

91–95

Незначна неточність

5–

10

86–90

4+

9

81–85

4

8

76–80

4–

7

71–75

3+

6

65–70

3

5

61–65

3–

4

51–60

При вивченні предмету допускає
помилки

2+

3

26–50

Не розуміє суть предмету

2

2

11–25

Не володіє основними поняттями

2–

1

1–10

Зазвичай правильне, з декількома
незначними неточностями
Зазвичай правильне, з незначним
недоліком
Зазвичай правильне, з двома
незначними недоліками
Непогано, знає суть предмету, але
зробив декілька недоліків
Знає суть предмету, але у кожній темі
допускає помилки
Відповідає всім мінімальним
критеріям

5
відмінно

86–100

4 добре

71–85

3
задовільно

51–70

2
незадовільно

1–50

0–25
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11. Призначення викладачів по групам
Викладач
1. Микола Ковач

Дисципліна
Лекції
Практичні заняття

Групи
BF, FB, B, MI, TF, FT,
AM, MA, UM, MU,
MT, TM, Викладацька,
Дошкільне навчання

12. Необхідні допоміжні предмети для викладання даного предмета
Заняття проходять у даний час визначених аудиторіях (згідно розкладу).
Допоміжні предмети для викладання:
кодоскоп, слайд-проектор, мультимедійні проектори.

20

13. Аспекти забезпечення якості
Аспекти якості:

•
•

Необхідно, щоб даний предмет викладали наукові фахівці;

Ціль викладання предмета складається в тому, що постійно необхідний моніторинг даного
предмета та взаємодія з іншими вишами;

•

Незалежно від викладача (лекції, семінарські робот) при кожній об’яві курсу необхідно
вирішити кількість та якість оптимальних елементів інфраструктури ;

•

На семінарських заняттях необхідно вирішити всі вимоги (модульні контрольні роботи,

тощо);

•

забезпечення доступу студентів до спеціальної літератури: допомога студентам у всьому
що вимагає предмет;

•

необхідно забезпечити студентам
(оцінка викладачів);

всі можливості для опитування до закриття курсу

20
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14. Запитання, які використовуються при підсумкових самостійних роботах

21

22

14. Використана тематика при складанні екзаменаційних білетів
1. Політика, як наука та як предмет
2. Політика, як демократична наука
3. Політичні роздуми у стародавні часи
4. Платон та ідеальна влада
5. Аристотель та форми правління
6. Суспільно-політичні розколи
7. Артикуляція інтересів

8. Громадські суспільства, організації захисту економічних інтересів, партії: структура
опосередкування між владою та суспільством
9. Типологія партії в історичному та організаційному розрізі
10. Ідеології
11. Макіавеллі та політичний ідеалізм
12. Руссо про суспільний договір

13. Суспільний договір та суверенітет у Гоббса
14. Розподіл повноважень, система гальма та противаги
15. Місцева влада
16. Пряма та непряма демократія
17. Системи виборів, партійні системи
18. Політика Німеччини
19. Політика Франції
20. Політика Великобританії
21. Політика США
22. Токвіль: Демократія та лібералізм в Америці
23. Міль про лібералізм

24. Політика в пострадянські часи
25. Авторитарні та тоталітарні держави
26. Політика України
27. Політика Угорщини
28. Політика міжнародні відносин
29. Маркс про безкласове суспільство
30. Ленін про тактику пролетарську революції
31. Макс Вебер: політика, як професія
32. Карл Шмідт про концепцію „політики‖

15. (Рекомендована та обов’язкова) література
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