
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 Кафедра суспільних наук  

 

Силабус навчальної дисципліни 

«Політологія» 

 

Обсяг 
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Загальна кількість годин на дисципліну: 90 годин, 3 кредити.  

Семестр: 2.  

1 рік навчання. 

Дні, час, місце 

проведення 

навчальної 

дисципліни 

За розкладом занять.  

Кафедра суспільних наук  

Одеса, вул. Ольгіївська, 13 

Викладач(-і) 

К.політ.н., доцент Микола Кулачинський 

К.і.н., доцент Тетяна Подкупко-Дячкова  

К.і.н., доцент Олена Уварова 

 

Контактна 

інформація 

E-mail: kafedra_11@ukr.net 

Консультації: з 14.00 до 16.00 щочетверга, з 10.00 до 14.00 

щосуботи 

  

 

КОМУНІКАЦІЯ 

 

Комунікація зі здобувачами буде здійснюватися аудиторно (очно). 

Під час дистанційного навчання комунікація здійснюється через 

платформу Microsoft Teams, а також через листування електронною поштою, 

месенджери Viber (через створені у Viber групи для кожної групи, окремо через 

старосту групи).  

 

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Предметом є політичні закономірності розвитку суспільства, закони і 

принципи формування, функціонування та розвитку, а також механізми дії 

політичних систем, форми прояву цих закономірностей і механізмів в 

діяльності особи, соціальних спільностей, класів і націй, народів і держав. В 

центрі уваги політичної науки є організація, форми і методи функціонування 

політичної влади, політичні системи, політична свідомість та культура, інтереси 

і поведінка політичних суб’єктів, політичний процес тощо. 
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Пререквізити: ґрунтується на отриманих під час навчання у середній 

загальноосвітній школі базових знаннях із історії України, всесвітньої історії та 

у ЗВО історії та української культури. 

Постреквізити: закладає основи вивчення здобувачами основ медичної 

науки.  

Мета – поглиблене вивчення основних аспектів політичного життя 

суспільства, ознайомлення здобувача вищої освіти із особливостями розвитку 

політичних відносин в Україні, формування політичної свідомості та 

політичної культури. 

Завдання: ознайомлення з об’єктом, предметом і методами політичної 

науки, її понятійно-категоріальним апаратом; розширення кола знань про 

сутність політичної влади, політичних процесів і відносин, роль політичних 

систем і режимів в житті держави, сутність громадянського суспільства та 

правової держави, значення міжнародної політики та міжнародних відносин 

для національної безпеки; ознайомлення з досягненнями світової та вітчизняної 

політичної думки, основними сучасними політологічними школами, 

напрямами, концепціями; розвиток уміння орієнтуватися в політиці як 

соціальній реальності, характеризувати різні аспекти політичного розвитку 

суспільства, порівнювати програми і платформи основних політичних партій та 

рухів, які впливають на політичне життя України; формування у здобувачів 

вищої освіти навичок самостійної оцінки політичних проблем сучасності, 

уміння визначати ціннісно-нормативні орієнтири та принципи політичних 

платформ, ідеологій та окремих концепцій; світоглядна підготовка, яка 

передбачає формування стійкої особистої громадянської та політичної позиції, 

розвиток навиків аналітичного мислення, виховання критичного та 

неупередженого ставлення до представників різних політичних сил, громадян з 

різними політичними поглядами, а також розвиток політичної свідомості та 

політичної культури майбутніх правознавців. 

 

Очікувані результати:  

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти 

повинен: 

 знати: сутність політики як явища соціального і духовного буття 

людини, її специфіку і місце в системі культури, генезис політики в 

історії людства і України, основні положення різних політичних вчень, 

суттєві ознаки і типологію сучасних політичних систем та їх елементів, 

сучасні тенденції політичного життя України та міжнародних 

політичних відносин, вимоги основних вітчизняних та міжнародних 

нормативно-правових актів у політичній сфері. 

 вміти: аналізувати проблеми сучасного політичного життя України та 

світу, виявляти основні тенденції розвитку політичної системи 

України, інших держав та міжнародних політичних відносин, 
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аналізувати причини змін у політичному житті України та світового 

співтовариства, практично застосовувати політологічні знання у 

фаховій діяльності, прогнозувати політичні події на підставі наявної 

інформації про політичні реалії в Україні і світі, застосовувати 

нормативно-правові акти, що стосуються правового регулювання 

політичних відносин, орієнтуватися в правовій політиці, 

використовувати прийоми і методи політико-правового дослідження, 

розпізнавати конкретні можливості їх прикладного застосування. 

 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Форми і методи навчання. Дисципліна буде викладатися у формі 

семінарських занять (30 год.) і організації самостійної роботи студентів (60 

год.).  

Консультації – індивідуальні.  

При проведенні семінарських занять використовуються методи навчання: 

словесні, наочні, практичні; пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, 

проблемне викладання, частково-пошуковий, дослідницький; самостійної 

роботи здобувачів з осмислення й засвоєння нового матеріалу роботи із 

застосування знань на практиці та вироблення вмінь і навичок, методи 

організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності; стимулювання й 

мотивація навчання, контролю, самоконтролю. 

 

Зміст навчальної дисципліни: 

Тема 1. Політологія як система знань про політику. 

Тема 2. Історія світової політичної думки.. 

Тема 3. Історія української політичної думки. 

Тема 4. Основні школи і напрями розвитку сучасної політології. 

Тема 5. Політична влада. 

Тема 6. Політичні режими. 

Тема 7. Демократія: витоки, сутність і перспективи розвитку. 

Тема 8. Політична система суспільства. 

Тема 9. Держава як інститут політичної системи: сутність, ознаки, форми 

та основні функції. 

Тема 10. Система органів державної влади в Україні. 

Тема 11. Місцеве самоврядування. 

Тема 12. Політичні партії та партійні системи. 

Тема 13. Політична участь громадян. 

Тема 14. Політичні конфлікти і кризи в суспільному житті. 

Тема 15. Виборчі системи і процеси. 

Тема 16. Політична свідомість, політична культура і політична 

соціалізація. 

Тема 17. Політична ідеологія. Основні ідеологічні доктрини сучасності. 
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Тема 18. Етносоціальні спільноти та етнополітика. 

Тема 19. Засоби масової інформації у політиці. 

Тема 20. Зовнішня політика держав. Міжнародне право. 

Тема 21. Геополітика. 

 

Перелік рекомендованої літератури: 

1. Політологія: Підручник / За ред. М.М. Вегеша.— К.: Знання, 2020. 

556 с.  

2. Політологія: навч. посіб. / Т. В. Гончарук-Чолач, О. М. Рудакевич, 

В. Я. Томахів, Гурик М. І., Чигур Р. Ю. за ред. Т. В. Гончарук-Чолач. 

Тернопіль: Економічна думка ТНЕУ, 2021 232 с. 

3. Кулачинський М.М. Ідея сильної влади у суспільстві в трактовці Т. 

Гоббса, Ж.Б. Боссюе та Х. Томазія: порівняльно-критичний аналіз // Записки 

історичного факультету ОНУ імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2005. – Вип. 16  – 

С. 209 – 215. 

4. Кулачинський М.М. Гоббс про форми політичного правління: 

критика античної традиції // На перехрестях світової науки. «Вікно в 

Європейську науку», присвяченої 140-річчю від дня народження Раймунда 

Фрідріха Кайндля. 20 – 21 травня – Чернівці, 2006. – С. 267 – 269. 

5. Кулачинський М.М. Євроатлантична інтеграція України в оцінках 

вітчизняних та європейських експертів // Проблеми політико-правового 

забезпечення Євро та Євроатлантичної інтеграції України. – Одеса, 2007. – С. 

179 – 186. 

6. Кулачинський М.М. Британська консервативна партія кінця ХХ – 

початку ХХІ  ст.: віхи конструктивних змін // Політологічний вісник КНУ ім. 

Тараса Шевченко. – К., 2011. – Вип. 56. – С. 313 – 320. 

7. Kulachinskyi M. «The Blue Labourism» and «The Good Society» 

concept of modern laboutities or the attempt of the reloading «The Third Way» 

concept // European Political and Law Discourse Volume 2, Issue 1. – Brno, kraj: 

Jihomoravsky, 2015. – Р. 163 – 167. 

8. Кулачинський М.М. Неполітична дуель на президентських 

перегонах 2010 року в Україні у британській пресі // The 7th International 

scientific and practical conference “International scientific innovations in human life” 

(January 19-21, 2022) Cognum Publishing House, Manchester, United Kingdom. 

2022. Р. 649-654. 

 

Електронні ресурси: 

1. https://repo.odmu.edu.ua/xmlui/ 

2. https://info.odmu.edu.ua/ 

3. https://www.slideshare.net/UkraineCrisisMediaCenter/ss-69959971 
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ОЦІНЮВАННЯ 

 

До контрольних заходів належить поточний контроль. Поточна 

навчальна діяльність здобувачів контролюється на семінарських заняттях. 

Застосовуються такі засоби діагностики рівня підготовки здобувачів: усне 

опитування; тестові завдання; написання наукових повідомлень. Поточне 

оцінювання студентів відбувається на кожному семінарському занятті (повинно 

бути опитано не менше 30 % студентів). Поточна навчальна діяльність 

здобувача оцінюється за 4-бальною (традиційною) шкалою: “5”,“4”, “3”, “2”. 

Самостійна робота здобувача, яка передбачена в програмі, 

контролюється і оцінюється при поточному контролі. 

Робоча програма курсу передбачає виконання за бажанням здобувача 

індивідуальної самостійної роботи здобувача (ІСРЗ): 1) виступ здобувача із 

самостійно підготовленою доповіддю на кафедральному турі щорічної 

університетської наукової конференції. 2) захист реферату на семінарському 

занятті. 3) виготовлення навчальних засобів (наочні засоби - мапи, презентації, 

стенди тощо). Оцінка за індивідуальне завдання нараховується здобувачу лише 

за умов успішного його виконання та захисту. Оцінка додається до поточної 

успішності. Тематика індивідуального завдання може бути запропонована 

викладачем або здобувачем.  

Підсумковий контроль не передбачено програмою.  

Як результат вивчення даної дисципліни здобувач отримує «залік», який 

виставляється на підставі поточної навчальної діяльності здобувача за умов: 

відсутності пропусків занять або вчасного їхнього відпрацювання, середнього 

балу за поточну навчальну діяльність не менше 3,00. Залік виставляється у кінці 

вивчення дисципліни на підставі поточних оцінок у вигляді середнього балу 

(тобто середнє арифметичне всіх отриманих оцінок за традиційною шкалою, 

округлене до 2 (двох) знаків після коми). Отримане середнє арифметичне з 

дисципліни дозволяє здійснити конвертацію в оцінку за 200-бальною шкалою 

для подальшого ранжування за рейтинговою шкалою (ECTS). Відповідно до 

отриманих балів за 200-бальною шкалою, здобувачі оцінюються за 

рейтинговою шкалою ЕСTS.  

 

САМОСТІЙНА РОБОТА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Самостійна робота здобувача, яка передбачена в програмі, 

контролюється і оцінюється при поточному контролі. 

 

ПОЛІТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Політика щодо дедлайнів та перескладання відповідає загальним 

правилам в ОНМедУ. Пропуски занять з неповажних причин відпрацьовуються 

за розкладом черговому викладачу. Пропуски з поважних причин 
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відпрацьовуються за індивідуальним графіком з дозволу деканату. 

 

Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає: 

самостійне виконання навчальних завдань. Неприйнятними у навчальній 

діяльності для учасників освітнього процесу є використання під час 

контрольних заходів заборонених допоміжних матеріалів або технічних засобів. 

За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути 

притягнені до  академічної відповідальності: зниження результатів оцінювання; 

повторне проходження оцінювання.  

 

Політика щодо відвідування та запізнень: 

Форма одягу: медичний халат. 

Обладнання: зошит, ручка. 

Стан здоров’я: здобувачі хворі на гострі інфекційні захворювання, у тому 

числі на респіраторні хвороби, до заняття не допускаються. 

Здобувач, який спізнився на заняття, може бути на ньому присутній, але 

якщо в журналі викладач поставив «нб», він повинен його відпрацювати у 

загальному порядку. 

 

Використання мобільних пристроїв:  

Мобільні пристрої можуть бути застосовані здобувачами з дозволу 

викладача, якщо вони потрібні для виконання завдання. 

 

Поведінка в аудиторії:  

Поведінка здобувачів та викладачів в аудиторіях має бути робочою та 

спокійною, суворо відповідати правилам, встановленим у відповідності до 

Кодексу академічної етики та взаємин університетської спільноти Одеського 

національного медичного університету. 

https://onmedu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/02/Kodeks-akademichnoi-etiki-ta-vzaiemin-universitetskoi-spilnoti-ONMedU-zi-zminami.pdf
https://onmedu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/02/Kodeks-akademichnoi-etiki-ta-vzaiemin-universitetskoi-spilnoti-ONMedU-zi-zminami.pdf

