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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 історії політичних вчень є вивчення політичних думок 

українського суспільства в історичній ретроспективі, особистості як носія 

результатів української культури, а також принципів й закономірностей 

розвитку українських політичних вчень.   
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 українських 

політичних вчень.  
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Мета – формування у здобувачів цілісного уявлення про історію 

розвитку політичних вчень, розуміння закономірностей процесу становлення і 

розвитку основного понятійного змісту політичних теорій. Передбачається 

вивчення сукупності специфічних світоглядних конструкцій, інтелектуальних 

мотивів, тем і концептуальних засобів постановки проблем та їх рішення в 

історії політичних вчень України на основі історико-політичних контекстів 

еволюції українського державотворення.  

Завдання: знайомство здобувачів із парадигмами українських політичних 

вчень; формування у здобувачів чітких уявлень про базовий понятійний апарат 

з курсу історія українських політичних вчень; навчитися самостійно 

аналізувати політичні теорії українських мислителів.  

Очікувані результати 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти 

повинен: 

знати методи аналітичного аналізу та застосування набутих знань. Мати 

спеціалізовані знання про людину, її органи та системи в проекції історичного 

та системоціннісного контексту їх осмислення та особливості системи охорони 

здоров’я, специфіку медичної освіти кожної країни окремо. 

вміти враховувати гендерні та вікові особливості пацієнта при обранні 

засобів та методів медичної і психологічної реабілітації з урахуванням наявних 

системо-ціннісних орієнтирів культури та медико-гігієнічних знань того 

суспільства, членом якого являється пацієнт, вміти практично використовувати 

деонтологічні норми роботи лікаря з урахуванням гуманістичної складової, 

історичної спадщини та новітніх досягнень в царині медицини, надавати 

адекватну оцінку впливу соціально-економічних та системо-ціннісних 

детермінант на стан здоров’я індивідуума, сім’ї та українського соціуму в 

цілому.  

 

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. 

 



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 Кафедра суспільних наук  

 

Зміст навчальної дисципліни 

Тема 1. Історія українських політичних вчень як наука про державне 

будівництво України. 

Тема 2. Владні відносини і релігійно-політичні вчення Київської Русі 

Тема 3. Гадицько-Волинська держава та її політична доктрина. 

Тема 4. Генезис політичних вчень на українських землях XVI ст. 

Тема 5. Політичні вчення Козацької доби 

Тема 6. Політичні вчення перших українських визвольних змагань часів 

Богдана Хмельницького 

Тема 7. Українська Козацько-Гетьманська держава (кінець XVII – XVIII 

століття) та її політичні вчення. 

Тема 8. Українське політичне національне відродження у складі Російської 

імперії ХІХ століття. 

Тема 9. Українське національно-політичне відродження на західноукраїнських 

землях у складі Австро-Угорської імперії ХІХ століття. 

Тема 10. Політизація українського національного відродження наприкінці ХІХ 

початку ХХ століть. 

Тема 11. Політичні ідеї других національно-визвольних змагань 1914-1920-хрр. 

Тема 12. Західноукраїнські політичні вчення у міжвоєнний період 1920-1930-ті 

рр. 

Тема 13. Політичні вчення української еміграції у міжвоєнний період 1920-

1930-х рр. 

Тема 14. Правове вчення Богдана Кістяківського. 

Тема 15. Державно – правова концепція Вячеслава Липинського. 

Тема 16. Суспільно – політичні погляди Дмитра Донцова. 

Тема 17. Розвиток політичних вчень у Радянській Україні у міжвоєнний період 

1920-1930-х рр. 

Тема 18. Правові та політичні вчення українського національно – визвольного 

руху 40-50 – х років ХХ століття. 

Тема 19. Українські політичні ідеї в УРСР 1940-першої половини 1980 –х рр. 

Тема 20. Політичні роздуми представників українського дисидентського руху. 

Тема 21. Сучасний етап формування вітчизняних політичних вчень. 

 

Перелік рекомендованої літератури: 

1. Український Гетьманат: нариси історії національного 

державотворення XVII–XVIII ст. У 2 кн. – Кн. 1 / Ред. кол.: В. Смолій (відп. 

ред.), О. Бачинська, В. Горобець (заст. відп. ред.), О. Гуржій, В. Матях (відп. 

секр.), Ю. Мицик, В. Степанков, Я. Федорук, Т. Чухліб (заст. відп. ред.). НАН 

України. Інститут історії України. – К.: Інститут історії України, 2020. – 610 с. 

2. Український Гетьманат: нариси історії національного 

державотворення XVII–XVIII ст. У 2 кн. – Кн. 2 / Ред. кол.: В. Смолій (відп. 

ред.), О. Бачинська, В. Горобець (заст. відп. ред.), О. Гуржій, В. Матях (відп. 
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секр.), Ю. Мицик, В. Степанков, Я. Федорук, Т. Чухліб (заст. відп. ред.). НАН 

України. Інститут історії України. – К.: Інститут історії України, 2020. – 580 с. 

3. Бебик В. М. Базові засади політології: історія, теорія, методологія, 

практика. К., 2000. 785 с. 

4. Кулачинський М.М. Концепція російського абсолютизму XVIII ст. 

в політичних міркуваннях Теофана Прокоповича // Україна в Європі. 

Ювілейний випуск наукових праць до 10-річчя Одеського інституту МАУП. – 

Одеса, 2008. – С. 349 – 356. 

5. Кулачинський М.М. Політичні ідеї Томаса Гоббса і Феофана 

Прокоповича: порівняльно-критичний аналіз // Громадянський патріотизм і 

проблеми викладання україністики у вузах Одещини Матеріали науково-

практичної конференції 2-3-листопада 2000 р. – Одеса., 2000. – C.97 – 102.  

6. Кулачинський М.М. Сутність абсолютної влади суверена в 

політичних трактатах Ф. Прокоповича і Ст. Яворського // Українська 

національна ідея: минуле, сучасне, майбутнє ІІ міжнародна науково-практична 

конференція 14 – 16 жовтня 2004 р. Одеський національний університет ім. І. І. 

Мечникова  - Одеса, 2004. – С.98 – 99. 

7. Кулачинський М.М. Українська інтелігенція у державотворчих 

процесах В. Липинського очима сучасника // Причорноморські публічно-

правові читання Матеріали міжнародної наукової конференції, 10–12 вересня – 

Миколаїв:Видавничий дім «Гельветика», 2021. – Ч. 1. – С. 29-33. 

8. Кулачинський М.М., Дяченко В. І., Золотарьова О.А. Актуальні 

проблеми Конституційної реформи в Україні Навчальний посібник для 

студентів Одеського інституту МАУП. – Одеса, 2010. 110 с. 

9. Кулачинський М.М., Самуйлік М.М. Політологія Кредитно-

модульний курс. Навчально-методичний посібник. – Одеса, 2014 – 88 с. 

10. Кухта Б.Л. З історії української політичної думки. К., 1994. 610 с. 

 

Електронні ресурси: 

1. Комунікація влади та громадськості: інституційний аспект». 

Аналітична записка. URL: http://www.niss.gov.ua/articles/293/ 

2. Офіційний сайт Президента України. [Електронний ресурс]. URL: 

http://www.president.gov.ua/. 

3. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: 

http://www.zakon.rada.gov.ua/.https://repo.odmu.edu.ua/xmlui/ 

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

 

ОЦІНЮВАННЯ 

 

До контрольних заходів належить поточний контроль. Поточна 

навчальна діяльність здобувачів контролюється на семінарських заняттях. 

Застосовуються такі засоби діагностики рівня підготовки здобувачів: усне 
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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”. 

Критерії оцінки знань здобувачів під час семінарських занять: 

 оцінка «відмінно» виставляється здобувачу вищої освіти, який 

систематично працював протягом семестру, показав під час екзамену 

різнобічні та глибокі знання програмного матеріалу, вміє успішно 

виконувати завдання, які передбачені програмою, засвоїв зміст основної 

та додаткової літератури, усвідомив взаємозв’язок окремих розділів 

дисципліни, їхнє значення для майбутньої професії, виявив творчі 

здібності у розумінні та використанні навчально-програмного матеріалу, 

проявив здатність до самостійного оновлення і поповнення знань; рівень 

компетентності  – високий (творчий);  

 оцінка «добре» виставляється здобувачу вищої освіти, який виявив 

повне знання навчально-програмного матеріалу, успішно виконує 

передбачені програмою завдання, засвоїв основну літературу, що 

рекомендована програмою, показав достатній рівень знань з дисципліни 

і здатний до їхнього самостійного оновлення та поновлення у ході 

подальшого навчання та професійної діяльності; рівень 

компетентності – достатній (конструктивно-варіативний);  

 оцінка «задовільно» виставляється здобувачу вищої освіти, який 

виявив знання основного навчально-програмного матеріалу в обсязі, 

необхідному для подальшого навчання та наступної роботи за 

професією, справляється з виконанням завдань, передбачених 

програмою, допустив окремі помилки у відповідях на іспиті й при 

виконанні іспитових завдань, але володіє необхідними знаннями для по-

долання допущених помилок під керівництвом науково-педагогічного 

працівника; рівень компетентності  – середній (репродуктивний);  

 оцінка «незадовільно» виставляється здобувачу вищої освіти, який 

не виявив достатніх знань основного навчально-програмного матеріалу, 

допустив принципові помилки у виконанні передбачених програмою 

завдань, не може без допомоги викладача використати знання при 

подальшому навчанні, не спромігся оволодіти навичками самостійної 

роботи; рівень компетентності – низький (рецептивнопродуктивний).  

Робоча програма курсу передбачає виконання за бажанням здобувача 

індивідуальної самостійної роботи здобувача (ІСР): 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 здобувачеві 

лише за умов успішного його виконання та захисту. Оцінка додається до 
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поточної успішності. Тематика індивідуального завдання може бути 

запропонована викладачем або здобувачем.  

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 

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 



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 Кафедра суспільних наук  

 

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

