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1. ВСТУП 

Робоча навчальна програма дисципліни розроблена на основі навчальної 
програми дисципліни «Основи світової політики» та «Методичних вказівок до 
розроблення та оформлення навчальної та робочої навчальної програм 
дисциплін», введених в дію розпорядженням від 16.06.15 №37/роз, 

Рейтингова система оцінювання (РСО) є невід’ємною складовою робочої 
навчальної програми і передбачає визначення якості виконаної студентом усіх 
видів аудиторної та самостійної навчальної роботи та рівня набутих ним знань та 
умінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного, 
модульного та семестрового контролю, з наступним переведенням оцінки за 
багатобальною шкалою в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS.  
  РСО передбачає використання модульних рейтингових оцінок (поточної, 
контрольної, підсумкової), а також екзаменаційної або залікової, підсумкової 
семестрової та підсумкової рейтингових оцінок. 
 

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
2.1. Тематичний план навчальної дисципліни 
 

№ 
пор. 

 
Назва теми 

 

Обсяг навчальних  занять  
(год.) 

Усього Лекції Практ. 
заняття СРС 

1 2 3 
4 5 6 

4 семестр 
Модуль №1 «Концептуальні підходи до аналізу світової політики.» 

1.1 Світова політика як навчальна 
дисципліна і об’єкт наукового аналізу  8 2 

2 4 

1.2 
Міжнародні системи і світова 
політика 

6 - 
2 4 

1.3 Війна і мир у світовій політиці 
8 2 

2 4 

1.4 Проблема безпеки і стабільності у 
світовій політиці 8 - 

2 6 

1.5 Національна безпека як частина 
основного, постійного національного 
інтересу держави 

8 2 
2 4 

1.6 Безпека і співпраця. Основний 
парадокс системи колективної 
безпеки 

8 - 
2 6 
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1.7 Міжнародна стабільність. 
Співвідношення безпеки і 
стабільності. 

6 - 
2 4 

1.7 Світовий політичний процес 
10 2 

2 6 

1.8 Глобальні проблеми сучасності у 
світовій політиці  8 - 

2 6 

1.8 
Модульна контрольна робота №1 3 

1 - 2 

 
Усього за модулем №1 73 

9 16 46 

Модуль №2  «Основні тенденції сучасної світової політики» 

2.1 
Розпад колоніальних систем 8 2 

2 4 

2.2 Фактичне завершення процесу 
деколонізації та його наслідки. 6 - 

2 4 

2.3 
Сучасні тенденції світової політики 8 2 

2 4 

2.4 
Демократизація і гуманізація 
міжнародного життя 

8 - 
2 6 

2.5 
Релігія і світова політика 8 2 

2 4 

2.6 
Індивід у світовій політиці 6 - 

2 4 

2.7 Україна у світовій політиці 
8 2 

2 4 

2.8 Геополітичний вимір світової 
політики 6 - 

2 4 

2.9 Прогнозування та аналіз світової 
політики 8 2 

2 4 

2.10 Домашнє завдання 
8 - 

- 8 

2.11 Модульна контрольна робота №2 
3 - 

2 1 

Усього за модулем №2 77 10 
20 47 

Усього за 4 семестр 150 19 
38 93 

Усього за навчальною дисципліною 150 19 
38 93 
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2.2. Домашнє завдання 
Домашнє завдання (ДЗ) виконується у четвертому семестрі, відповідно до 

затверджених в установленому порядку методичних рекомендацій, з метою 
закріплення та поглиблення теоретичних знань та вмінь студентів. 

Домашнє завдання виконується на основі навчального матеріалу, 
винесеного на самостійне опрацювання студентами, є складовою модулю №2 
«Основні тенденції сучасної світової політики». 

Конкретна мета домашнього завдання формулюється залежно від варіанту 
завдання, і полягає у визначенні та подальшому досліджені сучасних тенденцій 
сучасної світової політики.  

Виконання, оформлення та захист домашнього завдання здійснюється 
студентом в індивідуальному порядку відповідно до методичних рекомендацій. 

Час, необхідний для виконання домашнього завдання – до 8 годин 
самостійної роботи. 
 

  
 3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ 

 
3. 1.СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 
Основні рекомендовані джерела 
3.1.1. Основи політичної науки: Курс лекцій за ред. Б.Кухти. - Ч. 2 

Політичні інститути та процеси, системи та інститути. – Львів, 1997. – 336 с. 
 3.1.2. Лазоренко О.В., Лазоренко О.О. Теорія політології. – К., 1996 
 3.1.3. Рябов С.Г. Політологічна теорія держави. - К., 1996.- 240 с. 
3.1.4. Лебедева М.М. Мировая политика: Ученик для вузов/ М.М. 

Лебедева. М.: АспектПресс, 2012. – 365 с.  
3.1.5. Романюк А. Порівняльний аналіз політичних систем країн західної 

європи: інституційний вимір. – Львів: Тріада плюс, 2004.  
3.1.6. Зіллер Ж. Політико-адміністративні системи країн ЄС. –               

К.: Основи, 2014 
3.1.7. Современная политика. Основные политические системы 

современного мира / Под общ.ред. В.С.Бакирова, Н.И.Сазонова. – Х.: ХНУ 
имени В.Н.Каразина, 2015. 

3.1.8. The World Factbook/ Central Intelligence Agency. - Режим доступу: 
www.cia.gov/cia/publications/factbook станом на 10.08.2016 р. 

3.1.9. Politics and Society in Western Europe / Jan-Erik Lane and Svante  
Ersson. –  2014. – P .55. 

3.1.10. Сарторі Дж. Порівняльна конституційна інженерія. Дослідження 
структур, мотивів і результатів / Пер. з 2-го англ.вид. – К.: АртЕк, 2011. –    
340 с. 
  Додаткові рекомендовані джерела 

3.1.11. Гаджиев К.С. Политическая наука. – М.,2012. – 400 с. 
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3.1.12. Основи демократії : навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів/ 
За заг.редакцією А.Колодій – К.,2002. – 684 с. 

 3.1.13. Емельянов Ю. Рождение и гибель цивилизаций. – М.: Вече,   
2000. – 640 с. 

3.2.14. Роуз Р. Политическая система Англии // Алмонд Г., Пауэлл Дж., 
Стром К., Далтон Р. Сравнительная политология сегодня. Мировой обзор. – 
М., 2012. – С.334-335. 

3.2.15.Партійна приналежність членів Палати лордів. –  [Електронний 
ресурс]. - Режим доступу: 
http://www.parliament.uk/directories/house_of_lords_information_office/analysis_ 
by_composition.cfm 

3.2.16. Офіційний сайт уряду Сполученого Королівства. -  [Електронний 
ресурс]  - Режим доступу: http://www.number-/0.gov.uk/output/Page 2988.asp 
 

3.2. Перелік наочних та інших навчально-методичних посібників, 
методичних матеріалів до ТЗН 

 
№ 

пор. Назва Шифр тем за 
тематичним планом Кількість 

1 2 3 4 
1. Презентація за матеріалами 

лекцій 
1.1, 1.2, 1.3, 1.4,1,5 

 2.1.,2.3,2.5,2.7 
1 прим.  

та електронна версія 
 

2. Методичні вказівки до 
створення і представлення 
презентації  щодо безпеки і 
стабільності у світовій 
політиці 

1.5, 1.6, 1.7 1 прим. 
та електронна версія 

3. Авторська хрестоматія 
першоджерел з проблеми 
міжнародні системи та 
світова політика та війна і 
мир у світовій політиці 

1.2; 1.3 1 прим. та електронна 
версія 

 

4. Методичні вказівки з 
написання та виконання 
домашнього завдання 

2.1-2.9 
 

1прим. 
та електронна версія 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.parliament.uk/directories/house_of_lords_information_office/analysis_%20by_composition.cfm
http://www.parliament.uk/directories/house_of_lords_information_office/analysis_%20by_composition.cfm
http://www.number-/0.gov.uk/output/Page%202988.asp
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4. РЕЙТИНГОВА  СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ 
НАБУТИХ СТУДЕНТОМ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ 

 
4.1. Оцінювання окремих видів виконаної студентом навчальної роботи 

здійснюється в балах відповідно до табл. 4.1. 
 

Таблиця 4.1 
4 семестр 

Модуль №1 Модуль №2 
Вид 

навчальної роботи 
Мах 

кількість 
балів 

Вид 
навчальної роботи 

Мах 
кількість 

балів 
Тестове опитування під 
час лекції  (5х3б.) 

15 
(сумарна) 

 Тестове опитування під 
час лекції  (5х3б.) 

15 
(сумарна) 

Робота на практичних 
заняттях (5х3б.) 

15 
(сумарна) 

 Робота на практичних 
заняттях (5х3б.) 

15 
(сумарна) 

Підсумковий колоквіум 4 
 

Захист домашнього 
завдання 

4 
 

Для допуску до виконання 
модульної контрольної роботи №1 
студент має набрати не менше 22 
балів 

Для допуску до виконання модульної 
контрольної роботи №2 студент має 

набрати не менше 22 балів 

Виконання модульної 
контрольної роботи № 1 

10 Виконання модульної 
контрольної роботи № 2 

10 
 

Усього за модулем № 1 44 Усього за модулем №2 44 
Семестровий диференційований залік 12 

Усього за 4 семестр                                          100 
 
 
4.2. Виконані види навчальної роботи зараховуються студенту, якщо він 

отримав за них позитивну рейтингову оцінку (табл. 4.2). 
4.3. Сума рейтингових оцінок, отриманих студентом за окремі види 

виконаної навчальної роботи, становить поточну модульну рейтингову оцінку, 
яка заноситься до відомості модульного контролю.  
 

Таблиця 4.2 
Відповідність рейтингових оцінок за окремі види навчальної роботи  

в балах оцінкам за національною шкалою 
 

Рейтингова оцінка в балах Оцінка 
за 

національною 
шкалою 

Тестове 
опитування 

Робота на 
практичному 

занятті 

Підсум-
ковий 
колок-
віум  

Захист 
ДЗ 

Виконання 
модульної 

контрольної 
роботи 

3 3 4 4 9-10 Відмінно 
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    2,5     2,5 3 3 8 Добре 
2 2 2,5 2,5 6-7 Задовільно 

менше 2 менше 2 менше 
2,5 

менше 
2,5 менше 6 Незадовільно 

 
4.4. Сума поточної та контрольної модульних рейтингових оцінок становить 

підсумкову модульну рейтингову оцінку (табл.4.3), яка в балах та за національною 
шкалою заноситься до відомості модульного контролю. 

Таблиця 4.3 
Відповідність підсумкових модульних рейтингових оцінок  

в балах оцінкам за національною шкалою 
 

Модуль №1,2 Оцінка за національною шкалою 
40-44 Відмінно 
33 -39 Добре 
27-32 Задовільно 

менше 27 Незадовільно 
 
 

4.5. Сума підсумкових модульних рейтингових оцінок у балах становить 
підсумкову семестрову модульну рейтингову оцінку, яка перераховується в оцінку 
за національною шкалою (табл. 4.4-4.5). 

 
Таблиця 4.4  Таблиця 4.5 

Відповідність підсумкової семестрової 
модульної рейтингової оцінки в балах 

оцінкам за національною шкалою 

 Відповідність залікової рейтингової 
оцінки в балах оцінці 

за національною шкалою 
Оцінка в 

балах 
Оцінка за національною 

шкалою  Оцінка в 
балах 

Оцінка за національною 
шкалою 

79-88 Відмінно  12 Відмінно 
66-78 Добре  10 Добре 
53-65 Задовільно  8 Задовільно 

менше 53 Незадовільно  - - 
 

4.6. Сума підсумкової семестрової модульної та залікової рейтингових 
оцінок у балах становить підсумкову семестрову рейтингову оцінку, яка 
перераховується в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS (табл. 4.6). 
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Таблиця 4.6 
Відповідність підсумкової семестрової рейтингової оцінки в балах  

оцінці за національною шкалою та шкалою ЕСТS 

Оцінка в 
балах 

Оцінка за 
національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ЕСТS 

Оцінка Пояснення 

90-100 Відмінно А 
Відмінно 

(відмінне виконання лише з незначною кількістю 
помилок) 

82-89 

Добре 

В Дуже добре 
(вище середнього рівня з кількома помилками) 

75-81 С 
Добре 

(в загальному вірне виконання з певною 
кількістю суттєвих помилок) 

67-74 
Задовільно 

D Задовільно 
(непогано, але зі значною кількістю недоліків) 

60-66 Е Достатньо 
(виконання задовольняє мінімальним критеріям) 

35-59 
Незадовільно 

FХ Незадовільно 
(з можливістю повторного складання) 

1-34 F Незадовільно 
(з обов'язковим повторним курсом) 

 
4.7. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в балах, за національною 

шкалою та шкалою ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, 
навчальної картки та залікової книжки студента. 

4.8. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка заноситься до залікової 
книжки та навчальної картки студента, наприклад, так: 92/Відм./А, 87/Добре/В, 
79/Добре/С, 68/Задов./D, 65/Задов./Е тощо. 

4.9. Підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни, яка викладається протягом 
одного семестру дорівнює підсумковій семестровій рейтинговій оцінці. Зазначена 
підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни заноситься до Додатку до диплома. 
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