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Силабус навчальної дисципліни 

«МОДЕЛІ ПОЛІТИЧНОГО РОЗВИТКУ» 

 

Спеціальність: 052 Політологія 

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового переліку 

Семестр Весняний семестр 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

3 кредити/90 годин 

Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Дисципліна покликана ознайомити студентів з міжнародно-

історичними і політико-правовими особливостями розвитку країн та 

регіонів пострадянського простору, євроатлантичної спільноти, Азії, 

Африки та Латинської Америки 

 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Метою даного курсу є формування у студентів комплексного підходу 

до вивчення закономірностей і особливостей моделей політичного 

розвиткукраїн світу 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- знати історично-цивілізаційні, геополітичні, суспільно-

політичні й правові особливості розвитку країн та регіонів; 

- порівнювати та узагальнювати особливості політичних 

систем та політичного розвитку країн світу; 

- уміння добирати, систематизувати й аналізувати 

політологічну інформацію щодо моделей політичного 

розвитку країн світу; 

- узагальнювати будувати загальну схему порівняльно-

політичної країнознавчої характеристики;  

- орієнтуватися в політичній проблематиці країн світу;  

- використовувати методології системного й компаративного 

підходів в дослідженнях політичних систем країн регіону;  

- формулювати припущення, передбачення та прогнози в 

розвиткові політичних процесів та міжнародних відносин в 

країнах та регіонах світу;  

- застосовувати результати освоєння дисципліни у 

професійній діяльності. 



Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

- вміння володіти компаративним методом дослідження політичних 

процесів і систем;  

-розуміння глобальних і регіональних тенденцій світового розвитку; 

- здатність до аналізуключових проблем політичних систем країн 

світу; 

-уміння сприймати та аналізувати нову фахову інформацію з проблем 

політичного розвитку країн світу; 

- здатність розробляти стратегію та давати власну оцінку моделям 

політичного розвитку; 

- здатність формулювати власну позицію щодо подій та явищ 

суспільного життя на основі ціннісного ставлення до історичних 

моделей політичного розвитку країн світу. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни:  

Теоретичні джерела та концептуальні витоки дисципліни. 

Структура й основні методи дослідження дисципліни.  

Еволюція політичних систем учасників СНД: компаративний аналіз 

Особливості процесу суверенізації й оформлення поділу влади в 

республіках колишнього СРСР. Криза парламентаризму на 

пострадянському просторі.  

Особливості політичних систем країн Євросоюзу  

Політичні системи та політичний розвиток держав Східної й 

Південно-Східної Азії.  

Становлення й розвиток політичних систем країн Південної Азії. 

Політичні системи та тенденції політичного розвитку країн 

Близького Сходу. 

Формування й еволюція політичних систем країн Тропічної й 

Південної Африки. 

Політичні системи США і Канади: порівняльний аналіз. 

Політичні системи республік Латинської Америки: теорія й 

практика. 

Види занять: лекції, практичні 

Методи навчання: навчальна дискусія,лекції-візуалізації, робота в 

малих групах, мозковий штурм, дискусійні панелі,написання есе 

Форми навчання: очна, заочна, дистанційна 

Пререквізити Загальні та фахові знання, отримані протягом першого, другого та 

третього курсу на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти 

Пореквізити Набуті в процесі навчання знань з навчальної дисциплінидопоможуть 

студентам будувати прогнози в розвиткові політичних процесів та 

міжнародних відносин в країнах та регіонах світу, а також можуть 

бути використані в ході майбутньої професійної діяльності 

Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та репозитарію 

НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 

1. Войтко С. В., Гавриш О. А., Згуровський О. М., Нараєвський 

С. В. Економіка зарубіжних країн: підручник/ МОН України, 

Національний технічний університет України "Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".– Київ: Вид-

во "Політехніка",2017. – 400 с. 

2. Глобальні трансформації: політика, економіка, культура: 

навчальний посібник: пер. з англ.– Київ: Фенікс,2003. – 581 с. 

3. Дікарєв О. І., Степанов О. П. Країнознавство:геостратегічний 

вимір відносин держав: навчальний посібник/Київський 



національний університет культури і мистецтв, Ін-т 

журналістики і міжнародних відносин.–

Київ:Юрисконсульт,2014. – 436 с. 

4. Дахно І. І., Алієва-Барановська В. М. Право Європейського 

Союзу: навчальний посібник.– Київ: Центр учбової літ-

ри,2018. – 416 с. 

5. Дерев'янко І. П., Дьомін О. О.Історія дипломатії: навчальний 

посібник/МОН України, Національний авіаційний 

університет.–Київ:НАУ,2014. – 468 с. 

6. Світове господарство та міжнародні економічні відносини: 

сучасні трансформації та перспективи розвитку: монографія/ 

МОН України, Національний авіаційний університет ; Мізюк 

С. Г., ред.– Київ: Кондор,2019. – 392 с.  

7. Україна - Європа - Світ. Гуманітарні аспекти розвитку/ Болгов 

В. В., упоряд.–Київ,2010. – 370 с. 

 

РепозитарійНАУ: 
 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, комп’ютерний клас, проектор 

 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Залік, тестування 

Кафедра Соціології та політології 

Факультет Лінгвістики та соціальних комунікацій 

Викладач(і) ГРИЩЕНКО НЕЛЯ 

                             ІВАНІВНА 

 
Посада: старший викладач 

Науковий ступінь: - 

Профайл викладача: 
http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=%20%20%20%20%201068
0 

Тел.:  (044) 406-7153 

E-mail:nelia.hryshchenko@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: 8.707 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну Код класу Classroom: omoxhtk 

 

 

http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=%20%20%20%20%2010680
http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=%20%20%20%20%2010680

