ВСТУП

1. Мета дисципліни. Метою викладання навчальної дисципліни “Сучасна політична наука в
США” є ознайомлення аспірантів з основними концептуальними та методологічними
підходами сучасної політичної науки в США, а також з актуальними проблемами сучасної
зарубіжної політології та теоретичними підходами до їх вирішення.
2. Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни:
1. Мати систематизовані знання та уявлення про категоріальний та методологічний апарат
політології, політику, владу, політичну систему, політичні режими, теорію демократії тощо.
2. Вміти орієнтуватись в актуальній інформації про політичні явища та процеси в США,
володіти знаннями про класичні політологічні теорії та концепції (теорія демократії, теорія
еліт та лідерства, теорія політичної системи, міжнародні відносини).
3. Володіти сформованими навичками наукового дослідження та управління інформацією;
критичного ставлення та прогнозування стосовно політичних подій та явищ.
3.Анотація навчальної дисципліни: Дисципліна «Виборчі системи» належить до переліку
дисциплін вільного вибору аспіранта. Вона забезпечує особистісний і професійний розвиток
аспіранта та спрямована на формування ефективного викладача вищої школи, здатного до передачі
знань та розуміння особистості студента, а також здатного налагоджувати міжособистісні стосунки та
розуміти явища, які їх супроводжують. Навчальна дисципліна знайомить аспірантів з
особливостями сучасної політичної науки в США (як науки та навчальної дисципліни),
систематизує знання про основні теоретико-методологічні напрями сучасної політичної
науки в США, а також знайомить та систематизує знання аспірантів про актуальні проблеми
сучасної американської політології.
4.Завдання (навчальні цілі) – ознайомлення аспірантів з основними змінами в
політологічному дискурсі ХХ-ХХІ ст., плюралізацією його змісту як в тематичному, так і в
методологічному плані; ознайомлення аспірантів з актуальними проблемами сучасної
американської політології та виокремлення основних напрямів політологічних досліджень в
ХХІ столітті.
5. Результати навчання за дисципліною:

Код
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Результат навчання
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація 4.
Форми викладання і Методи
автономність та відповідальність)
навчання
оцінювання
Результат навчання
Знати:

Теоретико-методологічні особливості
становлення та розвитку політичної
науки в США
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академічні
особливості американської політології
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проблеми
сучасної
політичної науки в США та теоретикометодологічні
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їх
вирішення
Дослідження тероризму, імміграції як
політичного процесу та їх політичні
наслідки для США
Дослідження національно-політичної
ідентичності, проблем та парадоксів
американської демократії

Відсоток у
підсумковій
оцінці
з
дисципліни

Лекція

Іспит,

6

Лекція, Семінар

Іспит

6

Лекція, індивідуальні Іспит,
завдання, семінар
індивідуальне
заняття

6

Лекція, індивідуальні Іспит
завдання, семінар

6

Самостійна робота

6

Реферат,
екзамен

1.6

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

Дослідження
американськими Індивідуальна робота
політологами
впливу
новітніх
інформаційних
технологій
на
трансформацію політики та влади
Вміти:
критично оцінювати різноманітні Самостійна робота

теоретичні підходи та концепції, що
існують у сучасній політичній науці
США
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Усна доповідь,
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реферат

5
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5
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1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
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3.2
3.3
4.1
4.2
4.3

1.1

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами
навчання
Результати навчання дисципліни

Програмні результати навчання
Сучасні передові концептуальні та методологічні
знання в галузі науково-дослідницької та/або
професійної діяльності і на межі предметних
галузей знань

+ +

+

+

Знати праці провідних
зарубіжних вчених,
наукові школи та фундаментальні праці у галузі + +
дослідження, формулювати мету власного
наукового
дослідження
як
складову
загальноцивілізаційного процесу

+

Знання методологічних принципів та методів
політологічного дослідження.
+ +
Уміння з нових дослідницьких позицій
формулювати загальну методологічну базу
власного наукового дослідження, усвідомлювати
його актуальність, мету і значення для розвитку
інших галузей науки, суспільно-політичного
життя.
Формулювати наукову проблему з огляду на
ціннісні орієнтири сучасного суспільства та стан
її наукової розробки.
Аналізувати політологічні праці, виявляючи
дискусійні та мало досліджені питання.

+

+ + + +

+

+

+ + +

+ + + +

+

+

7. Схема формування оцінки.
Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає оцінювання
теоретичної підготовки (результати навчання 1.1–1.6); оцінювання практичної підготовки
(результати навчання 2.1-2.3); оцінювання комунікації (результати навчання 3.1-3.3);
оцінювання автономності та відповідальності (результати навчання 4.1-4.3). Загальна оцінка
складає до 100 балів, що розподіляються на 60 і 40 балів відповідно між результатами
семестрового і підсумкового (на екзамені) оцінювання.
7.1. Форми оцінювання знань:

- семестрове оцінювання:
1. Усна доповідь (до 3 балів): Р.Н. 1.2,1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3
2. Доповнення (до 2 балів)

3. Участь в дискусії та проблемно-орієнтовані запитання до доповідачів (до 2 балів):
Р.Н. 1.3, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 4.1
4. Контрольна робота (до 15 балів): Р.Н.1.3, 1.4, 1.6

Вибір і комбінування форм оцінювання знань аспірантів та нарахування відповідної
кількості балів здійснюються залежно від конкретних навчальних ситуацій.
7.2. підсумкове оцінювання: письмовий екзамен та написання есе з політологічної
проблематики.

умови допуску до підсумкового екзамену: аспірант допускається до складення
екзамену за умови отримання ним за результатами семестрового оцінювання
щонайменше 36 балів.
7.3. Шкала відповідності оцінок:
Відмінно / Excellent
Добре / Good
Задовільно / Satisfactory
Незадовільно / Fail

90-100
75-89
60-74
0-59

8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план лекційних занять
№
п/п

Номер і назва теми

Кількість годин

Самостій
наробота
Модуль 1. Сучасна політологія в США як наука та навчальна дисципліна
Лекції

Семінари

1

Становлення та розвиток політичної науки в
США

2

9

2

Методологія сучасної політичної науки в США

4

9

3

Особливості сучасної академічної політології в
США

2

9

Модуль 2. Актуальні проблеми сучасної зарубіжної науки в США
4

Тероризм та міжнародна безпека

2

9

5

Імміграція як політичний процес

2

9

6

Національно-політична ідентичність

2

1

9

7

Проблеми та парадокси американської
демократії

4

2

9

8

Інформаційні технології та політика

2

9

9

Політичні аспекти урбаністики

2

9

Контрольна робота
всього

1
18

4

96

Загальний обсяг 120 год., в тому числі:
Лекцій - 18 год.
Практичні заняття – 4 год.
Самостійна робота – 96 год.
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