
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

1. Вид і назва: «Історія світової політичної думки» 

2. Код: ПП В.02 

3. Тип: вибіркова 

4. Рівень: третій (освітньо-науковий) 

5. Семестр, в якому викладається: ІV 

6. Кількість кредитів ЄКТС: 5 

7. Лектор (викладач): канд. іст. наук, доц. М. В. Яцюк 

8. Результати навчання: - володіння системою знань у межах 

спеціальності «Історія і археологія»;  

- здатність формувати, оцінювати та 

імплементувати актуальну та 

суспільно значущу проблематику 

історичних досліджень;  

- обгрунтування теми наукового 

дослідження щодо соціокультурної і 

господарчої історії міст відповідно до 

діючих програм розвитку малих та 

великих міст; 

- володіння інтегральним 

інструментарієм щодо збереження 

історико-культурної спадщини 

світового, національного, та 

локального рівня; 

- уміння розпізнавати, класифікувати 

та використовувати трансформаційні 

тенденції розвитку міського 

середовища як в історичній 

ретроспективі, так і в умовах сучасної  

глобалізації 

- здійснення пошуку, опрацювання та 

введення до наукового обігу 

різноманітних історичних джерел з 

обраної тематики наукового 

дослідження; 

- знайомство з напрацюваннями різних 

наукових шкіл історичного, 

філософського, культурологічного 

спрямування, уміння творчо і 

критично використовувати їх у своїй 

дослідницькій роботі; 



- розуміння впливу суспільно-

політичних, культурно-духовних, 

економічних обставин на формування 

змісту історичних документів та 

історичних студій; 

- міждисциплінарний підхід до 

дослідження історії міст з 

використанням системного аналізу та 

цифрових технологій; 

- систематичний моніторинг 

історіографічних новинок, провідних 

вітчизняних та закордонних наукових 

видань; 

- здатність співпрацювати у міських 

трансверсальних проектах та 

кластерах – на рівні дослідницьких 

колективів, у партнерстві з 

державними установами, органами 

місцевого самоврядування та 

представниками місцевих громад. 

9. Дисципліни, на які спирається: Соціологія, Політологія, Філософія 

10. Зміст: 

Змістовий модуль 1.  

 

Змістовий модуль 2.  

 

Політичні вчення про суспільство і 

державу стародавнього світу і 

середньовіччя 

Політична думка нового і 

новітнього часу 

11. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття 

12. Мова навчання: українська 

 



INFORMATION REFERENCE 

1. Type the name: «History of world political opinion» 

2. Code: ПП В.02 

3. Type: selective 

4. Level: third (education and research) 

5. Semester, which sets out: ІV 

6. Number of ECTS credits: 5 

7. Lecturer (teacher): M. Yatsіuk 

8. Learning outcomes: - possession of the knowledge system 

within the specialty «History and 

Archaeology»; 

- the ability to generate, evaluate and 

implement current and socially important 

problems of historical research; 

- support research on topics of socio-

cultural and economic history of cities 

under current programs of small and 

large cities; 

- possession of integrated tools to 

preserve historical and cultural heritage 

of world, national and local level; 

- the ability to identify, classify and use 

transformational trends of the urban 

environment both historically and in 

modern globalization; 

- tearching, processing and introduction 

to various scientific use of historical 

sources on the chosen subject of 

scientific research; 

- familiarity with the practices of 

different scientific schools of historical, 

philosophical, cultural orientation, skills 

critically and creatively use them in their 

research work; 

- understanding the impact of socio-

political, cultural, spiritual, economic 

circumstances in shaping the content of 

historical documents and historical 

studies; 

- interdisciplinary approach to the study 

of the history of cities using the system 



analysis and digital technologies; 

- systematic monitoring historiographical 

innovations leading national and 

international scientific publications; 

- the ability to work in urban clusters and 

transversal projects - at the level of 

research teams, in partnership with 

government agencies, local authorities 

and local communities. 

9. Courses are based on: Sociology, Political Science, Philosophy 

10. Contents: 

Semantic module 1. 

 

Semantic module 2. 

 

The political theory of society and the 

state of the ancient world and the Middle 

Ages  

Political thought modern and 

contemporary 

11. Methods of study: lectures, workshops 

12. Language  Ukrainian 

 



ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

1. Вид и название: «История мировой политической 

мысли» 

2. Код: ПП В.02 

3. Тип: избираемая 

4. Уровень: третий (образовательно-научный) 

5. Семестр, в котором преподается: ІV 

6. Количество кредитов ЕКТС: 5 

7. Лектор (преподаватель): канд. ист. наук, доц. М. В. Яцюк 

8. Результаты обучения: - владение системой знаний в рамках 

специальности «История и 

археология»; 

- способность формировать, оценивать 

и имплементировать актуальную и 

общественно значимую проблематику 

исторических исследований; 

- обоснование темы научного 

исследования по социокультурной и 

хозяйственной истории городов в 

соответствии с действующими 

программами развития малых и 

больших городов; 

- владение интегральным 

инструментарием по сохранению 

историко-культурного наследия 

мирового, национального и 

локального уровня; 

- умение распознавать, 

классифицировать и использовать 

трансформационные тенденции 

развития городской среды как в 

исторической ретроспективе, так и в 

условиях современной глобализации; 

- осуществление поиска, разработки и 

введения в научный оборот различных 

исторических источников по 

выбранной тематике научного 

исследования; 

- знакомство с наработками различных 

научных школ исторического, 

философского, культурологического 



направления, умение творчески и 

критически использовать их в своей 

исследовательской работе; 

- понимание влияния общественно-

политических, культурно-духовных, 

экономических обстоятельств на 

формирование содержания 

исторических документов и 

исторических исследований; 

- междисциплинарный подход к 

исследованию истории городов с 

использованием системного анализа и 

цифровых технологий; 

- систематический мониторинг 

историографических новинок, 

ведущих отечественных и зарубежных 

научных изданий; 

- способность сотрудничать в 

городских трансверсальных проектах 

и кластерах - на уровне 

исследовательских коллективов, в 

партнерстве с государственными 

учреждениями, органами местного 

самоуправления и представителями 

местных общин. 

9. Дисциплины, на которых 

основывается: 

Социология, Политология, Философия 

10. Содержание: 

Содержательный модуль 1. 

 

Содержательный модуль 2. 

 

Политические учения об обществе и 

государстве древнего мира и 

средневековья  

Политическая мысль нового и 

новейшего времени. 

11. Формы и методы обучения: лекции, практические занятия 

12. Язык обучения: украинский 

 

 


