
 

Дисципліна Вибіркова дисципліна 5.2 «Політична поліція Російської 

імперії в ХІХ – на початку ХХ ст.» 

Рівень BO магістр 

Назва 

спеціальності/освітньо-

професійної програми 

ДФН Середня освіта (Історія), Середня освіта. Історія, 

правознавство. 

ЗФН Середня освіта (Історія), Середня освіта. Історія, 

правознавство. 

ДФН Історія та археологія, Історія, європеїстика, археологія. 

ЗФН Історія та археологія, Історія, європеїстика, археологія. 

Форма навчання Денна/заочна 
Курс, семестр, 

протяжність 
Другий курс, перший семестр, протягом семестру 

Семестровий контроль залік 
Обсяг годин (всього: з 

них 

лекції/практичні) 

ДФН Середня освіта (Історія), 120 год.(20/20) 4 кредита   

ЗФН Середня освіта (Історія), 120 (6/4) 4 кредита 

ДФН Історія та археологія, 120 год.(20/20) 4 кредита  

ЗФН Історія та археологія, 120 год.(6/4) 4 кредита  
Мова викладання Українська 

Кафедра, яка 

забезпечує викладання  

Всесвітньої історії та філософії 

Автор дисципліни Карліна О. М. 

Короткий опис 

Вимоги до початку 

вивчення 

Базові знання з історії Східної Європи ХІХ – початку ХХ ст. та 

історії держави і права зарубіжних країн. 

Що буде вивчатися Структура, місце і функції політичної поліції в системі 

державного управління Російської імперії в ХІХ – на початку ХХ 

ст. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Важливо розуміти ідеологічні задуми та практичну реалізацію 

ідей щодо державної безпеки; принципи підбору кадрів, методи 

діяльності; результати охоронної, спостережної та контрольної 

діяльності політичної поліції в оцінці її керівництва та 

громадської думки.  

Чому можна навчитися 

(результати 

навчання) 

Здатність аналізувати правову базу боротьби політичної поліції з 

тероризмом; результати діяльності охоронних відділень; 

виділяти особливості діяльності політичної поліції в західних 

окраїнах імперії; розуміти роль політичної поліції під час 

революції 1905 – 1907 рр. та першої світової війни. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Знати основні підходи до вивчення історії органів політичного 

розшуку. Виявляти взаємозв’язки між процесами в минулому та 

на сучасному етапі.. Брати участь у плануванні та виконанні 

наукових досліджень з історії діяльності безпекових органів 

держави.. Розуміти загальні та специфічні риси розвитку органів 

державної безпеки на різних етапах історичного розвитку. 

Інформаційне 

забезпечення  

Web-посилання на 

(опис дисципліни) 

силабус навчальної 

дисципліни на вебсайті 

 



факультету (інституту) 

 

Здійснити вибір - «ПС-Журнал успішності-Web» 
 

http://194.44.187.20/cgi-bin/classman.cgi

