
СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПОЛІТОЛОГІЯ» 
 

Галузь знань    12 «Інформаційні технології» Освітній рівень    бакалавр  

Спеціальність    124 «Системний аналіз» Семестр 3,4 

Освітньо-професійна програма «Системний аналіз» Тип дисципліни Загальної підготовки (вільного вибору) 

Обсяг: 
Кредитів ECTS Годин 

За видами занять: 

Лекцій Семінарських занять Практичних занять Лабораторних занять Самостійна підготовка 

10 300 36 72 - - 192 

АНОТАЦІЯ КУРСУ 
Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі 

Освітні компоненти, які передують вивченню 1. Групова динаміка і комунікації 2. Філософія 3 Ділові комунікації  

Освітні компоненти для яких є базовою 1. Засади відкриття власного бізнесу 

Мета курсу: 
Навчити майбутніх професіоналів бути здатними застосовувати політичні знання у різних сферах людської діяльності. Отримані знання наддадуть 

можливості свідомо оцінювати потік політичної інформації в засобах масової інформації, реалізувати свої права та обов’язки як  громадянина. 
Компетенції відповідно до освітньо-професійної програми 

ЗК 6.  Здатність до усного і письмового професійного спілкування. 

ЗК 9. Здатність здійснювати професійну діяльність і приймати обґрунтовані рішення, керуючись засадами соціальної відповідальності, правових та 

етичних норм. 

Результати навчання відповідно до освітньо-професійної (програмні результати навчання – ПРН) 

ПРН 1.   Знати та володіти основами ділового мовлення, ведення службової документації та офіційно-діловим стилем і засобами професійного 

спілкування, культурою усного і писемного мовлення, ведення ділових паперів. 

ПРН32. Знати особливості соціально-економічних та політичних процесів у державі 
 

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ 

Тема, опис теми Вид заняття Форми і методи навчання/питання до самостійної роботи 

Розділ І Політологія як наука   

Тема 1. Політологія як наука і навчальна дисципліна. 
Знати: зміст понять: «політика», «політологія», основні функції 
політології та загальні структурні складові політології як науки про 
політику.  
Вміти: використовувати категорії політичної науки у дискусіях та 
аналітичних оцінках. 
Формування компетенцій:ЗК9.   
Результати навчання: ПРН33. 
Рекомендовані джерела: 1,3,4,9,10,13,14,16-30 

Лекція 1  Лекція-візуалізація, експрес-опитування студентів  

Семінарське 

заняття 1 

Усне опитування, тестування, навчальна дискусія, 

обговорення ситуаційного завдання 

Тема 2. Історичний розвиток політичної думки. 
Знати: історію формування та розвитку різних країн світу у сфері 
політики, порівнювати та оцінювати мануле у політичній діяльності 
різних епох. 

Лекція 2  Лекція-візуалізація, експрес-опитування студентів 

Семінарське Усне опитування, тестування, тематична дискусія, доповідь з презентацією 



Вміти: використовувати отриманий іншими країнами досвід у власній 
оцінці політичного стану країни та відстоюванні поглядів свдомого 
громадянина   
Формування компетенцій:ЗК9.   
Результати навчання: ПРН33.. 
Рекомендовані джерела: 1,3,4,8,9,10,13,14,16-30 

заняття 2 за тематикою самостійного вивчення дисципліни 

 

Тема 3. Ідеологічні парадигми політики. 

Знати: ідеології минулого та сучасні ідейні парадигми, 

включаючи радикальні течії  
Вміти: аналізувати ідейні доктрини та формувати власні погляди на 

сучасні ідеологічні спрямування, підтримувати принципи прийнятної 

для власної країни ідеології та свідомо приймати участь у виборчому 

процесі.   
Формування компетенцій:ЗК9.   
Результати навчання: ПРН33. 
Рекомендовані джерела: 1,3,4,9,10,13,14,16-30 

Лекція 3  Лекція-візуалізація, експрес-опитування студентів 

Семінарське 

заняття 3 

Усне опитування, навчальна дискусія. 

Проведення модульного контролю №1  «Політологія як наука» 

Тема 1. Політологія як наука і навчальна дисципліна. 

Тема 2. Історичний розвиток політичної думки. 

Тема 3. Ідеологічні парадигми політики. 

Самостійна 

робота 

1. Розкрийте походження, сутність і функції політики. 
2. Визначить предмет політології, її структуру та функції. 
3. Якими методами користується політологія? 
4. Назвіть основні підходи пізнання політичних явищ в історії політичної 

науки. 
5. Розкрийте поняття політичної ідеології, її рівні та функції. 
6. На яких ідейних засадах базується політичний радикалізм? 

 

Розділ ІІ Політична система як механізм здійснення влади 

Тема 4. Влада як центральна проблема політики. 
Знати: суть понять «влада», «політична влада», «легітимність влади». 
Знати розподіл влад у демократичному суспільстві та політичні 
інститути відповідальні і приналежні до кожної з гілок влади. 
Вміти:  аналізувати інформацію в галузі політики у ЗМІ та займати 
активну позицію в політичному житті країни. 
Формування компетенцій:ЗК9.   
Результати навчання: ПРН33. 
Рекомендовані джерела: 1,3,4,9,10,13,14,16-30 

Лекція 4  Лекція-візуалізація, експрес-опитування студентів 

Семінарське 

заняття 4 

Усне опитування, дикусія, доповідь з презентацією за тематикою 

самостійного вивчення дисципліни 

Тема 5. Політична система як механізм здійснення влади. 
Знати: підходи до розгляду політичної системи суспільства, 
оцінювати кожну з підсистем та простежувати їх взаємозв’язок  
Вміти: аналізувати, інтерпретувати та оцінювати політичні явища та 
політичні процеси в Україні і світі 
Формування компетенцій:ЗК9.   
Результати навчання: ПРН33. 
Рекомендовані джерела: 1,3,4,6,9,10,13,14,16-30 

Лекція 5  Лекція-візуалізація, експрес-опитування студентів 

Семінарське 

заняття 5 
Усне опитування, навчальна дискусія, доповідь з презентацією за 
тематикою самостійного вивчення дисципліни 

Тема 6. Держава в політичній системі суспільства. Лекція 6  Лекція-візуалізація, експрес-опитування студентів 



Знати: концепції походження держав, первинні та вторинні ознаки 
держави. Суть та принципи правової держави  
Вміти: надати експертну оцінку сучасним політичним подіям та 
процесам. 
Формування компетенцій:ЗК9.   
Результати навчання: ПРН33. 
Рекомендовані джерела: 1,3,4,6,9,10,13,14,16-30 

Семінарське 

заняття 6 

Усне опитування, навчальна дискусія. 

Проведення модульного контролю №2  «Політична система як механізм 

здійснення влади» 

Тема 4. Влада як центральна проблема політики. 

Тема 5. Політична система як механізм здійснення влади. 

Тема 6. Держава в політичній системі суспільства. 

Самостійна 

робота 

1. Назвіть основні концепції влади в політології. 
2. Розкрийте сутність та назвіть джерела і види влади. 
3. Що означає поняття «легітимність» політичної влади? 
4. Розкрийте значення системного аналізу для розуміння особливостей здійснення 

влади у суспільстві. 
5. Розкрийте структуру і функції політичної системи. 
6. Яку роль у характеристиці політичної системи відіграє поняття політичного 

режиму? 
7. Розкрийте витоки, ознаки та різновиди тоталітарного політичного режиму. 
8. Назвіть характерні ознаки авторитаризму. 
9. Назвіть політичні принципи демократії та її основні концепції. 
10. У чому полягає сутність держави та які її основні ознаки? 
11. Назвіть основні форми державного правління. 
12. Які існують форми державного устрою? 
13. Розкрийте форму організації державної влади в Україні.   

Розділ ІІІ Технології політичного процесу 

Тема 7. Технології політичного процесу. 
Знати:  суть понять «політичний процес», «виборчий процес», 
«партійна система» 
Вміти: оцінювати сучасний стан політичного процесу в Україні, а також вміти 
надати експертну оцінку сучасним політичним подіям та процесам. 
Формування компетенцій:ЗК9.   
Результати навчання: ПРН33. 
Рекомендовані джерела: 1-7,12,13,14,16-30 

Лекція 7  Лекція-візуалізація, експрес-опитування студентів 

Семінарське 

заняття 7 
Усне опитування, тестування, навчальна дискусія.  

Тема 8. Політична свідомість та політична культура. 
Знати: суть та взаємозв’язок понять «політична культура», «політична 
свідомість», «політичні знання», «політична соціалізація» 
Вміти: надати професійний коментар в мас-медіа стосовно політичних подій 
та процесів. 
Формування компетенцій:ЗК9.   
Результати навчання: ПРН33. 
Рекомендовані джерела: 1,3,4,9,10,13,14,16-30 

Лекція 8  Лекція-візуалізація, експрес-опитування студентів 

Семінарське 

заняття 8 

Усне опитування, навчальна дискусія, доповідь з презентацією за тематикою 

самостійного вивчення дисципліни 

Тема 9. Міжнародні політичні відносини та геополітика. 

Знати: суть геополітичного процесу, глобальних проблем сучасності, 

зовнішньої політики держави  

Вміти: орієнтуватися у питаннях внутрішньої та зовнішньої політики 

держав та у питаннях міжнародних відносин  

Лекція 9 Лекція-візуалізація, експрес-опитування студентів 

Семінарське 

заняття 9 

Усне опитування, навчальна дискусія, доповідь з презентацією за тематикою 

самостійного вивчення дисципліни. Проведення модульного контролю №3  

«Технології політичного процесу» 



Формування компетенцій:ЗК9.   
Результати навчання: ПРН33. 
Рекомендовані джерела: 1-4,7,9,10,13-30 

 

Тема 7. Технології політичного процесу. 

Тема 8. Політична свідомість та політична культура. 
Тема 9. Міжнародні політичні відносини та геополітика. 

Самостійна 

робота 

1. Розкрийте сутність, генезис та функції політичних партій. 

2. Назвіть принципи типології політичних партій. 

3. У чому полягає сутність і функції політичного лідерства? 

4. Назвіть основні політологічні концепції лідерства. 

5. Розкрийте зміст поняття політичної еліти та назвіть основні 

функції еліти. 

6. Назвіть системи формування і відтворення еліти. 

7. Розкрийте сутність і структуру політичної культури. 

8. Покажіть місце політичної свідомості в структурі політичної 

культури . 

9. Яким чином політична культура впливає на політичну систему? 

10. В чому полягає суть політичної соціалізації? 

11. Основні типи сучасних виборчих систем. 

12. Особливості мажоритарної виборчої системи. 

13. Пропорційна виборча система та умови її застосування. 

14. Цілі, засоби і функції зовнішньої політики. 

15. Сучасні концепції світового політичного процесу. 

16. Структура геополітичних інтересів України. 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 
• Комп’ютерна лабораторія з програмами, що забезпечують презентаційне розкриття матеріалу 
• Мультимедійний проектор, маркерна дошка і екран;  
• Система дистанційного навчання і контролю  Moodle –http://dl.dut.edu.ua 
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КРИТЕРІЇ ТА МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ  

8. Мова вивчення освітньої компоненти 
українська 

9. Інформаційне забезпечення освітньої компоненти 

Система дистанційного навчання і контролю  Moodle –http://dl.dut.edu.ua 

10. Методи оцінювання, підсумкові звітності за освітньою компонентою 

Залік/іспит 
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