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1. Назва освітньої компоненти ПОЛІТОЛОГІЯ
2. Тип

3. Обсяг:

загальної підготовки

Кредитів ECTS
5

Освітні
компоненти, які
передують
вивченню
Освітні
компоненти для
яких є базовою

За видами занять:
Годин
Практичних
Лекцій
Семінар
занять
150
20
30
4. Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі

Лабораторних
занять
-

Самостійна
підготовка
100

1. Правознавство
2. Філософія
3. Конфліктологія і теорія переговорів
1.Політична аналітика та прогнозування

5. Компетенції відповідно до ОПП та вимог роботодавців:
Компетенції відповідно до ООП
Здатність реалізувати свої права та обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного)
суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свободи людини і громадянина в Україні.
Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та
закономірностей розвитку предметної області, її місця в загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і
технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

2
Компетенції відповідно до вимог роботодавців
Володіти основними категоріями політичної науки.
Орієнтуватися у функціях, щодо різних політичних інституцій
Уміння аналізувати, інтерпретувати та оцінювати політичні явища та політичні процеси в Україні і світі, використовуючи теоретичні
підходи та методи політичної науки.
Орієнтуватися у питаннях внутрішньої та зовнішньої політики держав та у питаннях міжнародних відносин.
Бути обізнаним у типах та способах ухвалення політичних рішень.
Вміти надати експертну оцінку сучасним політичним подіям та процесам.
Вміти надати професійний коментар в мас-медіа стосовно політичних подій та процесів.
6. Результати навчання відповідно до ОПП
Знати, розуміти та застосовувати в практичній діяльності законодавчі та галузеві нормативні документи.
Навчатися з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань.
7. План вивчення освітньої компоненти
Змістовн
ий розділ

Вид заняття

Тема

Знати

Вміти

План
занятт
я

Лекція,
методична
розробка

використовувати
категорії
політичної
науки у дискусіях та
аналітичних оцінках.
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Розділ 1
Лекція 1

зміст
понять:
«політика»,
Тема 1. Політологія як наука і «політологія», основні функції
навчальна дисципліна.
політології
та
загальні
структурні складові політології
як науки про політику.
історію
формування
та
розвитку різних країн світу у
розвиток
сфері політики, порівнювати та
оцінювати мануле у політичній
діяльності різних епох.

Лекція 2

Тема 2. Історичний
політичної думки.

Лекція 3

Тема 3. Ідеологічні парадигми ідеології минулого та сучасні
політики.
ідейні парадигми, включаючи
радикальні течії

використовувати
отриманий
іншими
країнами
досвід
у
власній
оцінці
політичного
стану
країни та відстоюванні
поглядів
свдомого
громадянина
аналізувати
ідейні
доктрини та формувати
власні
погляди
на

3
сучасні
ідеологічні w.php?id=80 ew.php?id=
222
80222
спрямування,
підтримувати принципи
прийнятної для власної
країни ідеології та
свідомо
приймати
участь у виборчому
процесі.

Лекція 4

Лекція 5

Лекція 6

Лекція 7

Лекція 8

суть
понять
«влада»,
«політична
влада»,
«легітимність влади». Знати
Тема 4. Влада як центральна розподіл
влад
у
проблема політики.
демократичному суспільстві та
політичні
інститути
відповідальні і приналежні до
кожної з гілок влади.

аналізувати
інформацію в галузі
політики у ЗМІ та
займати
активну
позицію в політичному
житті країни.

аналізувати,
підходи до розгляду політичної
інтерпретувати
та
Тема 5. Політична система як системи суспільства, оцінювати
оцінювати
політичні
механізм здійснення влади.
кожну
з
підсистем
та
явища та політичні
простежувати їх взаємозв’язок
процеси в Україні і
світі
надати
експертну
концепції походження держав, оцінку
сучасним
Тема 6. Держава в політичній первинні та вторинні ознаки політичним подіям та
системі суспільства.
держави. Суть та принципи процесам.
правової держави
оцінювати
сучасний
стан
політичного
Тема 7. Технології політичного суть
понять
«політичний процесу в Україні, а
процесу.
процес», «виборчий процес», також вміти надати
«партійна система»
експертну
оцінку
сучасним політичним
подіям та процесам.
надати
Тема 8. Політична свідомість та суть та взаємозв’язок понять вміти
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політична культура.

Лекція 9

Семінарське
заняття 1

Семінарське
заняття 2

4
«політична
культура»,
«політична
свідомість»,
«політичні знання», «політична
соціалізація»

професійний коментар edu.ua/mod/
в мас-медіа стосовно resource/vie
політичних подій та w.php?id=80
243
процесів.

орієнтуватися
у
Тема 9. Міжнародні політичні суть геополітичного процесу, питаннях внутрішньої
відносини та геополітика.
глобальних проблем сучасності, та зовнішньої політики
зовнішньої політики держави
держав та у питаннях
міжнародних відносин.
основні структурні складові
політології як науки та політики
як сфери діяльності людини
пов’язаної з владою, а також:
сутність політики та її роль в
житті суспільства; визначення
поняття
«політична
сфера використовувати
Тема 1. Політика як соціальне суспільства»; основні типи категорії
політичної
явище.
суб’єктів політики; основні науки у дискусіях та
види політики та їх зміст; аналітичних оцінках.
основні поняття, які описують
предмет політології; методи
політології;
завдання
політології; функції політики;
зв’язок політології з іншими
науками.
основні періоди політичної
використовувати
історії від Античності до
отриманий
іншими
Нового часу та виокремлення
країнами
досвід
у
підходів до вивчення політики:
Тема 2. Історія становлення
власній
оцінці
юридичного,
соціологічного;
політології як науки.
політичного
стану
сучасні концепції політики;
країни та відстоюванні
значення
міфології
для
поглядів
свідомого
розуміння
політичної
громадянина
діяльності;
концепція
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Семінарське
заняття 3

5
„ідеального
правління”
Конфуція; політичне значення
реформи
християнства
М.Лютера;
раціоналізм
політичних концепцій Т.Гоббса,
Дж.Локка; політична теорія
К.Маркса
і
її
наслідки;
проблема
української
державності
у
вітчизняній
політичній думці; соціальнополітичні погляди Г.Сковороди;
аналіз політичної спадщини
М.Костомарова,
М.Драгоманова,
І.Франка,
В.Липинського,
М.Донцова,
М.Міхновського,
М.Грушевського,
В.Винниченка;
вплив
європейської
політики
на
формування політичної думки в
Україні
суть
поняття
«політична
ідеологія», яке місце її у
сучасній політиці; розглянути
рівні
функціонування
політичної ідеології; ідеологія і
наука: спільне і особливе;
характеристика особливостей
Тема 3. Ідеологічні парадигми
ідеологічного
розвитку
в
політики
Україні;
середовищем
політичного екстремізму та
соціальні групи прихильників;
протиборство лібералізму і
консерватизму;
причини
виникнення
соціалістичної
ідеології; соціальні умови, що

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.
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Семінарське
заняття 4

Семінарське
заняття 5

6
сприяють
виникненню
радикальних ідеологій; сучасні
ідеологи неолібералізму; форми
і прояви націоналізму у світовій
та вітчизняній політиці.
специфіку саме політичної
влади,
визначити
основні
ознаки
політичної
влади;
охарактеризувати основні видів
влади;
розкрийте
суть
концепцій влади; визначити
суб’єкти і об’єкти політичної
Тема 4.
Влада
як явище
влади
та
розкрити
їх
суспільного життя.
взаємодію; визначити функції
політичної влади; зміст поняття
«легітимність влади» і типи
легітимності;
ресурси
політичної влади; принцип
розподілу політичної влади у
суспільстві.
вивчення політичної системи
концепції політичної системи
Д.Істона
і
Д.Алмонда;
структуру політичної системи
суспільства; типи політичних
режимів та їх характеристику;
ознаки
тоталітарного,
Тема 5. Політична система як авторитарного
та
механізм здійснення влад
демократичного
політичних
режимів;
ознаки,
що
визначають тип політичного
режиму в
Україні;
межі
розвитку демократії; соціальноекономічні
причини
виникнення
тоталітарного,
авторитарного
та

аналізувати
інформацію в галузі
політики у ЗМІ та
займати
активну
позицію в політичному
житті країни.
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явища та політичні
процеси в Україні і
світі
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Семінарське
заняття 6

Семінарське
заняття 7
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демократичного
політичних
режимів;
недемократичні
політичні режими в сучасних
країнах світу; основоположні
принципи, ознаки та форми
демократії;
характеристика
структурних
елементів
політичної системи суспільства.
соціально-економічні фактори,
що обумовили виникнення
держави; основні концепції
походження
держави;
характеристика основних ознак
держави; ідея «суспільного
Тема 6. Держава в політичній договору» Т.Гоббса і Дж.Локка
системі суспільства
та концепція Н.Макіавеллі про
сутність і роль держави; сучасні
форми монархії та їх їх
характеристика; аналіз форм
державного
правління
та
державного устрою України та
ін країн світу
критерії
для
класифікації
політичних партій; характерні
риси громадських організацій
та нові соціальні рухи в
політиці; функції політичної
партії;
сучасна
партійна
Тема 7. Технології політичного система в Україні; функції
процесу
профспілок
у
сучасному
суспільстві;
громадські
організації та рухи у сучасному
світі; причини виникнення,
функції, типологія та механізм
формування політичної еліти;
основні положення теорій еліт

надати
експертну
оцінку
сучасним http://dl.dut.
політичним подіям та edu.ua/mod/
resource/vie
процесам.

оцінювати
сучасний
стан
політичного
процесу в Україні, а
також вміти надати
експертну
оцінку
сучасним політичним
подіям та процесам.
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Семінарське
заняття 8
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Г.Моски,
В.Парето
та
Р.Міхельса; політичні еліти у
процесі
українського
державотворення
(Д.Донцов,
В.Липинський, М.Драгоманов);
причини відсутності консенсусу
політичних еліт в Україні;
стадії формування політичної
партії; громадських організацій
та нові соціальні рухи в
політиці; природа політичної
партії та її функції; сучасна
партійна система в Україні.
суть
процесу
політичної
соціалізації та вплив на неї
суб’єктів політики; формування
політичної свідомості; рівні та
типи політичної соціалізації;
процес
соціалізації
та
взаємозв’язок особистості і
політичної системи; механізми
політичної
соціалізації;
тенденції розвитку політичної
соціалізації; рівні, види і шляхи
Тема 8. Політична свідомість та
формування
політичної
політична культура
свідомості;
місце
і
роль
політичної свідомості у владних
відносинах; специфіка поняття
національна
свідомість;
тенденції
формування
політичної
свідомості
в
сучасному
українському
суспільстві;
типологія
політичної культури Г.Алмонда
і С.Верби, Є.Вятра; місце і роль
політичної
культури
в

надавати професійний
коментар в мас-медіа
стосовно
політичних
подій та процесів.
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Семінарське
заняття 9

Тема 9. Міжнародні політичні
відносини та геополітика.

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
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політичному житті суспільства;
політична поведінка як вираз
політичної культури; критерії
оцінки політичної культури
сучасного
українського
суспільства.
поняття
світова
політика;
політичний
конфлікт
у
міжнародних
відносинах;
шляхи та етапи регулювання
політичного
конфлікту;
визначення
світового
політичного процесу; досвід
марксизму
на
світовий
політичний процес; поняття та
основні умови політичного
розвитку;
політична
модернізація: сутність та етапи;
ієрархія глобальних проблем
сучасного світу; екологічна
проблема у взаємодії України з
іншими країнами; міжнародні
організації
що займаються
проблемами
глобалізації;
Україна та глобальні політичні
трансформації;
Україна
в
загальноєвропейському
політичному процесі.
•
основні
підходи
до
визначення
предмету
політології;
•
етапи
розвитку
політології як науки, її роль у
житті суспільства;
•
систему
категорій
політології;

орієнтуватися
у
питаннях
зовнішньої
політики держав та у
питаннях міжнародних
відносин.

•
характеризувати
об’єкт
і
предмет
політології;
•
виділяти основні
етапи
розвитку
політології як науки, її
методи і функції;
•
визначати місце
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історії політичної науки.
5. Розкрийте поняття політичної
ідеології, її рівні та функції.
6. На яких ідейних засадах
базується
політичний
радикалізм?
7. Назвіть
основні
концепції
влади в політології.
8. Розкрийте сутність та назвіть
джерела і види влади.
9. Що
означає
поняття
«легітимність»
політичної
влади?
10. Розкрийте значення системного
аналізу
для
розуміння
особливостей здійснення влади
у суспільстві.
11. Розкрийте структуру і функції
політичної системи.
12. Яку роль у характеристиці
політичної системи відіграє
поняття політичного режиму?
13. Розкрийте витоки, ознаки та
різновиди
тоталітарного
політичного режиму.
14. Назвіть характерні ознаки
авторитаризму.
15. Назвіть політичні принципи
демократії та її основні
концепції.
16. У чому полягає сутність
держави та які її основні
ознаки?
17. Назвіть
основні
форми
державного правління.
18. Які існують форми державного
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•
методи
і
функції
політології як науки;
•
місце
політології
в
системі
гуманітарних
дисциплін;
•
сутність
і
основні
визначення політики; роль
політики в суспільстві;
•
аспекти політики;
•
поняття «суб’єкт» та
об’єкт «політики»;
•
типологію
суб’єктів
політики та форми їх взаємодії.
•
історію формування та
розвитку різних країн світу у
сфері політики, порівнювати та
оцінювати мануле у політичній
діяльності різних епох.
•
ідеології минулого та
сучасні
ідейні
парадигми,
включаючи радикальні течії
•
підходи до розгляду
політичної системи суспільства,
оцінювати кожну з підсистем та
простежувати їх взаємозв’язок
•
суть
геополітичного
процесу, глобальних проблем
сучасності,
зовнішньої
та
внутрішньої політики держави

політології в системі
гуманітарних наук;
•
порівнювати
теоретичні підходи до
визначення політики;
•
визначати роль
політики
в
житті
суспільства;
•
розмежовувати
поняття “суб’єкт” та
“об’єкт” політики;
• характеризувати
типологію суб’єктів
політики;
• з’ясовувати основні
форми
взаємодії
суб’єктів політики.
• використовувати
категорії політичної
науки у дискусіях та
аналітичних оцінках.
• використовувати
отриманий
іншими
країнами досвід у
власній
оцінці
політичного
стану
країни
та
відстоюванні поглядів
свдомого
громадянина
• аналізувати
ідейні
доктрини
та
формувати
власні
погляди на сучасні
ідеологічні
спрямування,
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устрою?
19. Розкрийте форму організації
державної влади в Україні.
20. Розкрийте сутність, генезис та
функції політичних партій.
21. Назвіть принципи типології
політичних партій.
22. У чому полягає сутність і
функції політичного лідерства?
23. Назвіть основні політологічні
концепції лідерства.
24. Розкрийте
зміст
поняття
політичної еліти та назвіть
основні функції еліти.
25. Назвіть системи формування і
відтворення еліти.
26. Розкрийте сутність і структуру
політичної культури.
27. Покажіть місце політичної
свідомості
в
структурі
політичної культури .
28. Яким
чином
політична
культура впливає на політичну
систему?
29. В чому полягає суть політичної
соціалізації?
30. Основні
типи
сучасних
виборчих систем.
31. Особливості
мажоритарної
виборчої системи.
32. Пропорційна виборча система
та умови її застосування.
33. Цілі,
засоби
і
функції
зовнішньої політики.
34. Сучасні концепції світового
політичного процесу.

•

•

•

•

•

•

підтримувати
принципи прийнятної
для власної країни
ідеології та свідомо
приймати участь у
виборчому процесі.
аналізувати
інформацію в галузі
політики у ЗМІ та
займати
активну
позицію
в
політичному
житті
країни.
аналізувати,
інтерпретувати
та
оцінювати політичні
явища та політичні
процеси в Україні і
світі
надати
експертну
оцінку
сучасним
політичним подіям та
процесам.
оцінювати сучасний
стан
політичного
процесу в Україні, а
також вміти надати
експертну
оцінку
сучасним політичним
подіям та процесам.
надати професійний
коментар в мас-медіа
стосовно політичних
подій та процесів.
орієнтуватися
у
питаннях внутрішньої
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35.

Структура
геополітичних
інтересів України..

та
зовнішньої
політики держав та у
питаннях
міжнародних
відносин.

8. Мова вивчення освітньої компоненти
(українська, англійська, розділи, що викладаються англійською мовою)
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10. Методи оцінювання, підсумкові звітності за освітньою компонентою

14
Презентації, тестові завдання, екзамен
11. Матеріально-технічне забезпечення освітньої компоненти
Для проведення практичних занять з метою формування загальних та фахових компетенцій використовується спеціалізована лабораторія
"Віртуальний офіс", яка оснащена сучасними комп’ютерами та ліцензійним програмним забезпеченням.

