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Опис дисципліни 
Метою вивчення навчальної дисципліни «Політологія» є формування у здобувачів вищої 

освіти таких компетентностей: 
– здатність реалізовувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого 
розвитку, верховенства права, прав і свобод людини та громадянина України; 

– здатність усвідомлювати об’єм та засоби впливу політики як на суспільство у цілому, так і 
на окрему людину, визначати власне місце у політичних процесах, розуміти загальні основи 
політичного розвитку нашої держави, зміст та напрямки впливу політичної системи на 
суспільство; 

– здатність відрізняти суб’єктивні, спонтанні складові суджень від об’єктивних та 
аргументованих, вміти надавати перевагу останнім. Схильність до самоперевірки отриманих 
результатів; 

– здатність застосовувати знання з політології, для розуміння причинно-наслідкових зв’язків 
розвитку політичного життя суспільства й уміння їх використовувати в професійній діяльності. 

 
Навчальний контент 
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Назви  тем Результати навчання Завдання 

2 – 5 
Тема 1. Політологія 
як наука і навчальна 
дисципліна 

Базові знання політичної теорії, політичного 
аналізу, порівняльної та прикладної 
політології. Вміти аналізувати досягнення у 
сфері політології, знаходити наукові 
джерела, які мають відношення до сфери 
наукових інтересів здобувача, працювати з 
різними джерелами 

Тести, 
проблемні 
завдання, 
реферати 

1 
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2 2 5 
Тема 2. Політика як 
суспільне явище 

Знати на відповідному рівні загальну 
природу та значення політики як 
специфічного виду людської діяльності та 
особливої сфери пізнання, включаючи 
основні віхи розвитку уявлень про політику 
та її сучасні інтерпретації. 

Тести, 
питання, 
кейси 

– – 5 

Тема 3. Розвиток 
політичної думки в 
Україні: історія і 
сучасність 

Вміти використовувати сучасні політологічні 
теорії, концепти та методи для інтерпретації 
та змістовного аналізу політики на 
місцевому, національному та міжнародному 
рівні. 

Тести, 
проблемні 
завдання, 
реферати 

2 – 5 
Тема 4. Політична 
влада: природа, 
ресурси легітимність 

Мати базові знання щодо ключових 
принципів функціонування та 
закономірностей розвитку влади та 
публічної політики, політичних інститутів та 
процесів, політичної поведінки, політичної 
культури та ідеології, світової політики та 
політики окремих країн та регіонів 

Тести, 
проблемні 
завдання, 
реферати 

2 2 5 
Тема 5. Демократія в 
політичному житті 
сучасного світу 

Базові знання щодо ключових принципів 
демократії,  її форм (пряма та 
представницька), типи демократичних 
систем та способи їх формування 

Тести, 
питання, 
кейси 

– 2  5 

Тема 6. 
Етнонаціональні 
відносини й 
національна політика 

Уміти розрізняти поняття нації, народ та 
етносу, мати базові знання з проблемних 
питань, що стосуються  етнонаціональних 
відносин, національних меншини та 
етнополітики 

Тести, 
питання, 
кейси 

2 2 5 
Тема 7. Політична 
система: поняття, 
структура, типологія 

Вміти використовувати сучасні політологічні 
теорії, концепти та методи для інтерпретації 
та змістовного аналізу політичної системи, її 
структури та функцій  

Тести, 
питання, 
кейси 

–  – 5 
Тема 8. Політичне 
життя суспільства. 
Політика і мораль. 

Давати правильну оцінку окремих 
політичних фактів, їх сукупності в 
конкретних політичних умовах, розв‘язувати 
політичні проблеми 

Тести, 
проблемні 
завдання, 
реферати 

–  2 5 

Тема 9. Держава: 
поняття, основні 
ознаки, функції та 
форми 

Виявляти знання і розуміння основних 
теорій держави, як форми організації 
суспільства,  сукупності взаємопов’язаних 
установ і організацій, які здійснюють 
управління суспільством від імені народу 

Тести, 
питання, 
кейси 

2 2 5 

Тема 10. Політичні 
партії, партійні 
системи та 
політизовані 
громадські організації 
і рухи 

Розуміти загальне призначення політичних 
партій  через визначення їхніх функцій як 
основних напрямів впливу партій на 
політичну систему і суспільство загалом 

Тести, 
питання, 
кейси 

2 2 5 
Тема 11. Політичні 
еліти і політичне 
лідерство 

Знати тенденції трансформацій політичних 
еліт під час переходу від одного типу 
політичного режиму до іншого. Визначати 
складові іміджу політичного лідера та вміти 
визначати основні методи його формування 

Тести, 
питання, 
кейси 

–  2 5 
Тема 12. Сутність 
політичного режиму 
та його типи 

Виявити та обґрунтувати критерії типології 
політичних режимів та їх основні різновиди. 
Знати принципи та моделі демократії, роль 
в її функціонуванні виборчих систем та 
парламентів 

Тести, 
питання, 
кейси 
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Політика оцінювання 
● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням 
термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів 
відбувається із дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).   
● Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються на 
наявність плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не 
більше 20%. Списування під час контрольних робіт заборонені (в т.ч. із використанням 
мобільних девайсів). 
● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин 
(наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі за 
погодженням із керівником курсу.  
● Поточний контроль: Усне опитування в ході лекцій та семінарських занять, перевірка 
завдань (у тому числі самостійної роботи), оцінювання правильності вирішення тестових 
завдань.  

 
Оцінювання 

Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином: 

Види оцінювання % від остаточної оцінки 

Модуль 1 (теми 1-6)  усне опитування, тести, завдання 32 

Модуль 2 (теми 7-12) усне опитування, тести, завдання 32 

Підсумкове тестування по ЗМ 1  18 

Підсумкове тестування по ЗМ 2   18 

 
До Силабусу також готуються матеріали навчально-методичного комплексу: 

1) Навчальний контент (розширений план лекцій) 
2) Тематика та зміст семінарських робіт 
3) Завдання для модульного контролю  
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4) Електронне навчання в системі MODLE 
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