




 
Опис навчальної дисципліни 

 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, спеціальність, 

освітній рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 3 

 
Вибіркова  

 05 Соціальні та поведінкові 

науки 

Модулів – 2  Рік підготовки 

Змістових модулів – 2 

Спеціальність :     

 053 Психологія 

3-й 3-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

(Реферат) 

 

Семестр 

Загальна кількість годин - 

90  

5-й 5-й 

Лекції 

Тижневих годин  

для денної форми 

навчання:  

 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 4 

Освітній рівень: перший 

(бакалаврський) 

 

12 год. 4 год. 

Практичні, семінарські 

18 год. 6 год. 

Лабораторні 

0 год. 0 год. 

Самостійна робота 

60 год.      80 год. 

Індивідуальні завдання:  - 

Вид контролю:  

залік 

 

 

 Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить: 

 для денної форми навчання –  33% : 67% 

  для заочної форми навчання – 11% / 89% 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою є вивчення сутності, характеру, закономірностей сфери політики, політичної дійсності, 

політичного життя особи і суспільства. Ознайомлення з особливостями та закономірностями 

політичного процесу, функціонування політичної системи і влади, сутність, форми і методи діяльності 

суб’єктів політики. 

Завдання: 

 засвоєння студентами знань з історії політичної думки та теорії політичної науки; 

 отримання знань про категоріальний апарат, методологічні засади та методи політичної науки; 

 вироблення у студентів навичок виокремлювати теоретичні і прикладні аспекти політологічного 

знання, раціонального та ірраціонального в політиці; 

 отримання знань та уявлень про природу сучасних політичних процесів, сутність і різновиди 

політичних систем та режимів; 

 набуття досвіду критичного оцінювання різноманітних теоретичних підходів та шкіл, що існують в 

політології; 

 здобуття навичок для практичного застосування теоретичних знань з аналізу політичних процесів та 

явищ в Україні та інших державах. 

 

ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

Місце навчальної дисципліни «Політологія» визначається тим, що будь-яка професія потребує 

знань політичних процесів та політичних відносин у суспільстві з метою формування патріотизму, 

демократичних цінностей та громадянської свідомості студентської молоді. Дисципліна поєднує 

теоретичні та прикладні аспекти таких дисциплін як «Філософія», «Соціологія», «Правознавство», 

«Історія України» тощо. 

 

ПРОГРАМНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми у процесі навчання, що передбачають застосування 

основних теорій та методів і характеризуються комплексністю та 

невизначеністю умов. 

Загальні 

компетентності (ЗК) 

ЗК3. Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

ЗК4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; мислити 

концептуально, системно, саногенно.  

ЗК5. Здатність бути критичним і самокритичним,  

ЗК6. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК7. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК10. Здатність реалізувати 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 і громадянина в Україні, 

знання юридичних та морально-етичних нормативно-регулятивних 

засад професійної діяльності психолога і готовність неухильно 

дотримуватись їх. 

ЗК11. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, 

наукові цінності і досягнення суспільства. 

Спеціальні (фахові, 

предметні) 

компетентності (СК) 

СК7. Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, 

формулювати аргументовані висновки та рекомендації. 

СК11. Здатність до особистісного та професійного 

самовдосконалення, навчання та саморозвитку,  ефективної адаптації 

до нових ситуацій у сфері професійної діяльності.  

 



ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

ПР3. Здійснювати пошук інформації з різних джерел, у т.ч. з використанням інформаційно-

комунікаційних технологій, для вирішення професійних завдань. 

ПР4. Обґрунтовувати власну позицію, робити самостійні висновки за результатами власних 

досліджень і аналізу літературних джерел. 

ПР8. Презентувати результати власних досліджень усно/письмово для фахівців і нефахівців. 

ПР10. Формулювати думку логічно, доступно, дискутувати, обстоювати власну позицію, 

модифікувати висловлювання відповідно до культуральних особливостей співрозмовника. 

ПР12. Складати та реалізовувати програму психопрофілактичних та просвітницьких дій, заходів 

психологічної допомоги у формі лекцій, бесід, круглих столів, ігор, тренінгів, тощо, відповідно 

до вимог замовника. 

ПР13. Взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, толерантно ставитися до осіб, які 

мають інші культуральні чи гендерно-вікові відмінності. 

ПР15. Відповідально ставитися до професійного самовдосконалення, навчання та саморозвитку. 

ПР17. Демонструвати соціально відповідальну та свідому поведінку, слідувати гуманістичним та 

демократичним цінностям у професійній та громадській діяльності. 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності студента при оцінюванні результатів 

навчання з навчальної дисципліни, є: 

 своєчасне і у повному обсязі виконання всіх навчальних завдань, що передбачені робочою 

програмою навчальної дисципліни; 

 глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом навчальної дисципліни, що міститься 

в основних та додаткових рекомендованих літературних джерелах; 

 вміння самостійно аналізувати явища, що вивчаються, у їх взаємозв’язку та розвитку; 

 вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач. 

 

 

ЗАСОБИ ОЦІНЮВАННЯ 

Оцінювання навчальних досягнень студентів за усіма видами навчальних робіт проводиться за 

поточним та підсумковим контролями. Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни 

проводиться в усній та письмовій формі (опитування, тестування, самостійна робота). 

Контроль самостійної роботи проводиться шляхом перевірки виконаних завдань. Усі контрольні заходи 

включено до 100-бальної шкали оцінювання. 

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою, результатом є загальна сума балів 

за всі форми контролю. 

На семінарських заняттях студенти за усну відповідь та письмову відповідь максимально можуть 

отримати 5 балів. При цьому, студенти здійснюють огляд літератури за ключовими поняттями теми, 

анотують та конспектують першоджерела, оформляють відповіді на питання семінару у вигляді 

конспектів та словників, беруть участь у дискусіях. Усне опитування студентів може здійснюватись 

індивідуально або фронтально. Загальний бал за цей вид роботи по кожному змістовому модулю 

виводиться з середнього балу за всі відповіді. 

Самостійна робота студентів ділиться на базову і додаткову. Базова самостійна робота забезпечує 

підготовку студента до аудиторних занять і контрольних заходів. Результати цієї підготовки 

виявляються в активності студента на заняттях, при виконанні ним контрольних робіт, тестових завдань 

й інших видів робіт. Базова самостійна робота студентів включає: опрацювання лекційного матеріалу і 

рекомендованої літератури; пошук (підбір), огляд літератури і електронних джерел інформації; вивчення 

матеріалу, винесеного на самостійне опрацьовування; підготовка до лабораторних робіт, практичних  

(семінарських) занять; підготовка до написання контрольних робіт, інших форм поточного контролю; 

систематизація вивченого матеріалу. 



 Додаткова самостійна робота спрямована на поглиблення і закріплення знань студента, розвиток 

аналітичних навичок з проблематики навчальної дисципліни. Вона включає такі види робіт: аналіз 

наукових публікацій з визначеної викладачем теми; бібліографічний огляд літератури за заданою 

проблематикою; розробка мультимедійної презентації; написання та захист реферативної роботи; 

виконання практичних задач, ситуативних завдань; підготовка термінологічного словника та ін. 

Розподіл балів, що отримують студенти 

1) усні відповіді на семінарських заняттях з використанням власних конспектів та словників – максимум 

30 балів  

2) індивідуальна реферативна робота на обрану студентом тему – максимум 20 балів; 

3) колоквіум  (конспект наукових праць та усне опитування) –  максимум 30 балів; 

4) контрольна робота– максимум  20 балів; 

Загальна кількість – 100 балів, форма підсумкового контролю - залік. 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ECTS 

 
Оцінка за національною шкалою (пояснення) 

90 – 100 А 
відмінно (відмінне виконання лише з 

незначною кількістю помилок) 

80 – 89 В 
дуже добре (вище середнього рівня з 

кількома помилками) 

70 – 79 С 
добре (загалом правильне 

виконання з певною кількістю суттєвих помилок) 

60 – 69 D 
задовільно (непогано, але зі значною 

кількістю недоліків) 

50 – 59 Е 
достатньо (виконання задовольняє 

мінімальним критеріям) 

26 – 49 FX 
незадовільно (з можливістю повторного 

складання) 

0-25 F 
неприйнятно (з обов'язковим повторним 

курсом) 

 

Теми рефератів 

1. Політологія в системі інших суспільних наук 

2. Прогностична функція політології, її роль та місце у політичному розвитку України. 

3. Соціальна   структура   сучасного   суспільства   України, тенденції його розвитку  

4. Проблеми управління державними справами у громадсько-політичних поглядах Конфуція 

5. Політичні ідеї Фоми Аквінського 

6. Теорія правової держави у політичному вченні І. Канта 

7. Принципи політичної діяльності  володаря в концепції Макіавеллі 

8. Теорії поділу влади Дж. Лока та Ш. Монтеск’є 

9. Теорія суверенітету Ж. Бодена 

10. Політичні ідеї київських князів 

11. Державотворчі концепції українських гетьманів 

12. Політичні погляди М. Драгоманова 

13. Розвиток і особливості націонал-комунізму в Україні 

14. Політична наука в сучасній Україні: суспільно-політичне значення і головні тенденції розвитку 

15. Концепція поділу влади: сучасна інтерпретація  

16. Державна влада в Україні: особливості, проблеми, перспективи  

17. Засоби масової інформації як "четверта влада"  

18. Основні причини зміни політичних режимів  



19. Типи політичних систем у посткомуністичних країнах: порівняльний характер  

20. Сутність та принцип правової держави в сучасному світі  

21. Громадянське суспільство та держава: питання співвідношення та взаємодії 

22. Основні тенденції розвитку сучасної держави  

23. Профспілки: можливості, проблеми та результати діяльності  

24. Неформальні об’єднання: структура та роль у суспільному житті  

25. Політична культура — культура політичного мислення і поведінки 

26. Політична культура української молоді на сучасному етапі  

27. Роль Конституції у формуванні демократичного політичного режиму в Україні 

28. Проблеми і перспективи становлення громадянського суспільства в Україні 

29. Вибори та їх роль у політичному житті України. Державна влада в Україні: особливості, 

проблеми, перспективи 

30. Багатопартійність як основна риса партійної системи в Україні 

 

Методичні рекомендації щодо підготовки реферативної роботи об’ємом 12 сторінок включають  

дотримання певних вимог. 

Структура реферату складається із наступних обов’язкових елементів: 

 Вступна частина; 

 Аналіз використаної літератури (2-3 абзаци); 

 Характеристика обраної теми та перспективність її дослідження; 

 Виклад основного матеріалу; 

 Висновки; 

 Список використаної літератури. 

 

 

Зразок тестових завдань для контролю знань 

 

Від якого давньогрецького слова походить поняття “політика”? 

1. Місто-держава. 2. Вчення про державу. 3. Відносини між окремими людьми. 4. Громадяни країни. 

2. Завдяки кому з античних мислителів набув поширення термін “політика”? 

1. Геродот. 2. Сократ. 3. Аристотель. 4. Демокріт. 

3. Як називають рівень здійснення політики, на якому діють національні держави та різні 

транснаціональні організації? 

1. Регіональний рівень. 2. Міжнародний рівень. 3. Національний рівень. 4. Місцевий рівень.  

4. Доповніть речення: “Політика — це особливий вид людської діяльності, пов’язаний із здобуттям 

і здійсненням... ” 

1. Насилля. 2. Влади. 3. Волі. 4. Боротьби. 

5. Суб’єктами політики не виступають: 

1. Соціальні групи. 2. Політичні організації. 3. Школи та вищі навчальні заклади. 4. Нації. 



Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Політика і суспільство 

 

Тема 1. Політологія як наука.  

Предмет, об’єкт і методи політології як науки. Політика, її місце і роль в 

суспільному житті. Підходи до розуміння феномену політики — буденний і науковий. 

Історія формування поняття «політика». Широке і вузьке розуміння політики. Політика як 

владні взаємовідносини: регулювання, розподілу, впливу і виконання. Специфіка 

формування політичної сфери. 

Підходи до визначення поняття наука. Предмет і об'єкт  науки, предмет і об'єкт 

політології. Історія формування політології як науки. Навчальні дисципліни, пов’язані з 

політичною наукою.  

 

Тема 2. Історія світової політичної думки 

Історія формування політичної думки античної Греції. Ідеали афінської демократії. 

Сократ, його вплив на розвиток політичної думки античної Греції. Модель ідеальної 

держави Платона. Арістотель — родоначальник  політичної науки. Стародавній Рим. Влив 

християнства на історію політичної думки. 

Специфіка політичної думки Середньовіччя. Політичні вчення Аврелія Августина, 

Томи Аквінського. Держава як цінність відносного характеру у творах мислителів 

Середньовіччя. 

Концепції природніх прав, суспільного договору, народного суверенітету, правової 

держави у Новий час. Їх вплив на формування сучасних політичних систем.  

 

Тема 3. Базові характеристики української політичної думки 

 

Специфіка та основні етапи формування української політичної думки. М.Драгоманов, 

В.Липинський, С.Томашівський, В.Кучабський, І.Франко, С.Дністрянський, 

В.Старосольський, В.Винниченко,  М.Хвильовий, М.Міхновський, Д.Донцов.  

 

Тема 4.  Політична влада. Політична система суспільства 

 

Питання влади в історичній ретроспективі, причини підвищеного інтересу до 

даного феномену у 20 ст. Підходи до визначення поняття влада, їх специфіка. Суб'єкт та 

об'єкт у владних взаємовідносинах, критерії  диференціації владних взаємовідносин від 

інших типів суспільних відносин. Потреба у владі, принципи і способи її реалізації. 

Види влади, поняття політична влада її специфіка і механізми реалізації.      

Поняття система, суть системного підходу. Політична система, моделі політичних систем. 

Теорії політичних систем Д. Істона, Г. Алмонда. Особливості політичної системи, її 

структура. Компоненти політичної системи. 

Зміст основних функцій політичної системи. Розвиток політичних систем і їх 

взаємодія з іншими підсистемами суспільства. Політична система України на сучасному 

етапі. 

 

Тема 5. Політичні ідеології 
 

Визначення поняття «політична ідеологія», підходи до її походження і суспільної 

ролі. Поняття «політична концепція», «політична доктрина». 

Світові ідеології та їх види. Лібералізм, консерватизм, соціалізм, націоналізм, 

комунізм, фашизм, релігійний фундаменталізм, анархізм. 

 



Тема 6. Політичні партії, політичні рухи. 

 

Історія виникнення політичних партій, генетична модель походження політичних 

партій за М. Дюверже. Політична партія у сучасному розумінні, її місце і роль у 

політичній системі. 

Політичні рухи, стадії розвитку політичних рухів за Є. Вятром. Типи рухів. Умови 

трансформації політичних рухів у політичні партії. 

Партійні системи, їх типологізація, переваги та недоліки. 

 

Тема 7. Вибори і виборчі системи.  

 

Поняття виборів та виборчих систем. Типи виборчих систем, їх вплив на 

формування партійної системи. Мажоритарна і пропорційна виборчі системи. Риси та 

різновиди пропорційних виборчих систем.  

 

Тема 8. Політична еліта і лідерство 
 

Питання еліти в історії політичної думки: античність, середньовіччя, новий час.  

Теорії еліт в період 19-20 ст.:  В. Паретто,  Г. Моска,  Г. Лассуел,  Л. Боден,  Х. Ортега-і-

Гассет. Підходи до визначення поняття еліти в сучасній науці. Політична еліта: в широку і 

вузькому значенні.  

Механізми формування еліт, політичних еліт. Місце і роль опозиції і 

контрпропозиції в системі влади. Функції політичної еліти. 

Специфіка формування політичної еліти в тоталітарному, авторитарному і 

демократичному режимах. 

Поняття та типи лідерства. Функції лідерства. 

Питання формування політичної еліти та лідерства в Україні. 

 

Тема 9. Політична свідомість і політична культура.  

 

Місце та роль політичної свідомості у владних відносинах. Структура політичної 

свідомості: її рівні і види. Поняття і структура політичної культури. Типологія політичних 

культур. Проблеми формування української політичної культури. 

 

Змістовий модуль 2. Політика і держава  

 

Тема 10. Держава як основний інститут політичної системи 

 

Місце, значення і роль політичного інституту в сучасних політичних системах. 

Підходи до розуміння місця і ролі держави, її походження Поняття держава, 

характеристики державної організацій, функції держави, її відмінність від інших 

інституційних утворень. 

Форми державного правління: республіка (президентська, парламентська, змішана), 

монархія (конституційна, абсолютистська) 

Види державно-територіального устрою: унітарні, федерації, конфедерації.  

Поняття політичний режим, його типологізація.  Питання трансформації 

тоталітарних і авторитарних режимів у демократичні. 

 

 

 

 

 



Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усьог

о  

у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

Змістовий модуль 1. Політика і суспільство 

Тема1. 

Політологія як 

наука та 

навчальна 

дисципліна 

8 2 4   2 11 1 2   8 

Тема 2. Історія 

світової 

політичної думки 

10  4   6 8     8 

Тема 3 Базові 

характеристики 

української 

політичної думки. 

10 2 4   4 9 1    8 

Тема 4. . 

Політична влада. 

Політична 

система 

суспільства 

6     6 8     8 

Тема 5. Політичні  

партії, політичні 

рухи. 

12 2 4   6 10  2   8 

Тема 6. Вибори та 

виборчі системи. 

8  2   6 10  2   8 

Тема 7. 

Політична 

еліта і лідерство 

8 2    6 9 1    8 

Тема 8. Політичні 

ідеології 

 

6     6 8     8 

Тема 9. Політична 

свідомість та 

політична 

культура. 

8 2    6 9 1    8 

Змістовий модуль 2. Політика і держава 

Тема10. Держава 

як основний 

інститут  

політичної 

системи. 

8 2    6 8     8 

  

Усього годин  
90 12 18   60 90 4 6   80 

 



 

 Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Політологія: предмет і об'єкт політології як науки.  2 

2 Політика як соціальне явище. 2 

3 Базові характеристики світової політичної думки. 2 

4 Основні етапи розвитку політичної думки в 

Україні 

2 

5 Держава як інститут політичної системи. 2 

6 Політична влада 2 

7 Політичні партії та політичні рухи 2 

8 Вибори та виборчі системи 2 

9 Політична культура та політична свідомість 2 

 Разом 18 

 

 

 

6. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Не передбачено 0 

 

7. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Не передбачено 0 

 

Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Історія виникнення, предмет та структура  науки 

про політику 

6 

2 Політика як соціальне явище 6 

3.        Розвиток суспільно-політичної думки в античний та  

середньовічний періоди 

8 

4 Базові характеристики української політичної 

думки 

8 

5 Політична влада 6 

6 Політичні партії, партійні системи та суспільно-

політичні рухи 

8 

7 Вибори і виборчі системи 6 

8 Політична еліта 6 

9 Держава як інститут політичної системи 

суспільства 

6 

                                           Разом 60 

 

 

 

ФОРМИ КОНТРОЛЮ 



Усне та письмове опитування, тести, реферат, колоквіум, контрольна робота, конспекти 

першоджерел, мультимедійна презентація,  

 

ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ, ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Навчальна дисципліна «Політологія» передбачає використання мультимедійного 

обладнання (комп’ютер, проектор). 

 

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

    Опорний конспект лекцій 

    Методичні рекомендації для семінарських та практичних занять. 

    Методичні рекомендації для самостійної роботи. 

    Тести для  контролю знань. 
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