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1. Метою вивчення навчальної  дисципліни є формування у 

студентів знань про сутність політичного життя та  політичної влади, а також   

навичок аналізу політичних явищ та процесів, формування політичної 

культури. Політологія виконує завдання політичної освіти, вчить студентів 

давати самостійні оцінки політичним явищам та лідерам,  допомагає 

самовизначитись в політичному житті держави та світу. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є закономірності 

функціонування і розвитку політичних систем і політичних процесів 

суспільства, організації та функціонування політичної влади; закономірності 

відносин між соціальними суб’єктами з приводу політичної влади. 

Основними завданнями навчальної дисципліни є: ознайомлення 

студентів з основними проблемами сучасної  політології, із  засобами та 

методами діагностики політичних проблем, з такими політичними 

феноменами та цінностями, як громадянське суспільство, правова держава, 

права і свободи людини, формування   уміння мислити критично, самостійно 

здобувати знання з політичної тематики. 

2. Передумови для вивчення дисципліни: дисципліна «Політологія» 

базується на знаннях, отриманих студентами під час вивчення  курсів історії 

України та всесвітньої історії, курсів філософії, економічної теорії, 

української мови. 
 

3. Опис навчальної дисципліни 

 

 

 

Найменування показників 

Характеристика навчальної дисципліни 
 

денна форма 

навчання 

заочна (дистанційна) 

форма навчання 

Кількість кредитів  - 2 

Кількість годин        - 60 

 

вибіркова 
 

Семестр викладання 

дисципліни 

4 
 

 

Вид контролю: залік 
 

Розподіл часу: 

лекції  (годин) 16  

практичні заняття (годин) 16  

самостійна робота студентів 

(годин) 

28  

 

 

 

 

 

 



 4. Очікувані результати навчання з дисципліни   

 

По завершені вивчення дисципліни студенти повинні володіти наступними 

компетентностями: 

- здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 

- здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел; 

- здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності громадського (вільного, 

демократичного) суспільства та необхідніть його сталого розвитку, 

верховенства права, прав і свобод 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 у 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; 

Результати навчання: 

- знати кодекс професійної етики, розуміти соціальну значимість 

та культурні аспекти інженерії програмного забезпеченн і 

дотримуватись їх в професійній діяльності; 

- здатність діяти на основі етичних міркувань; 

- здатність орієнтуватися в основних поняттях політології, 

використовувати отримані  в результаті освоєння дисципліни знання;  

- здатність оцінювати перспективи розвитку сучасних політичних 

процесів;  

- здатність застосовувати політологічні знання у вирішенні 

соціально-професійних проблем;  

- здатність виявляти якості ідеологічної толерантності. 

 

5. Критерії оцінювання результатів навчання 

 

Підсумкова оцінка по дисципліні визначається додаванням загальної суми  

балів по поточному контролю до результату підсумкового контролю. 

Поточний контроль (0-50 балів) 

– опитування (20 балів). 

– підготовка та захист рефератів, доповідей тощо (10 балів) 

– відвідування лекцій та семінарських занять (10 балів) 

– наявність конспекту (10 балів) 

  



Складова 

підсумкової 

оцінки 

Бали та відповідний рівень 

знань, вмінь та навичок 

16-20 11-15 6-10 0-5 
 

 

Опитування 

Повна та 

аргументована 

відповідь на 

питання, 

розуміння 

матеріалу, 

обґрунтування 

суджень, вміння  

використовувати 

знання на 

практиці, навести 

необхідні 

приклади, 

послідовне і 

правильне 

викладення 

матеріалу 

 

Студент надає 

відповідь, яка 

відповідає тим 

же вимогам що і 

найвищий 

рівень, але 

допускаються 1-

2 помилки 

Викладена 

суть питання, 

але не 

проявлено 

достатньої 

логіки у 

викладанні 

матеріалу, не 

представлена 

аргументація, 

зроблено 

більше 

помилок 

Погане 

розуміння суті 

питання, 

відсутність 

логіки і 

аргументації, 

значна 

кількість 

помилок 

 

Підготовка та 

захист 

рефератів, 

доповідей 

тощо 

9-10 6-8 2-5 0-1 

Логічно 

викладена власна 

позиція, 

сформульовано 

висновки, тема 

розкрита 

повністю 

дотримано 

вимоги щодо 

зовнішнього 

оформлення, 

надано правильні 

відповіді на 

додаткові питання 

Основні вимоги 

до реферату 

(доповіді) та їх 

захисту 

виконано, але 

при цьому мають 

місце неточності 

у викладанні 

матеріалу, 

відсутня логічна 

послідовність у 

судженнях, 

недостатній 

об’єм, мають 

місце певні хиби 

в оформленні, на 

додаткові 

питання дано 

неповні відповіді 

 

Мають місце 

суттєві 

відхилення 

від вимог. 

Зокрема, 

тема 

висвітлена 

лише 

частково, у 

змісті 

допущені 

помилки або 

у відповідях 

на додаткові 

запитання, 

відсутні 

висновки 

Тема не 

розкрита 

зовсім або 

зміст не 

відповідає 

темі, має 

місце суттєве 

нерозуміння 

проблеми 

 
Відвідування 

лекцій та 

9-10 6-8 2-5 0-1 

Студент відвідав 

більше 90% 

Студент відвідав 

від 75% до 90% 

Студент 

відвідав від 

Студент 

відвідав 



семінарських 

занять 
занять занять 50% до 70% 

занять 

менше 50% 

занять 
 

Наявність 

конспектів 

9-10 6-8 2-5 0-1 

В наявності 

більше 90% 

об’єму 

навчального 

матеріалу 

від 75% до 90% 

занять 

від 50% до 

70% занять 

менше 50% 

занять 

 

Підсумковий контроль (0–50 балів) 

 

опитування або проведення підсумкового контролю у вигляді тестових або 

контрольних завдань (0 –50 балів) 
 

 

Номер 

питання 

Бали 

Опитування 

або проведення 

підсумкового 

контролю у 

вигляді тестових 

або контрольних 

завдань  

40-50 25-39 10-24 0-9 

Відповідь на 

питання повна, 

конкретна 

відзначається 

творчим 

підходом до 

розкриття 

питання. 

освоєна 

основна та 

додаткова 

література. 

Відповідь 

на питання 

повна, але 

мають 

місце 

незначні 

помилки. 

Освоєна 

основна 

література.  

Відповідь на 

питання 

неповна, мають 

місце помилки, 

несистематичний 

характер знань, 

освоєна 

частково. 

Наведені 

невірні 

відповіді, 

не 

розкрита 

суть 

питання, 

основна 

література 

не 

засвоєна. 

 

6. Засоби діагностики результатів навчання: Засобами діагностики з 

даної дисципліни є тестовий контроль, підготовка доповідей та рефератів, 

участь у наукових заходах кафедри. 
 

 

7. Розподіл дисципліни у годинах за формами організації освітнього 

процесу та видами навчальних занять 

 

 

Назва теми лекційного 

матеріалу 

Кількість 

годин 
Назва тем  

Кількість 

годин 
Література 

очна 
заоч

на 

ЛР, ПР, СЗ, СРС 

СРС 
очна 

заоч

на 

1 

2 

2 3 4 5 6 7 



Семестр 4.  

Тема 1. Предмет, методи 

та структура політології 

2  ПР1. Основне призначення 

політології як науки  та учбової 

дисципліни 

СРС1. Основні принципи і 

категорії політології. 

 2 

 

 

 

2 

    Осн: 1-3 

Додаткова:

5 

Інтернет-

ресурси: 

10-11 

 

 

 
Тема 2. Політика як 

соціальне явище. 

2  ПР2. Економічні, соціальні і 

духовні детермінанти політики. 

СРС2. Методи дослідження 

політичної реальності. 

2 

 

 

3 

 Осн: 1-3 

Додаткова: 

4; 5 

Інтернет-

ресурси: 9-

11 

Тема 3. Історія розвитку 

політичної думки 

2  ПР3. Основні етапи розвитку 

політичної думки. 

СРС3. Основні відмінності 

вчення про ідеальну державу у 

Платона та у Аристотеля. 

Значення  «ідеальної держави» 

Платона для сучасної України. 

2 

 

3 

 Осн: 1-3 

Додаткова: 

4; 7; 8 

Інтернет-

ресурси: 

10-11 

Тема 4. Політична влада і 

політичний режим 

2  ПР4. Політична влада та 

політичний режим 

СРС4. Критерії ефективності 

державної влади. 

 Проблеми легітимності 

політичної влади.  

Порівняльний аналіз 

авторитарного та тоталітарного 

політичних режимів 

Поняття харизматичної влади 

2 

 

 

 

4 

 Осн: 1-3 

Додаткова: 

4 

Інтернет-

ресурси: 

10-13 

Тема 5. Демократія в 

політичному житті 

суспільства 

2  ПР5. Сутність і основні риси 

демократії. 

Основні теорії демократії. 

Принципи демократії. 

Форми демократії. 

СРС5. Роль демократії в житті 

сучасного світу. 

Місце і роль політичного 

плюралізму в розгортанні 

демократії. 

Форми демократії 

2 

 

 

 

4 

 Осн: 1-3 

Додаткова:  

5 

Інтернет-

ресурси: 9-

10 



Тема 6. Політичні партії 

та партійні системи. 

Суспільно-політичні рухи 

2  ПР6. Політичні пртії, партійні 

системи та ссуспільно-політичні 

рухи. 

СРС6. Поняття, сутність, 

структура політичної системи 

суспільства. 

Основні теоретичні моделі 

функціонування політичних 

систем (системна, структурно-

фкнкціональна, інформаційно-

кібернетична,  модель політичної 

системи Д. Істона). 

 Критерії диференціації 

політичних партій. Суспільно-

політичні рухи: визначення та 

типологія. 

2 

 

 

 

4 

 

 Осн: 1-3 

Додаткова: 

4; 5 

Інтернет-

ресурси: 

10-13 

Тема 7. Виборче право та 

виборчі системи. 

2  ПР7. Виборче право та виборчі 

системи. 

СРС7. Виборча система 

кваліфікованої більшості. 

Передвиборча кампанія: роль 

ЗМІ, фінансування 

 

2 

 

 

4 

   Осн: 1-3 

Додаткова:   

5 

Інтернет-

ресурси: 

10-13 

Тема 8. Політична 

культура 

2  1. ПР8. Поняття «політична 

культура», її місце в політичній 

системі суспільства. 

Суб’єкти та функції політичної 

культури  

СРС8. Агенти   формування 

політичної культури.    

 

2 

 

 

 

 

4 

 Осн: 1-3 

Додаткова: 

4; 5 

Інтернет-

ресурси: 

10-13 

Усього за семестр 16  ПР 

 

СРС 

16  

 

28 

  

УСЬОГО за дисципліну 16  ПР 

 

СРС 

16 

 

 28 

  

 

8. Орієнтовна тематика індивідуальних та/або групових занять 

відсутня 

9. Форми поточного та підсумкового контролю  Засвоєння студентами 

навчального матеріалу  з дисципліни оцінюється на підставі результатів 

поточного контролю (тестування, поточного опитування, оцінювання 

рефератів та інших видів навчальної активності студентів на семінарських 

заняттях) протягом семестру. Підсумковий контроль здійснюється у формі 

заліку. 



10. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення  не потребує 
 

11. Рекомендовані джерела інформації 

 

 1. Базова література 

1 Піча В., Хома Я. Політологія. - Л.: Магнолія плюси, 2005. - 304 с.   

2 Політологія: підручник / Ю.М. Розенфельд, Л.М. Герасіна, Н.П. 

Осіпова. - Харків, Право, 2001. - 479 с. 

3 Потульницький В.А. Теорія української політології: Курс лекцій. - К.: 

Либідь, 1993. - 191 с. 

 

 2. Допоміжна література 

4 Практикум по политологии: учебное пособие для ВУЗов / Под ред. М.А. 

Василика. - М: Гардарики, 1999. - 384 с. 

5 Рябов С.Г. Політичні вибори: навч. посіб. - К.: Тандем, 1998. - 96 с. 

6 Себайн Д.Г., Торсон Т.Л. Історія політичної думки. -К.: Основи, 1997. - 

38 с. 

7 Політологія. Кінець XIX - перша половина XX ст. Хрестоматія / За ред. 

О.І.Семкіна. - Львів: Світ, 1996. - 800 с. 

8 Бебик В.М. Менеджмент виборчої кампанії: ресурси, технології, 

маркетинг: навч.-метод. посіб. - К.: МАУП, 2001. - 216 с. 

 

 3.Інтернет ресурси 

9 Файловий архів ХНАДУ: Конспекти лекцій, методичні вказівки 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://files.khadi.kharkov.ua/dorozhno-budivelnij-fakultet/informatyky-i-

prykladnoi-matematyky.html 

10 Дистанційний курс "Політологія" [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://dl.khadi.kharkov.ua/course/view.php?id=144 

11 Гаджиев К.С. Политология: Учебник для высших учебных заведений. 

[Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.bibliotekar.ru/politologia-2/index.htm 

12 Демин Г.И. Политология. Альбом схем. [Электронный ресурс]. Формат: 

pdf / zip Размер: 6,2 Мб Режим доступа: http://sferaznaniy.ru/politologiya/ 

 

 

http://files.khadi.kharkov.ua/dorozhno-budivelnij-fakultet/informatyky-i-prykladnoi-matematyky.html
http://files.khadi.kharkov.ua/dorozhno-budivelnij-fakultet/informatyky-i-prykladnoi-matematyky.html
http://dl.khadi.kharkov.ua/course/view.php?id=144
http://www.bibliotekar.ru/politologia-2/index.htm
http://sferaznaniy.ru/politologiya/
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