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Опис навчальної дисципліни 

Мета вивчення 

навчальної дисципліни 

формування політичної свідомості та політичної культури на основі знань 

про політичну систему суспільства, розуміння сутності, закономірностей, 

випадковостей та перспектив розвитку політичних подій, явищ.  

Тривалість 
3 кредити ЄКТС/90 годин (лекції 18 год., практичні заняття 14 год., самостійна робота 

58 год.) 

Форми та методи 

навчання 

Лекції та семінарські заняття в аудиторії та дистанційно, самостійна робота студентів 

поза розкладом навчальних занять. 

Система поточного та 

підсумкового контролю 

Поточний контроль:  доповіді з рефератами та їх обговорення; тестування; опитування 

та оцінка на семінарах; модульні контрольні роботи (модульне тестування); 

індивідуальні співбесіди на консультаціях. 

Базові знання  Теорія держави і права. 

Мова викладання Українська. 

 

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні 
результати навчання 

Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач  

Програмні результати навчання  

 

ЗК-1. Здатність до усного та письмового спілкування 

державною мовою. 

 

ЗК-4. Здатність до пошуку, обробки та аналізу 

інформації з різних джерел, у тому числі з 

використанням сучасних технологій і баз даних. 

ЗК-6. Знання і розуміння предметної області права у 

взаємозв’язку з політичною системою та здатність 

діяти в політико-правовій реальності. 

ЗК-7. Здатність до абстрактного й аналітичного, 

критичного мислення в політико-правовій 

реальності. 

ПРН 9. Вільно спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово, правильно вживаючи правничу термінологію у зв’язку з 

термінологією політичної системи. 

ПРН 3. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних 

джерел. 

 

ПРН 2. Здійснювати аналіз суспільно-політичних процесів у 

контексті аналізованої правничої проблеми і демонструвати 

власне бачення шляхів її розв'язання. 

ПРН 4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі 

аналізу відомої проблеми. Оцінювати недоліки і переваги 

аргументів. 



Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач  

Програмні результати навчання  

 

ЗК-8. Здатність застосовувати знання на практиці у 

стандартних та окремих нестандартних ситуаціях 

політико-правової дійсності. 

 

ПРН 5. Давати короткий висновок щодо окремих фактичних 

політико-правових обставин (даних) з достатньою 

обґрунтованістю. 

 

 

Тематичний план навчальної дисципліни 

Назва теми Види робіт Завдання самостійної роботи у 
розрізі тем 

Модуль 1. Базові засади політології. 

Тема  1. Політологія як  

навчальна дисципліна. 
Відвідування занять; підготовка до семінарів 

і виступи на них при обговоренні планових 

питань; підготовка питань для самостійної 

роботи здобувача; тестування. 

Підготувати доповідь про зв’язок політології 

з теорією держави і права. 

Тема 2. Політика і влада. Відвідування занять; підготовка до семінарів 

і виступи на них при обговоренні планових 

питань; підготовка питань для самостійної 

роботи здобувача; тестування. 

Написати есе на тему: «Взаємодія політики і 

права в реалізації політичної волі державною 

владою». 

Тема 3. Політична система 

суспільства. 

Відвідування занять; підготовка до семінарів 

і виступи на них при обговоренні планових 

питань; підготовка питань для самостійної 

роботи здобувача; тестування. 

Написати есе на тему: «Взаємодія політичної 

та правової систем». 

Тема 4. Політичні режими. Відвідування занять; підготовка до семінарів 

і виступи на них при обговоренні планових 

питань; підготовка питань для самостійної 

роботи здобувача; тестування. 

Написати есе на тему: «Взаємодія 

політичного та правового режимів». 

Тема 5. Політичні партії. Відвідування занять; підготовка до семінарів 

і виступи на них при обговоренні планових 

питань; підготовка питань для самостійної 

роботи здобувача; тестування. 

Проаналізувати статті 15, 36, 37 Конституції 

України на предмет відповідності їм 

навчального матеріалу курсу «Політологія» 

про політичні партії. 

Тема 6. Громадські 

організації та рухи. 

Відвідування занять; підготовка до семінарів 

і виступи на них при обговоренні планових 

питань; підготовка питань для самостійної 

роботи здобувача; тестування; написання 

модульної контрольної роботи. 

Проаналізувати статті 15, 36, 37 Конституції 

України на предмет відповідності їм 

навчального матеріалу курсу «Політологія» 

про громадські організації та рухи; 

Підготуватися до модульної контрольної 

роботи № 1. 

Модуль 2. Політика та суспільство. 
Тема  7. Людина і 

політика. Громадянське 

суспільство 

Відвідування занять; підготовка до семінарів 

і виступи на них при обговоренні планових 

питань; підготовка питань для самостійної 

роботи здобувача; тестування. 

Написати есе на тему: «Громадянське 

суспільство і держава в Україні»; «Політична 

соціалізація особи в Україні». 

Тема  8. Політична 

свідомість і політична 

культура. 

Відвідування занять; підготовка до семінарів 

і виступи на них при обговоренні планових 

питань; підготовка питань для самостійної 

роботи здобувача; тестування. 

Написати есе на тему: «Співвідношення 

політичної і правової свідомостей та 

культур». 

Тема 9. Політична 

діяльність і політичний 

процес 

Відвідування занять; підготовка до семінарів 

і виступи на них при обговоренні планових 

питань; підготовка питань для самостійної 

роботи здобувача; тестування. 

Написати есе на тему: «Співвідношення 

політичного процесу і права». 

Тема 10. Політичні 

конфлікти. 

Відвідування занять; підготовка до семінарів 

і виступи на них при обговоренні планових 

питань; підготовка питань для самостійної 

роботи здобувача; тестування. 

Написати есе на тему: «Політичний конфлікт 

і правові механізми його вирішення». 

Тема 11. Політика й 

національні відносини. 

Відвідування занять; підготовка до семінарів 

і виступи на них при обговоренні планових 

питань; підготовка питань для самостійної 

роботи здобувача; тестування. 

Написати есе на тему: «Співвідношення 

громадянських і національних прав людини і 

громадянина». 

Тема 12. Міжнародна 

політика. 

Відвідування занять; підготовка до семінарів 

і виступи на них при обговоренні планових 

Написати есе на тему: «Правосуб’єктність 

України в міжнародній політиці». 



питань; підготовка питань для самостійної 

роботи здобувача; тестування; написання 

модульної контрольної роботи. 

Підготуватися до модульної контрольної 

роботи № 2. 

 

Інформаційні джерела 

Основні:  
1. Баранівський В.Ф. Політологія : підручник / В.Ф. Баранівський ; Нац. акад. упр. – К. : Нац. акад. упр., 2016. – 

235 с. 

2. Гелей С.Д. Політико-правові системи світу : навч. посіб.  / С.Д. Гелей, 

С.М. Рутар. – К.: Центр навчальної літератури, 2017. – 346 с. 

3. Політологія : підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навч. закладів / Л.М. Герасіна, В.С. 

Журавський, В.Я. Зимогляд, Н.П. Осипова. –  

2-ге вид.,перероб.і доп. – К. : Ін Юре, 2015. – 519 с. 

4. Рудич Ф.М. Політологія: Підручник для студентів вищих навч.закладів / Ф.М. Рудич. – К. : Либідь, 2015. – 

478с. 

5. Воронянський О. В. Політологія: підруч. / О. В. Воронянський, Т. Ю. Кулішенко, І. В. Скубій. – Х.: 

ХНТУСГ імені Петра Василенка, 2017. – 180 с. 

 

Додаткові: 

1. Кириченко В.М. Політичні системи світу: кредитно-модульний курс : навч. посіб. / В.М. Кириченко. – К. : 

Центр навчальної літератури, 2017. – 218 с.  

2. Соснін О.В. Сучасні міжнародні системи та глобальний розвиток (соціально-політичні, соціально-економічні, 

соціально-антропологічні виміри) / О.В. Соснін, В.Г. Воронкова, О.Є. Постол. – К. : Центр учбової літератури, 

2015. – 556 с. 

3. Стратегічна культура та зовнішня політика України : монографія / за заг. редакцією І.М. Коваля, О.І. 

Брусиловської, В.А. Дубовика. – О. : Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2017. – 264 с. 

4. Сучасна політична лексика : енциклопедичний словник-довідник /[І.Я. Вдовичин, Л.Я. Угрин, Г.В. Шипунов та 

ін.]; за наук. ред. Хоми Н.М. – Л. : «Новий Світ-2000», 2015. – 396 с.   

5. Шляхтун, П.П. Політологічний термінологічний словник / П. П. Шляхтун; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 

– К. : Київський університет, 2015. – 543 с. 

 

Програмне забезпечення навчальної дисципліни 

 

 Пакет програмних продуктів Microsoft Office.  

 

Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання 

 Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності). 

Перескладання модулів відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин (наприклад, 

лікарняний). 

 Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання поточних модульних робіт та тестування 

заборонено (в т. ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під 

час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття. 

 Політика щодо відвідування: 

відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, працевлаштування, 

стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за погодженням із провідним викладачем. 

 Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya 

 

Оцінювання 

Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання 

Види робіт 
Максимальна 

кількість балів 

Модуль 1 (теми 1-6): захист домашнього завдання (0-12 балів); обговорення планового питання 

на семінарі (0-18 балів); поточне тестування (0-6 балів); поточна модульна контрольна робота 

(14 балів). 

50 

Модуль 2 (теми 7-12): захист домашнього завдання (0-12 балів); обговорення планового питання 

на семінарі (0-18 балів); поточне тестування (0-6 балів); поточна модульна контрольна робота 

(14 балів). 
50 



Разом 100 

 

Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення навчальної дисципліни 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка за 
шкалою ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

90-100 А Відмінно  

82-89 В Дуже добре  

74-81 С Добре 

64-73 D Задовільно 

60-63 Е Задовільно достатньо 

35-59 FX Незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

навчальної дисципліни 

 


