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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. 

Методи навчання - викладення наукового і навчального мультимедійного матеріалу з 

основних розділів, тем навчальної дисципліни на лекційних заняттях в аудиторії; 

закріплення, систематизація та узагальнення теоретичних знань, що були отримані 

студентами під час лекційних занять, позааудиторного опрацювання рекомендованих 

джерел інформації та представлення результатів самостійної роботи в письмовій формі 
(навчальне (практичне) завдання, реферат(есе) за заданою проблематикою), на 

семінарських/практичних заняттях та передсемінарських, передекзаменаційних 

індивідуальних консультаціях; під час проведення інтелектуальних ігор, диспутів, 

дебатів.  

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. 

Підсумковий контроль: залік.  

Базові знання  Теорія держави і права. 

Мова викладання Українська. 

 
Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні 

результати навчання 
 

Компетентності, якими повинен володіти студент Програмні результати вивчення політології 

Загальні компетентності 



ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу в політико- правовій сфері суспільної 

діяльності 

Формулювати власні обґрунтовані судження в коротких 

висновках при складанні професійних документів із 

застосуванням належних до аналізованих фактів понять і 

категорій політології та права 

ЗК 2. Здатність застосовувати знання з політології у 

практичних ситуаціях громадянської  і професійної 

життєдіяльності 

Здійснювати аналіз суспільних процесів і демонструвати власне 

бачення їх правового регулювання на основі особистої 

громадянської і професійної позицій 

ЗК 3. Знання і розуміння предметної області та 

розуміння професійної діяльності 

 

Визначати переконливість політичних аргументів у професійній 

діяльності в процесі реформування правової системи України на 

основі принципу верховенства права 

ЗК 4. Здатніть спілкуватися державною мовою, як 

усно, так і письмово 

Визначати і використовувати належні і прийнятні до складання 

професійних документів формулювання державною мовою 

ЗК 6. Навички використання інформаційних і 

комунікаційних технологій 

Використовувати інформаційні і комунікаційні технології при 

проведенні збору та інтегрованого аналізу матеріалів суспільно-

політичного характеру, пов’язаних з проблемами правового 

регулювання 

ЗК 8. Здатність бути критичним і самокритичним Демонструвати власне бачення вирішення проблем у професійній 

діяльності на основі етичних мотивів у поєднанні критичного та 

самокритичного підходів  

ЗК 9. Здатність працювати в команді Демонструвати власне бачення вирішення проблем у професійній 

діяльності на основі знань і розуміння законів політики в 

діяльності владних інститутів держави та їх впливу на мораль і 

право 

ЗК 10. Здатність діяти на основі етичних мотивів Формулювати власні обґрунтовані судження щодо професійної 

діяльності на основі етичних мотивів 

ЗК 11. Здатність усвідомлювати цінності 

громадянського (вільного демократичного) 

суспільства та необхідність його сталого розвитку 

Здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті проблем їх 

правового регулювання і демонструвати власне бачення шляхів їх 

розв’язання 

ЗК 12. Здатність усвідомлювати рівні можливості та 

гендерні проблеми 

Оцінювати недоліки і переваги правового регулювання прав 

людей в контексті їх рівності (зокрема гендерної) у зв’язку з 

принципом справедливості (зокрема недопущення зрівнялівки у 

винагороді за особистий вклад у справу) 

ЗК 13. Здатність зберігати та примножувати 

досягнення суспільства 

Визначати переконливість аргументів у процесі юридичної оцінки 

заздалегідь невідомих умов і обставин політичних змін при 

охороні суспільних здобутків 

ЗК 14. Цінування і повага різноманітності і 

мультикультурності 

Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів щодо 

різноманітності і мультикультурності суспільства з різних джерел 

для забезпечення рівних прав людей у правовому регулюванні 

суспільних процесів 

                              Спеціальні (фахові, предметні ) компетентності 

СК2 Знання і розуміння державних інститутів влади 

в їх розвитку 

Оцінювати недоліки і переваги правового врегулювання проблем 

тими чи іншими владними інститутами держави при звертанні до 

них 

СК11 Здатність визначати належні та прийнятні для 

юридичного аналізу факти взаємозв’язку політики і 

права 

Давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин 

(даних) політичного характеру з достатньою обґрунтованістю 

щодо їх взаємозв’язку з правовими явищами 

СК13 Здатність до критичного та системного аналізу 

правових явищ у взаємозв’язку з політичним 

впливом на них і застосування набутих знань у 
професійній діяльності 

Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу 

факторів політичного впливу на правові явища з метою їх 

підпорядкування верховенству права 

 
Тематичний план навчальної дисципліни 

Назва теми Види робіт Завдання самостійної роботи у 

розрізі тем 

Модуль 1. БАЗОВІ ЗАСАДИ ПОЛІТОЛОГІЇ. 
ОСНОВНІ ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ. 

Тема  1. Політологія як 

наука 

Відвідування занять; підготовка до семінарів 

і виступи на них при обговоренні планових 

Підготувати доповідь про зв’язок політології 

з теорією держави і права. 



 питань; підготовка питань для самостійної 

роботи здобувача; тестування. 

Тема 2. Політична влада 

та владні 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: «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 

та партійні системи. 

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 та партійні системи. 

Тема 6. Громадські 

організації та рухи. Групи 

впливу. 

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. Особа як суб’єкт 

політики.  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 

ідеологія. 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 ідеології». 

Тема 9. Політичний 

процес, політичний 

менеджмент і політичний 

маркетинг 

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 менеджменту і політичного 

маркетингу». 

Тема 10. Конфлікти і 

кризи в політичному житті 

 

Відвідування занять; підготовка до семінарів 

і виступи на них при обговоренні планових 

питань; підготовка питань для самостійної 

роботи здобувача; тестування. 

Написати есе на тему: «Політичні конфлікти 

і кризи: правові механізми вирішення». 

Тема 11. Політика й 

етнонаціональні 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: «Етнонаціональні 

відносини в політиці і праві України». 

Тема 12. Міжнародні 

відносини і міжнародна 

політика. 

Відвідування занять; підготовка до семінарів 

і виступи на них при обговоренні планових 

питань; підготовка питань для самостійної 

роботи здобувача; тестування; написання 

модульної контрольної роботи. 

Написати есе на тему: «Україна в 

міжнародних відносинах і міжнародній 

політиці». Підготуватися до модульної 

контрольної роботи № 2. 
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Програмне забезпечення навчальної дисципліни 

• Політологія: Дистанційний курс з дисципліни для студентів спеціальності 081 «Право» [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www2.el.puet.edu.ua/st/course/view.php?id=2152  

 
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: студенти мають свідомо дотримуватися «Положення про академічну 

доброчесність» ( http://puet.edu.ua/sites/default/files/polozhennya_pro_akademichnu_dobrochesnist_2020.pdf ); 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/neformalna-osvita ; Положення про 

зарахування результатів неформальної освіти. 

 
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 

 

http://www2.el.puet.edu.ua/st/course/view.php?id=2152
http://puet.edu.ua/sites/default/files/polozhennya_pro_akademichnu_dobrochesnist_2020.pdf
http://puet.edu.ua/uk/neformalna-osvita

