




ВСТУП 

1. Мета дисципліни – є оволодіння студентами знань про основоположні 
категорії, поняття, концепції політології, отримання цілісної системи знань про 
політичні явища та процеси, вироблення у студентів навичок до самостійного 
аналізу актуальних питань суспільно-політичного розвитку сучасного світу та 
України..  

Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни: 

1. Мати загальні знання та уявлення про політичну сферу суспільного життя та її 
основні інститути (держава, політичні партії, громадські організації, органи 
місцевого самоврядування, засоби масової інформації). 

2. Вміти на основі знань про політичну систему суспільства, її інститути, 
закономірності їх функціонування орієнтуватися в політичних процесах  
політичному житті зарубіжних країн та України. 

3. Володіти елементарними навичками наукового дослідження та управління 
інформацією; критичного ставлення та прогнозування стосовно політичних подій та 
явищ. 

Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Політологія» належить до 
переліку обов’язкових дисциплін та викладається студентам спеціальності 
“Культурологія» у VII семестрі бакалаврату. Навчальна дисципліна знайомить 
студентів з об’єктом, предметом, методологічними засадами та основними 
категоріями політології, такими як політика, політична влада, політична система, 
держава, громадянське суспільство, політичний режим, демократія, громадська 
організація, політична партія, партійна система, виборча система, політична еліта, 
політичне лідерство, політична культура, політична ідеологія, а також з 
особливостями міжнародних відносин та світового політичного процесу. Особливий 
наголос робиться на оволодіння знаннями про політичну культуру, її структурні 
елементи, типи, шляхи формування, особливості політичної культури в умовах 
різних типів політичних систем. 

Завдання (навчальні цілі) – оволодіння студентами понятійно-категоріальним 
апаратом політичної науки та методологією; набуття студентами систематизованих 
знань про закономірності функціонування політичної системи в зарубіжних країнах 
та в Україні, ролі політичної культури в цьому процесі; формування у студентів 
навичок самостійного аналізу політичних явищ та процесів. 

Дисципліна спрямована на формування наступних програмних 
компетентностей: 
ЗК 3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 
ЗК 4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  
ЗК 11. 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;  
ЗК 12. 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. 
ФК 3. Здатність критично аналізувати культурні явища та процеси з використанням 

загальнонаукових та спеціальних наукових методів;  



ФК 4. Здатність розуміти та інтерпретувати джерела культури (писемні, речові, візуальні) 

з урахуванням різних контекстів (історичного, соціального, антропологічного, 

політичного, релігійного, екологічного тощо).  

 

5. Результати навчання за дисципліною:  
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація 
4. автономність та відповідальність) 

Форми викладання 
і навчання 

Методи 
оцінювання 

Відсоток у 
підсумкові
й оцінці з 
дисциплін
и 

К
Код 

Результат навчання 

 Знати:    
1

1.1 
понятійно-категоріальний апарат 
політичної науки та її 
методологічні засади  

Лекція, семінар Усна доповідь, 
контрольна 
робота, іспит 

5 

1
1.2 

Основні інститути політичної 
системи (держава, політичні 
партії, громадські організації, 
органи місцевого 
самоврядування, засоби масової 
інформації) та особливості їх 
функціонування 

Лекція, семінар Усна доповідь, 
контрольна 
робота, іспит 

5 

1
1.3 

систему органів державної влади, 
порядок їх формування і 
функціонування та принципи 
взаємовідносин 

Лекція, 
самостійна робота 

Розробка 
культурної 
стратегії, 
контрольна 
робота, іспит 

5 

1
1.4 

особливості взаємовідносин 
громадянського суспільства та 
держави, роль і місце політичних 
партій і громадських організацій 

Лекція, 
семінар, самостійна 
робота 

Усна доповідь, 
розробка 
культурної 
стратегії  

6 

1
1.5 

теоретичні підходи до 
дослідження політичної еліти та 
політичного лідерства 

Семінар, 
самостійна робота 

Усна доповідь, 
розробка 
культурної 
стратегії  

5 

1
1.6 

сутність та структуру політичної 
свідомості та політичної 
культури, їх особливості за різних 
типів політичного режиму  

Семінар, 
самостійна робота 

Усна доповідь, 
іспит, 
контрольна 
робота, 
розробка 
культурної 
стратегії  

14 

 Вміти:    
2

2.1 
застосовувати понятійно-
категоріальний апарат політичної 
науки в науковому аналізі 
політичних процесів 
 

Семінар, 
самостійна робота 

Усна доповідь, 
розробка 
культурної 
стратегії, 
конспект 
текстів 

10 

2
2.2 

критично оцінювати різноманітні 
теоретичні підходи та концепції, 

Семінар, 
самостійна робота 

Усна доповідь, 
розробка 

10 



що існують у сучасній політичній 
науці 
 

культурної 
стратегії 

2
2.3 

орієнтуватись в основних методах 
та процедурах дослідження 
політичних явищ та процесів та 
застосовувати їх до аналізу 
актуальних питань теорії та 
практики політики 

Семінар, 
самостійна робота 

Усна доповідь, 
розробка 
культурної 
стратегії 

10 

 Комунікація:    
3

3.1 
Читати та критично аналізувати 
класичну та новітню 
політологічну літературу в 
підготовці до семінарських занять 
та написанні самостійних робіт 

Семінар, 
самостійна робота 

Усна доповідь, 
розробка 
культурної 
стратегії 

3 

3
3.2 

презентувати результати 
проведених політологічних 
досліджень та здійсненої 
самостійної роботи у вигляді 
доповідей, повідомлень, есе, 
презентацій, конспектів 

Семінар, 
самостійна робота 

Усна доповідь, 
дискусія, 
розробка 
культурної 
стратегії 

3 

2
3.3 

вести полеміку з питань поличної 
науки та політичних відносин в 
зарубіжних країнах та Україні 
на основі володіння понятійно-
категоріальним апаратом 
політичної науки, грамотно 
формулювати проблемно-
орієнтовані запитання до 
доповідачів 

Семінари Дискусія 3 

 Автономність та 
відповідальність: 

   

4
4.1 

вести самостійний пошук 
наукової інформації щодо тих або 
інших аспектів політики та 
обґрунтовувати особисту точку 
зору, спираючись на засвоєні 
поняття та категорії політології 

Самостійна робота розробка 
культурної 
стратегії, 
конспект 
текстів 

2 

4
4.2 

Відповідально та сумлінно 
ставитись до підготовки 
доповідей для семінарських 
занять, опрацьовувати 
рекомендовану кількість 
навчальної та наукової 
літератури. 

Семінар, 
самостійна робота 

Усна доповідь, 
дискусія, 
конспект 
текстів 

4 

4
4.3 

нести відповідальність за 
достовірність та політико-
ідеологічну незаангажованість 
проведеного політологічного 
аналізу та обстоювати власну 
наукову позицію 

Семінар, 
самостійна робота 

Усна доповідь, 
дискусія, 
розробка 
культурної 
стратегії 

15 



  

 6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання 

 

               Результати навчання дисципліни  

 

 

Програмні результати навчання 

1
.1

 

1
.2

 
1
.3

 

1
.4

 

1
.5

 

1
.6

 

2
.1

 

2
.2

 

2
.3

 

3
.1

 

3
.2

 

3
.3

 

4
.1

 

4
.2

 

4
.3

 

ПРН 1. Мати навички критичного мислення, 

викладати у зрозумілий спосіб власні думки, 

здійснювати їх аргументацію. 

+     + 

+ 

+   

+ 

      

ПРН 2. Аналізувати, коментувати, узагальнювати, 
наукові та аналітичні тексти культурологічного 
характеру. 

 +   + 

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

 +     

ПРН 5. Збирати, упорядковувати та аналізувати 
інформацію щодо культурних явищ, подій та 
історико-культурних процесів. 

 

+ + + 

          

+ 

ПРН 9. Аналізувати ефективність культурних 
політик, технологій реалізації культурних ідей у 
контексті конкретних параметрів їх впровадження. 

          +

+ 

Х

+ + 

  

ПРН 16. Визначати, формулювати та 

аргументувати власну громадянську та професійну 

позицію щодо актуальних суспільних питань. 

      

+ 

 

+ 

    

+ 

 +

+ 

+

+ 

 

+ 

 

7. Схема формування оцінки. 

7.1. Форми оцінювання 

  Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе 

оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – 

результати навчання (знання 1.1 – 1.6), що складає 40% від загальної оцінки та 

оцінювання практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.3); 

(комунікація 3.1-3.3); (автономність та відповідальність 4.1-4.3), що складає 60% 

загальної оцінки.  

Оцінювання семестрової роботи: 

1. Усна доповідь, доповнення на семінарах: Р.Н. 1.1, 1.2,1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 
4.1, 4.2, 4.3 – 21/35 балів 

2. Участь в проблемно-орієнтованих дискусіях та проблемно-орієнтовані запитання 
до доповідачів: Р.Н. 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3– 10/15 балів 

3. Самостійна робота (конспект текстів): Р.Н.2.1, 4.1, 4.2 – 5/10 балів 

4. Самостійна робота (розробка культурної стратегії): Р.Н. 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 
3.1, 3.2, 4.1, 4.3 – 12/20 балів 

5. Контрольна робота: РН 1.1, 1.2, 1.3, 1.6   – 12 / 20 балів 

 
Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння 

матеріалу з усього навчального курсу. Загальна оцінка за семестр складається із балів, 

отриманих за аудиторну роботу (усні доповіді,  доповнення та участь в дискусіях на 

семінарах), самостійні роботи (конспект текстів, розробка культурної стратегії) та 



контрольну роботу. Всі види робіт за семестр мають у підсумку: 

- в максимальному вимірі   100 х 0,6= 60 балів 

- в мінімальному вимірі  60 х 0,6= 36 балів 

У разі відсутності на семінарському занятті студент має відпрацювати завдання на семінар 

в письмовій формі. 

Підсумкове оцінювання у формі іспиту: 

 

Іспит у письмовій формі -   РН 1.1, 1.2, 1.3, 1.6   – 24 / 40 балів 

Екзаменаційне оцінювання відбувається в письмовій формі. Білет складається з 2 питань, 

кожне з яких оцінюється за шкалою 20 балів, що в загальному підсумку дає 40 балів за іспит.  

Студент не допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше, ніж 20 балів. 

Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни оцінка за іспит не може бути 

меншою 24 балів. У випадку, коли студент на іспиті набрав менше 24 балів, вони не додаються до 

семестрової оцінки (незалежно від кількості балів, отриманих під час навчального періоду). В 

екзаменаційній відомості у колонці «бали за іспит/ екзамен» ставиться «0», а в колонку 

«підсумкова оцінка з дисципліни» переноситься лише кількість балів, отриманих під час 

семестру. Рекомендований мінімум допуску до іспиту – 36 балів 

Таким чином, підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) 

складається із суми кількості балів за семестр (мінімум 36, максимум 60 балів) та екзаменаційної 

роботи (мінімум 24, максимум 40 балів). 
 
При простому розрахунку отримуємо: 
 

 Семестрова кількість 

балів 

Іспит Підсумкова 

оцінка з 

дисципліни 

Мінімум 36 24 60 

Максимум 60 40 100 

 

 
7.2 Організація оцінювання: 

Семестрова робота Семестрова кількість балів 

Min – 36 бали Max – 48 балів 

Аудиторна робота: 

усна доповідь на 

семінарі, 

доповнення участь 

в дискусіях 

До теми: 1, 8, 9, 10, 11, 17 

протягом семестру, згідно з 

графіком навчальних занять. 

У разі відсутності студента 

на занятті, теми необхідно 

відпрацювати в письмовому 

вигляді 

«3» х 7 = 21 «5» х 7 = 35 

Участь в 

проблемно-

орієнтованих 

дискусіях та 

проблемно-

орієнтовані 

запитання до 
доповідачів: 

До теми: 1, 8, 9, 10, 11, 17 

протягом семестру, згідно з 

графіком навчальних занять. 

«2» х 5 =10 «3» х 5= 15 

Самостійна робота До теми 8, 9 та 10:  

Самостійна робота з текстами 

- конспект 5 текстів 

«1» х 5 =5 «2» х 5 = 10 



Самостійна робота 

До теми 6: Підготовка та 

захист проектів «Культурна 

стратегія для України») 

«12» х 1 = 12 «20» х 1 = 20 

Контрольна 

робота 

До тем 1-17 «12» х 1 = 12 «20» х 1 = 20 

Підсумкова 

оцінка з 

дисципліни без 

урахування 

коефіцієнту 0,6 

 60 100 

Підсумкова 

оцінка з 

урахуванням 

коефіцієнту 0,6 

 36 60 

 

Критерії оцінювання: 

 Аудиторна робота: 

Усна доповідь:  

5 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого 

завдання, використовуючи обов’язкову та додаткову літературу 

4 бали - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його 

викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває 

зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу. Допускаються 

несуттєві неточності 

3 бали – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини 

знань, не спирається на необхідну навчальну літературу, Має у відповіді суттєві 

неточності 

2 бали – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки у 

відповіді 

Участь у проблемно-орієнтованих дискусіях: 

3 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює обговорення 

теми,  

2-1 бал – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію, 

характеризується беззмістовністю, носить поверхневий характер.  

 Самостійна робота (конспект першоджерел): 

2 бали – студент опрацював необхідний текст із цитуванням та відповідними 

власними зауваженнями та поясненнями 

1 бал – студент законспектував текст без цитувань та пояснень 

 Самостійна робота (розробка культурної стратегії для України (окремого 

регіону), підсумкова контрольна робота, кожне питання в екзаменаційній роботі 

(в білеті 2 питання): 

20-15 балів - студент у повному обсязі володіє матеріалом, вільно та аргументовано 

його презентує, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, 

правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та 

додаткову літературу, демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість 

проведеного дослідження  

14-12 балів - студент у достатньому обсязі володіє матеріалом, вільно його 

презентує, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному 



розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, 

демонструє самостійність та достовірність проведеного дослідження.  

Допускаються несуттєві неточності. 

11-8 балів - в цілому володіє матеріалом, але не демонструє глибини знань, 

самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну 

літературу, робота містить суттєві неточності 

7-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово 

його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві 

помилки в роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдань 

 

7.3 Шкала відповідності: 

 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 



 ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 
п/п 

Номер і назва теми 
Кількість годин 

Лекції Семінари  Самостійна 
робота 

Змістовий модуль 1 «Політика і влада» 

1 
Тема 1. Політологія як наука та навчальна 
дисципліна 

2 2 2 

2 
Тема 2. Методологічні засади та основні 
категорії політології 

2  2 

3 Тема 3. Політика як суспільне явище 2  4 
4 Тема 4. Політична влада 2  4 
5 Тема 5.  Політична система суспільства 2  4 

6 

Тема 6.  Держава як головний інститут 
політичної системи. Підготовка та захист 
проектів «Культурна стратегія для 
України» 

4  2 

7 Тема 7. Політичні режими 2  4 

8 
Тема 8. Політична культура: теоретико-
методологічні засади аналізу 2 2 6 

9 Тема 9. Політична культура особистості  2 6 

10 
Тема 10. Політична культура масового 
інформаційного суспільства. Конспекти робіт 

 2 6 

Змістовий модуль 2 «Інституціоналізовані та персоніфіковані аспекти 
політики» 

11 Тема 11. Політична культура і демократія  2 6 

12 
Тема 12.  Політичні партії та партійні 
системи 2  4 

13 Тема 13. Вибори та виборчі системи 2  4 
14 Тема 14.  Особа як суб’єкт політики 2  4 

15 
Тема 15.  Політичні еліти та політичне 
лідерство 4  4 

17 
Тема 16. Національні моделі політичних 
культур  4 10 

18 Тема 17. Політична ідеологія  2  4 

 ВСЬОГО 30 14 76 

Загальний обсяг 120  год., в тому числі: 
Лекцій  -  30 год. 
Семінари – 14 год. 
Самостійна робота – 76 год. 
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