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Короткий 

опис 

навчальної 

дисципліни 

Вивчення масиву знань відносно об’єктивного прояву соціально-політичних 

процесів, їх сутності, структури та функцій, роль в розвитку суспільства, 

функціонування політичної системи та її інститутів, питань політичних конфліктів, 

політичної культури та політичної свідомості, проблем світового політичного 

процесу. 

Освоєння курсу дасть можливість здобувачам отримати уявлення щодо 

функціонування держави, органів влади, політичних партій, груп інтересів, 

політичної еліти, громадянського суспільства і, аналізуючи їх взаємовідносини, 

зрозуміти причини та наслідки рішень, які приймаються, у сфері внутрішньої та 

зовнішньої політики. Курс дисципліни передбачає в ході лекцій, практичного 

заняття обговорення ключових акторів соціально-політичного процесу, 

дискусійних наукових проблем, вивчення джерел політичної думки і політичної 

практики, припускає глибоке вивчення вітчизняною і зарубіжною науковою 

літератури. 
 

Мета 

навчальної 

дисципліни 

формування у здобувачів уявлень про систематичне порівняння політичних 

практик в різних країнах, розуміння і пояснення їх, а також формування на цій 

основі теоретико-методологічної культури аналізу політичних явищ та процесів 
 

Мова 

викладання 
українська 

 



 
Навчальне 

навантаження 

Лекції, 

год. 

Практичні заняття, 

год. 

Самостійна 

робота, год. 

Обсяг, 

кредити 

ЄКТС 

Денна форма 14 18 58 3\90 

 

 

Результати навчання 

 
Символ 

ПРН 

 
Після успішного завершення дисципліни  

здобувач вищої освіти буде: 

 
Методи викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання 

досягнення 

ПРН 

ПРНК01 аргументувати пропозиції щодо вирішення 

дискусійних питань у сфері соціально-політичних 

процесів 

 

 

 

 

лекції, практичні 

заняття, самостійне 

навчання,  

усне 

опитування 

обговорення,  

аналіз даних, 

усна 

презентація, 

екзамен 

ПРНК03 визначати та аналізувати сутність соціально-

політичного життя, політичних відносин і 

процесів; виділити основні теоретико-

методологічні підходи дослідження соціально-

політичних процесів 

лекції, практичні 

заняття, самостійне 

навчання 

усне 

опитування, 

обговорення, 

усна 

презентація, 

екзамен 

ПРНК06 

 

узагальнити знання щодо динамічної сторони 

політики; розрізняти загальне і особливе в 

політиці, розуміти міру та характер залежності її 

практичного здійснення від різних чинників 

(географічних, цивілізаційних та ін.) 

лекції, практичні 

заняття, самостійне 

навчання 

обговорення, 

усна 

презентація,  

ПРНК08 визначати та інтерпретувати сутність та зміст 

власне політологічних понять та теоретичних 

конструкцій на кшталт таких понять, як політична 

влада, політичний режим, політична система, 

політична діяльність, політична еліта, політичне 

лідерство, геополітика тощо. 

лекції, практичні 

заняття, самостійне 

навчання, консультації 

усне 

опитування 

аналіз даних, 

доповідь, 

презентація, 

екзамен 

ПРНА01 узагальнювати знання щодо взаємовідносин 

держави, права  та суспільства; порівняти 

політичні системи і політичні режими на предмет 

виявлення умов їх виникнення, їх специфіки та 

умов їх стабільності (нестабільності) 

лекції, практичні 

заняття, самостійне 

навчання, панельна 

дискусія, консультації 

обговорення, 

аналіз даних, 

доповідь, 

презентація, 

екзамен 

ПРНП01 називати та пояснювати особливості забезпечення 

особистісного внеску в сучасне суспільно-

політичне життя; аналізувати політичну культуру 

суб’єктів політики і її вплив на формування 

політичної системи 

лекції, практичні 

заняття, самостійне 

навчання, консультації 

обговорення, 

усна 

презентація, 

залік 

ПРНП03 аналізувати політично значимі проблеми сучасного 

суспільства і визначати політичні технології їх 

вирішення; визначати та аналізувати основні 

напрямки розвитку світового політичного процесу, 

геополітичну обстановку, місце, роль і статус 

України в сучасному світі 

лекції, практичні 

заняття, самостійне 

навчання, консультації 

усна 

презентація,  

аналіз даних, 

доповідь, 

екзамен 



 

Зміст навчання 

    Тема за п/п Назва теми Посилання на 

ПРН модуля 

Л/ПЗ/СРЗ, год. 

Тема 1. Методологічні аспекти дослідження 

соціально-політичних процесів. 

ПРНК01 

ПРНК03 

ПРНК06 

ПРНК08 

ПРНА01 

ПРНП01 

ПРНП03 

1/2/4 

Тема 2. Політика як соціальне явище та специфічна 

діяльність. 

ПРНК01 

ПРНК03 

ПРНК06 

ПРНК08 

ПРНА01 

ПРНП01 

ПРНП03 

1/2/4 

Тема 3. Політична система, її структура та соціальні 

функції. 

ПРНК01 

ПРНК03 

ПРНК06 

ПРНК08 

ПРНА01 

ПРНП01 

ПРНП03 

2/2/6 

Тема 4. Політична влада та соціальне управління. ПРНК01 

ПРНК03 

ПРНК06 

ПРНК08 

ПРНА01 

ПРНП01 

ПРНП03 

2/2/4 

Тема 5. Соціально-політичні процеси як форма 

суспільної діяльності. 

ПРНК01 

ПРНК03 

ПРНК06 

ПРНК08 

ПРНА01 

ПРНП01 

ПРНП03 

2/4/6 

Тема 6. Політична свідомість. Особа та суспільство. ПРНК01 

ПРНК03 

ПРНК06 

ПРНК08 

ПРНА01 

ПРНП01 

ПРНП03 

2/2/6 

Тема 7. Політична культура суспільства. ПРНК01 

ПРНК03 

ПРНК06 

ПРНК08 

ПРНА01 

ПРНП01 

ПРНП03 

2/2/4 

Тема 8.  Геополітика та світова [зовнішня] політика. ПРНК01 2/2/6 



ПРНК03 

ПРНК06 

ПРНК08 

ПРНА01 

ПРНП01 

ПРНП03 

 Індивідуальне науково-дослідне завдання ПРНК01 

ПРНК03 

ПРНК06 

ПРНК08 

ПРНА01 

ПРНП01 

ПРНП03 

-/-/18 
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Інтернет ресурси: 

eNUOLAIR – депозитарій (архів) НУ ОЮА - http://dspace.onua.edu.ua 

http://dspace.onua.edu.ua/


http://www.nbuv.gov.ua/portal/ - Наукова періодика України. Сторінка 

відкритого доступу Національної бібліотеки України ім. В 

Вернадського.http://books.br.com.ua/ – Підручники онлайн (розділ 

Політологія) 

https://pidru4niki.com/politologiya/ - Навчальні матеріали онлайн. Політологія 

http://www.info-library.com.ua/books.html - Електронна бібліотека підручників 

 

Дотримання вимог 

академічної 

доброчесності 

Відповідно до Закону України “Про освіту” академічна доброчесність - 

це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими 

мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, 

викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою 

забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) 

досягнень. 

Дотримання академічної доброчесності передбачає: 

самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та 

підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими 

освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх 

індивідуальних потреб і можливостей); 

посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, 

тверджень, відомостей; 

дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 

надання достовірної інформації про результати власної навчальної 

(наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела 

інформації. 

Основні засади дотримання академічної доброчесності в НУ “ОЮА” 

визначено у Положенні про дотримання академічної доброчесності в НУ 

"ОЮА" https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-polozhennya-pro-

dotrimannya-akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua 

 

Навчальне навантаження здобувача вищої освіти 

Види навантаження Кількість годин 

Кількість кредитів/год. 3,0/90 

Усього годин аудиторної роботи, у т.ч.: 40 

лекційні заняття, год. 14 

практичні заняття, год. 18 

семінарські заняття, год. - 

лабораторні заняття, год. - 

Усього годин самостійної роботи, у т.ч.: 58 

контрольні роботи, к-сть/год. - 

індивідуальне науково-дослідне завдання, год. 18 

підготовка до аудиторних занять та контрольних заходів, год. 40 

Екзамен + 

Залік - 

 

Шкала 

оцінювання 

Оцінка Бали Опис 

A 90-100 Відмінно 

B 82-89 Добре 

C 75-81 Добре 

D 67-74 Задовільно 

E 60-66 Задовільно (достатньо) 

https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-polozhennya-pro-dotrimannya-akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua
https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-polozhennya-pro-dotrimannya-akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua
https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-polozhennya-pro-dotrimannya-akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua
https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-polozhennya-pro-dotrimannya-akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua


Fx 35-59 Незадовільно з можливістю повторного 

складання 

F 1-34 Незадовільно з обов’язковим повторним 

курсом 

 


