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Силабус навчальної дисципліни 

«ПОЛІТИЧНА ПОВЕДІНКА ТА ПОЛІТИЧНА УЧАСТЬ» 

 

Спеціальність: 052 Політологія  

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового переліку 

Семестр Весняний семестр 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

3 кредити / 90 годин 

Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Особливості видів політичної поведінки та політичної участі в їх 

зумовленості та опосередкованості інтересами різних політичних 

акторів та соціальних груп, їх вплив на політичні процеси макро  та 

мікрорівня та функціонування політичної системи. 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Курс спрямований на формування у студентів цілісного уявлення 

про основні види та моделі політичної поведінки та політичної 

участі в залежності від певного типу політичного режиму, 

формування здібностей аналізу основних їх факторів та детермінант 

та наслідків для політичного розвитку. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

 

- знання основних теоретичних підходів до визначення понять 

“політична поведіка», «політична участь», «електоральна та 

протестна поведінка» тощо, основні причини і фактори, які їх 

обумовлюють; 

- здатність робити висновки щодо динаміки політичної поведінки 

та прогнозування її наслідків для функціонування та розвитку 

політичної системи.  

- розуміння організаційних аспектів конвенційної політичної 

участі. 

 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

- уміння аналізувати особливості політичної участі та поведінки в 

сучасному українському суспільстві, надавати експертну оцінку 

щодо сучасних проявів політичної участі; 

- уміння проектувати роботу політичних та громадських організацій 

шодо залучення громадян до активної участі у політичних 

процесах; 

- здатність розробляти ефективні стратегії управління масовою 

стихійною політичною поведінкою. 

  

 

 



 

 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Історія досліджень політичної поведінки. 

Форми і фактори політичної поведінки. Нормативні та 

екстремальні види політичної поведінки. Індивідуальна, групова 

та масова політична участь. Теорії політичної участі: теорія 

раціонального вибору, мотиваційні теорії, теорія соціальних 

факторів. Політична участь та різні типи політичних режимів. 

Автономна та мобілізаційна політична участь. Класифікація 

типів політичної участі. Електоральна політична поведінка та її 

моделі. Особливості абсентеізму. Протестна поведінка та її 

детермінанти. Радикальна політична участь – тероризм. 

Особливості політичної участі та поведінки в сучасному 

українському суспільстві. Інформаційний вплив на політичну 

поведінку. 

 

Види занять: лекції, практичні 

Методи навчання: навчальна дискусія, онлайн 

Форми навчання: очна, заочна, дистанційна 

Пререквізити Загальні та фахові знання, отримані протягом  першого курсу на 

першому (бакалаврському) рівні вищої освіти 

Пореквізити Знання з курсу можуть бути використані у подальшому 

поглибленому вивченні фахових політологічних дисциплін, 

формуванні активної громадянської позиції та власної стратегії 

політичної участі,  проходження практик в штабах політичних 

партій та громадських організаціях, подальшому професійному 

самовдосконаленні та працевлаштуванні.  

Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та репозитарію 

НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 

 

1. Антоненко В.Г., Бабкін В.Д., Бабкіна О.Б., Бебик В.М. 

Політологія: підручник / МОН; Бабкіна О.В., Горбатенко 

В.П., ред . – 3 – е вид., перероб. доп. – Київ: Академія, 2010. – 

568 с. 

2. Гелей С.Д., Рутар С.М. Політологія: навчальний поісбник / 

МОН України – 8-е вид., перероб., доп. – К.: Центр учбової 

літератури, 2013. - 348 с. 

3. Герасимчук Т. Ф., Киридон А. М., Троян С.С. Загальна теорія 

політики: навчальний посібник / МОН України, Рівненський 

державний гуманітарний університет. – Київ: Кондор, 2017. – 

226 с.  

4. Дей М.О., Ткач О.І. Політологія у схемах, таблицях та 

визначеннях: навчальний посібник / МОН України: 

Національна академія наук України, Київський ун. - т права. – 

К.: Ліра, 2017. – 172 с. 

5. Клюєнко Е.О. Політична участь: прогнозування і новітні риси 

в Украхні XXI століття / Кіровоградський державний 

педагогічний ун. – т ім. В. Винниченка // Вісник 

Національного авіаційного університету. Серія: філософія, 



 

 

 

культурологія. – 2016. 

6. Пірен М.В. основи політичної психології: навч.посібник. – К,: 

Міленіум, 2003. – 418 с. 

7. Фоменко А.М. Тероризм як новітня глобальна проблема: 

методологічні та соціальні вимирі / Ін.-т міжнародних 

відносин Національного авіаційного ун. – ту- 2008. 

 

 

Репозитарій НАУ: 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, проектор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Залік, тестування 

Кафедра Соціології та політології 

Факультет Лінгвістики та соціальних комунікацій 

Викладач(і) ЛЯСОТА ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА 

Посада: доцент 

Вчене звання: доцент 

Науковий ступінь: кандидат політичних наук 

Профайл викладача: 

http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=11809 

Тел.:  (044) 406-7153 

E-mail: liudmyla.liasota@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: 8.707 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну Google Classroom:  b3luxzo 

 

http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=11809

