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Силабус навчальної дисципліни 

«ПОЛІТОЛОГІЯ» 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента 

загальноуніверситетського переліку 

Семестр Весняний семестр 

Обсяг дисципліни, кредити 

ЄКТС/загальна кількість 

годин 

3 кредити / 90 

Мова викладання Українська, англійська 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Сутність і функції політології, політика та її вплив на суспільство, 

принципи та методи сучасного політичного аналізу,  

інституціональні та соціокультурні основи політики, сучасні 

внутрішньополітичні процеси та процеси міжнародного рівня.  
 

 
Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Курс спрямований на формування     системного знання про 

политичну сферу суспільного життя, засвоєння політологічного 

понятійно-категоріального апарату, набуття навичок критичного 

аналізу соціально-політичних процесів та подій. 

 

 

 

 

про по 

сис системного знання про политичну сферу суспільного 

життя, засвоєння політологічного понятійно-

категоріального апарату, набуття навичок критичного 

аналізу соціально-політичних процесів та подій. 

 

 

 

 системного знання про политичну сферу 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

- здатність чітко розрізняти поняття предмету та об’єкту 

політології, знати її основні методи дослідження; 

- вміння володіти основними поняттями та категоріями 

політології на рівні відтворення, тлумачення й використання 

у професійній і повсякденній діяльності; 

- знання історії становлення та розвитку політології як науки; 

- визначення сутності політики, її соціальних, правових та 

моральних основ;  

- розуміння інституціональних основ політики, форм 

державного правління, особливостей типів політичних 

режимів; 

- формування уявлень про соціокультурні основи політики, 

основні політичні актори; 

- розуміння основних політичних процесів та тенденцій 

розвитку міжнародних  політичних відносин;  
- вміння аналізувати динаміку політичних явищ і процесів, що 

відбуваються в сучасному українському суспільстві. 

 



 

 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

вміннями (компетентності) 

 

- уміння вільно користуватись набутими знаннями при аналізі 

політичної реальності, інтерпретації подій, шо стосуються 

держави, політики і влади та прогнозування соціально-

політичних процесів;  

- здатність надавати оцінку та орієнтуватися в основних 

тенденціях розвитку політичних процесів міжнародного 

рівня та в сучасній Україні; 

- уміння ведення дискусії, діалогів з політичної проблематиці 

на основі сформованого наукового стилю мислення; 

- володіння навиками користування політологічними 

джерелами. 
 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Предмет і функції політології, місце  і роль 

політики та політичної влади у суспільстві,  принципи та методи 

сучасного політичного аналізу. Інституціональні основи політки, а 

саме типи політичних систем та політичних режимів, сутність 

демократії та громадянського суспільства, роль і функції держави, 

особливості політичних партій, груп інтересів та груп тиску як 

суб’єктів політики, політична еліта і лідерство. Соціокультурні 

основи політики, а саме - політична культура, форми політичної 

участі та сучасні політичні ідеології. Політичні процеси - 

політичний розвиток та модернізація, політичні конфлікти та методи 

їх вирішення, виборча кампанія та виборчи системи, сучасні світові 

політичні процеси та міжнародні відносини. 

 

Види занять: лекції, практичні занятття 

Методи навчання: навчальна дискусія, онлайн 

Форми навчання: заочна, очна, дистанційна 

Пререквізити Загальні та фахові знання, отримані на першому (бакалаврському) 

рівні вищої освіти 

Пореквізити Знання з політології сприяють отриманню вищої освіти 

бакалаврського рівня, а також формуванню громадянської культури 

та активної політичної позиції. 



 

 

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. Бебик В.М. Політологія: наука і навчальна дисципліна: 

підручник / МОН України. – К.: Каравелла, 2012. – 496 с. 

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

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

літератури, 2013. - 348 с. 

4. 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.  

5. 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. 

6. Тупчієнко Л.С. Політологія: підручник / МОН України, 

Національний авіаційний ун. –т. – К.: НАУ, 2010. – 267 с. 

7. Шергін С.О. Політологія міжнародних відносин: навч, 

посібник. / Дипломатична академія України при Міністерстві 

закордонних справ України. – К.:, 2013 – 204 с. 

8. Юрій М.Ф. основи політології, навч.  посібник / МОН. – Київ: 

Кондор, 2009. – 339 с. 

 

Репозитарій НАУ: 

https://er.nau.edu.ua/browse?type=author&value=%D0%9B%D1%8F

%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B0%2C+%D0%9B%D1%8E%D0%B4%

D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%B

D%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 

 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, проектор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Залік, тестування 

Кафедра Соціології та політології 

Факультет Лінгвістики та соціальних комунікацій 

https://er.nau.edu.ua/browse?type=author&value=%D0%9B%D1%8F%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B0%2C+%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://er.nau.edu.ua/browse?type=author&value=%D0%9B%D1%8F%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B0%2C+%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://er.nau.edu.ua/browse?type=author&value=%D0%9B%D1%8F%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B0%2C+%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://er.nau.edu.ua/browse?type=author&value=%D0%9B%D1%8F%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B0%2C+%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0


 

 

Викладач(і) ЛЯСОТА ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА 

Посада: доцент 

Науковий ступінь: кандидат політичних наук 

Вчене звання: доцент 

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: sz4ccn7 

(англійською мовою)-  mu6oscl 
 

 

 

 

Фото 

 

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

