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Інформація про курс 
Навчальна дисципліна “ Проблеми ідентичності в умовах глобалізації” для підготовки  магістра з галузі знань 05 

Соціальні та поведінкові науки; спеціальність 052 «Політологія»  і охоплює  теоретичні знаннями з питань ідентичності 

в умовах глобалізації. Поняття ідентичності – багатогранне, з одного боку просте для розуміння на побутовому рівні, і 

водночас багатозначне як науковий термін. Розрізняють соціальну, групову, етнічну, культурну й політичну 

ідентичність. Серед основних концептів ідентичності – психофізіологічна, соціальна і самоідентифікація. В рамках 

теорії глобалізації постало питання про кризу традиційної ідентичності як особистості, певної групи так і  конкретного 

суспільства і водночас – формування нової ідентичності, співвідносної з постіндустріальним глобалізованим 

суспільством. Засвоєння питань пов’язаних з проблемами ідентичності в умовах глобалізації формує теоретико-

методологічну основу концепції політичної соціалізації.  Політична ідентифікація яка є явищем та процесом, виявляє 

проблеми глобалізації які з нею пов’язані, і демонструє  вагу культурних чинників. 

Дисципліна викладається в 2 семестрі в обсязі 4 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Коротка анотація курсу Навчальна дисципліна „ Проблеми ідентичності в умовах глобалізації ” покликана забезпечення оволодіння 

студентами основними положеннями з  проблема ідентичності в сучасному мінливому світі, що  є актуальним з огляду 

на трансформаційні процеси. Трансформація ідентичності з однієї сторони є чинником до демократизації окремих 

регіонів, а з іншої можливістю для посилення авторитарних режимів.  Виклики для ідентичністі є невід’ємною 

складовою загального процесу глобалізації, впливаючи на проблеми економічного розвитку,  політичну і соціальну 

стабільність. Людина завжди прагне себе усвідоми (ідентифікувати) і боротьба за ідентичність є одним із основних 

інструментів встановлення домінування в сучасному світі  

 

Мета та цілі курсу Мета навчальної дисципліни – забезпечити формування знань які дозволяють самостійно аналізувати проблеми 

ідентичності які стають важливим інструментом війни за домінування в глобалізованому світі.  Опанування студентами 

основними теоретичними інтерпретаціями проблеми ідентичності та ідентифікації практиками їх застосування в умовах 

інформаційного суспільств. Набуття студентами необхідної науково-методологічної підготовки, яка забезпечить їм 

самостійне бачення проблем ідентичності в умовах глобалізації, шляхів їх розв’язання, використовуючи навички 

творчого мислення та самовдосконалення свого професійного рівня; формування навичок прийняття політичних і 

особистих  рішень. Опанування критичного аналізу  логіки, мови та  стилю інформації яка переважно перетворюється в 

інструмент впливати на зміну особистої ідентичності та  політичної ідентифікації реціпієнта. Викладання дисципліни 

має науково-практичне спрямування для формування у студентів політичної та громадянської свідомості,  культури 



критичного мислення 

Література для вивчення 

дисципліни 

Основна література 

1. Андерсон Б. Уявлені спільноти. Міркування щодо походження і поширення націоналізму. - К.: Критика, 2001. - 

271 с. 

2. Арендт Х. Джерела тоталітаризму : пер. з англ. / Ханна Арендт. – 2-е вид. – К. : ДУХ І ЛІТЕРА, 2005. – 584 с.  

3. Арон Р. Мир і війна між націями : пр. з фр. / Реймрн Арон. – К. : МП «Юніверс», 2000. – 686 с. 

4. Бауман  З.  Глобалізація.  Наслідки  для  людини  і  суспільства  / Зігмунт Бауман ;  пер. з  англ.  І. Андрущенка 

; за  наук. ред.  М. Винницького. – Київ: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – 109 с. 

5. В’євйорка М. Віднайдена сенсу. Суб’єкт перед лицем глобалізації. Київ. 2017. 288 с. 

6. Волошенюк О. Переваги і недоліки політики мультикультуралізму // Форум права. 2019. № 56 (3). С. 6–12. 

7. Глобальні  модерності  /  за  ред.  М. Фезерстоуна,  С. Леша, Р. Робертсона ; пер. з англ. Т. Цимбала. – Київ: 

Ніка-Центр, 2008. – 400 с. 

8. Губерський Л.В., Андрущенко В.П., Михальченко М.Й. Культура. Ідеологія. Особистість: методолого-

світоглядний аналіз. - К., Знання України, 2002, 580 с. 

9. Донскіс Л. Збережена ідентичність і сучасний світ / Л. Донскіс. – К. : Факт, 2010. – 312 с.  

10. Климончук В. Національна ідентичність за умов глобалізації: дилеми та перспективи сучасної України // Вісник 

Львівського університету. Серія філос.-політолог. студії. 2020. Випуск 33, c.108–114. 
11. Павленко Ю. В. Історія світової цивілізації: Соціокультурний розвиток людства : навч. посіб. / Павленко Ю. В. ; 

від. ред. та автор вст. слова  

С. Кримський. – 2-ге вид., стереотип. – К. : Либідь, 1999. – 360 с. 

12. Скнар О. Особливості політичної ідентичності старшокласників [текст] / О.Скнар // Соціальна психологія. – 

2004. – № 5 (7). – C. 90–94. 

13. Тоффлер Е. Третя Хвиля / Е. Тоффлер / Пер. з англ. – К.: Вид. дім “Всесвіт”, 2000. – 480 с. 

14. Шаап С. Мстива отрута: ріст невдоволення / Сібе Шаап ; пер. з нід. С. Святенко – К. : Вид-во Жупанського, 

2015. – 22 с. 

15. Филик О. Проблемні аспекти та критика політики мультикультуралізму в країнах Європи // Регіональні студії. 

2021. № 27. С. 69–76. 

16. Шай Р. Теоретико-правові проблеми мультикультуралізму як традиційної моделі адаптації / Роман Шай // 

Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво 

Львівської політехніки, 2018. — № 889, випуск 17. — С. 55–59. 

17. Шляхтун П.П. Політологія (Теорія та історія політичної науки): Підручник для студентів вищих навчальних 



закладів. - К.: Либідь, 2002. - С. 481-486. 

18. Яновська О. М. Політична ідентичність населення України / О. М. Яновська // Актуальные проблемы 

современных наук – 2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/15_ 

APSN_2011/Politologia/10_87746.doc.htm. 

. 

 

Додаткова література 

19. Бурд'є П. Влада журналістики П. Бурд'є // Ї.: Незалежний культурологічний часопис, 2004. – Ч. 32. – С.10-17. 

20. Волкова Л. Огляд змін курікулуму середньої школи Великої Британії з  позицій мультикультуралізму // 

Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія Філологія. 2020. № 9 (77). С. 262–

265. 

21. Конквест Р. Жнива скорботи: радянська колективізація і голодомор : пер. з англ. / Р. Конквуест. – К. : Либідь, 

1993. – 384 с. 

22. Козловець М. Національна ідентичність в Україні в умовах глобалізації: монографія / М.  Козловець, Н.Ковтун. 

– Київ: ПАРАПАН, 2010. – 210 с. 

23. Короткий оксфордський політичний словник : пер. з англ. / за ред. І. Макліна, А. Макмілана. – К. :Вид-во 

Соломії Павличко “Основи”, 2005. – 789 с.  

24.  Ніцше Ф. Так казав Заратустра. Жадання влади / Ф. Ніцше ; пер. з нім.  

А. Онишка, П. Таращука. – К. : Основи, Дніпро, 1993. –  435 с.  

25. Норман М. Наймарк. Геноциди Сталіна / М. Норман ; пер. з англ. В. Старка. – К. : Видав. дім «Києво-

Могилянська академія», 2011. – 135 с. 

26. Сладкий Д. Національна ідентичність як фактор національної та міжнародної безпеки //[Електронний ресурс] - 

Режим доступу: http://www URL: http://www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=1&n=83&c=2035. 

27. Фюре Ф. Минуле однієї ілюзії. Нарис про комуністичну ідею у ХХ столітті : пер. з фр. / Франсуа Фюре. – К. : 

Дух І Літера, 2007. – 810 с. 

28. Чорна книга комунізму. Злочини, терор і репресії /  Стефан Куртуа, Ніколя Верт, Жан-Луї Панне, Анджей 



Пачковський, Карел Бартошек, Жан-Луї Марголен / пер. з фр. Яреми Кравця. – Львів : Афіша, 2008. – 711 с. 

29. Енциклопедія постмодернізму / [наук. ред. О. Шевченко]. – К.: Основи, 2003. – 503 с.  

30. Іванов І.Ю. Феномен політичної ідентичності: політологічний аспект [Е-ресурс]: http://www.nbuv.gov.ua/portal/ 

Soc_Gum/Grani/2012_4/34.pdf  

31. Романюк А.С. Історія західних політичних вчень: полі- тичні доктрини ХХ – початку ХХІ ст. – К.: Знання, 2011. 

– 255 с. 

32.  Сміт Е.Д. Національна ідентичність[електронний ресурс]: http://litopys.org.ua/smith/smi02.htm  

33. Радевич-Винницький Я. Мова і нація. Ідентичність та її мовний компонент у не одномовному суспільстві: 

українські реалії. [Е-ресурс]: http://www.lnu.edu.ua/faculty/Philol/ 

www/mova_i_suspilstvo/02_2011/14_Radevych.pdf  

34. Kymlicka W. The Essentialist Critique of Multiculturalism: Theories, Policies, Ethos // Uberoi V., Modood T. 

Multiculturalism Rethought: Interpretations, Dilemmas, New Directions. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2015. 

P. 209–249. 

 

 

 

 

 Інформаційні ресурси 

 

35. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, електронні фахові видання // www.nbuv.gov.ua 

36. Львівська національна наукова бібліотека імені В. Стефаника // http://www.library.lviv.ua/ 

37. Національна історична бібліотека України :// http://www.dibu.kiev.ua/ 

38. Національна парламентська бібліотека України // http://www.nplu.org/ 

39. Харківська державна наукова бібіліотека України імені В. Короленка // http://korolenko.kharkov.com/ 

40. Наукова бібліотека ім.В. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка // 

http://lib-gw.univ.kiev.ua/ 

41. Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка // http://library.lnu.edu.ua/bibl/ 

42. Книжкова палата України імені Івана Федорова // http://www.ukrbook.net/ 

43. Інформаційні ресурси в Інтернеті Офіційні веб-сайти органів державної виконавчої влади, інших органів 

публічної влади, в тому числі Інтернет-сайти органів місцевого самоврядування. 

Тривалість курсу 2 семестр/120 год 

http://www.ukrbook.net/


Обсяг курсу Загалом 120 годин, зокрема 32 години аудиторних занять. З них 16 години лекцій, 16 годин практичних занять. 88 

години самостійної роботи 

Очікувані результати 

навчання 

У результаті успішного проходження курсу студент набуде загальні компетентності: 

- здатність до адаптації  та дій в новій ситуації; 

- здатність розробляти проекти та управляти ними; 

- здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 

- здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями; 

- здатність генерувати нові ідеї (креативність); 

- вміння виявляти, ставити та розв’язувати проблеми; 

- здатність до підготовки рекомендацій і проектів політичних рішень на основі  аналізу інформації; 

- водіння методами вивчення суспільних феноменів, явищ і процесів  

 

 спеціальні (фахові) компетентності: 

- усвідомлення природи та значення політики як специфічного виду людської діяльності та особливої сфери пізнання, 

включаючи розвиток уявлень про політику та її сучасні інтерпретації; 

- критичне осмислення проблем та принципів функціонування та  закономірностей розвитку влади та публічної 

політики, політичних інститутів та процесів, ґендерної політики, світової політики та політики окремих країн та регіонів; 

- Здатність використовувати широкий спектр концептів і методів для інтерпретації та аналізу політики на місцевому, національному, 

європейському та глобальному рівні. 
- здатність комплексно аналізувати владу та урядування, політичні  системи, інститути та режими, політичні процеси та 

політичну поведінку у різних контекстах їх функціонування; 

- здатність використовувати широкий спектр концептів і методів для інтерпретації та аналізу політики на місцевому, національному, 

європейському та глобальному рівні. 
- Спроможність ефективно виконувати політико-організаційні, експертно-аналітичні та консультаційні функції на 

національному та міжнародному рівні 
- спроможність комплексно використовувати нормативу та емпіричну політичну теорію, методологію політичних 

досліджень та прикладного політичного аналізу; 

- здатність розуміти суть ролі громадського сектору та міжнародних організаціях в політиці, функціонування 

політичного ринку, виборчої інженерії та політичного рекламування в контексті політичної ідентичності й на 

цій підставі аналізувати вимоги до розробки стратегії і тактики виборчої кампанії та її зв’язок із вирішення 



соціальних проблем суспільства 

Програмні результати навчання: 

- застосовувати для розв’язування складних задач політології розуміння природи та значення політики як специфічного виду 

людської діяльності та особливої сфери пізнання, включаючи розвиток уявлень про політику та її сучасні інтерпретації, 

особливостей реалізації влади у різних політичних системах, їхнього соціально-економічного, історичного та 

соціокультурного контексту; 

- приймати ефективні рішення з питань політики, політичних наук і дотичних проблем, у тому числі у складних і 

непередбачуваних умовах; прогнозувати розвиток політичних процесів; визначати фактори, що впливають на них і на 

досягнення поставлених цілей; аналізувати і порівнювати альтернативи; оцінювати ризики та імовірні наслідки 

політичних рішень. 

- здійснювати управління складною діяльністю у сфері політики, політології та у ширших контекстах, розробляти плани і 

заходи з їх реалізації, забезпечувати якість освіти, оцінювати ефективність і результативність діяльності. 

- розуміти та критично аналізувати роль ідентичності в житті конкретного суспільства і людської цивілізації 

загалом, у тому числі усвідомлюючи еволюцію, сутність, теоретичні засади, принципи, різновиди і функції ідентичності, 

специфіку і складові функціонування ідентичності в у мовах глобалізації, алгоритми діагностики інформаційних подій і 

процесів, форми, засоби впливу на зміну ідентичності, та її формування із врахування сучасного стану інформаційного 

суспільства та глобалізаційних процесів 

- аналізувати політичний процес на підставі постмодерного підходу та засад і методології соціального конструктивізму, 

розуміння сутності і форм ідеологічного маніпулювання, оперування різними за евристичними цінностями моделями 

громадянського суспільства, різними політичними цінностями й антицінностями в умовах глобалізації, концепціями, 

практиками, засадами і моделями політики мультикультуралізму,  етнонаціональної політики, управління 

розмаїттям, конфліктами та перспективами розвитку громадянського суспільства в країнах світу; 

- усвідомлювати сутність, типи, причини та наслідки політичних змін і криз ідентичності, в тому числі на тлі 

інформаційної революції, організаційної діяльності і доктрин політичних сил різних ідеологічних спрямувань, 

релігійного та етнічного чинників, а також сутність, особливості, моделі й стратегії, методи та процедури, специфіку і 

наповненість радикалізму, екстремізму і тероризму, техніки та механізми протидії їм і антикризового менеджменту у 

контексті трансформації політичної, етнічної, регіональної, гендерної, релігійної ідентичності  тощо.  

Після завершення цього курсу студент буде:  

Знати: 

- етапи формування концепту ідентичності, теоретичні підходи до понять ідентифікація та ідентичність; 

- теоретичні підходи до поняття і змісту глобалізації; 

- психологічні основи теорії ідентичності; 

- методологічні основи дослідження ідентичності; 



- фактори політичної ідентифікації: соціальна стратифікація; політична культура і соціалізація; соціальні 

процеси і політичні інститути; роль символів у формуванні політичної ідентичності; 

- особливості змін релігійної, культурної та етнічної ідентичності під впливом глобалізації. 

Вміти: 

- аналітично представити зміст найважливіших концепцій ідентичності та глобалізації; 

- оцінити їх роль і значення в розвитку методологічних підходів до формування   теоретичної моделі 

проблем ідентичності в умовах глобалізації; 

-  володіти категоріально-понятійним апаратом, який стосуються політологічної складової проблем 

ідентичності в умовах глобалізації; 

- здійснювати аналіз ідентифікаційної стратегії українських політичних сил та громадянського 

суспільства; 

- аналізувати культурну, групову та політичну ідентифікацію українських регіонів; 

- визначити динаміку політичної ідентичності в умовах кризових процесів; 

- визначити об’єкти політичної ідентичності в умовах глобалізації; 

- проаналізувати зміним в політичній ідентичності в постіндустріальному суспільстві; 

- здійснити критичний огляд гендерних аспектів проблем ідентичності в умовах глобалізації 

Формат курсу Очний 

Ключові слова політика, ідентичність, ідентифікація, нація, глобалізація, ідеологія, держава, релігія, стать, інформаційне сспільство, 

політичне рішення.  

теми 
ДОДАТОК (схема курсу) 

Підсумковий контроль, форма Екзамен в кінці семестру 

Форма екзамену – комбінована (тестовий + усний)  



Переквізити 

 

Для вивчення курсу студенти потребують базових знань  з дисциплін «Філософія політики», «Теорія політики», «Теорія 

систем», «Політична система», «Політична влада», «Теорія глобалізації», Історія політичних учень» 

Навчальні методи та техніки, 

які будуть використовуватися 

під час викладання курсу 

Презентації, лекції, колаборативне навчання (групові проекти, спільні розробки, творчі роботи і т.д.), проектно-

орієнтоване навчання, дискусія, семінари, самостійна робота, критичний аналіз  наукової літератури, політичної практи в 

історичному порівнянні. Навчальні методи: пояснювально-ілюстративний, частково-пошуковий, інтерактивний, активізації 

навчання. Он-лайн навчання (на платформах ZOOM та Microsoft Teams). 

 Необхідне обладнання Вивчення курсу потребуватиме залучення персонального комп’ютера (принаймні лектором) і мультимедійного 

проектора. Крім того, бажано, щоби студенти також користувались персональними комп’ютерами. Для курсу не потрібно 

спеціалізованого програмного забезпечення (хоча воно може використовуватись за бажанням). Тим не менше, потрібне 

впевнене користування загальновживаними програмами й операційними системами. Також для курсу бажане володіння 

мінімальними навиками роботи з базами та масивами даних й інформації.  Програмне забезпечення для доступу до 

платформ ZOOM та Microsoft Teams. 

Критерії оцінювання (окремо 

для кожного виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за наступним співвідношенням: практичні/самостійні 

тощо – 32% семестрової оцінки (максимальна кількість балів – 32); контрольні заміри (модулі) – 18% (максимальна 

кількість балів – 18); екзамен – 50% семестрової оцінки (максимальна кількість балів – 50).  

Підсумкова максимальна кількість балів упродовж семестру – 100. 

Письмові та самостійні роботи: Очікується, що студенти виконають декілька видів самостійних письмових 

робіт, серед яких критичний аналіз наукових тексті та політичних процесів, а також есе.  

Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть їхніми оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. 

Відсутність посилань на використані джерела, фабрикування джерел, списування і втручання в роботу інших студентів 

становлять, однак не обмежують прикладів можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак цього є підставою для 

незарахування тієї або іншої роботи студента викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи обману. Відповідно, жодні 

форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

Відвідування занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції та практичні 

заняття курсу. Студенти повинні інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-якому випадку 

студенти зобов’язані дотримуватися всіх термінів, визначених для виконання усіх видів робіт, передбачених курсом. 

Політика виставлення балів. Враховуються бали, набрані на поточному тестуванні й поточному навчанні, в самостійній 



роботі і бали підсумкового екзамену (в комбінованому форматі). При цьому, обов’язково враховуються присутність на заняттях 

й активність студента під час практичного заняття, списування і плагіат, несвоєчасне виконання поставлених завдань 

Питання до іспиту 1. Формування концепту ідентичності.  

2. Ідентифікація та ідентичність 

3. Психологічна основа теорії ідентичності 

4. Символічний інтеракціонізм 

5. Теорії соціального конструювання та постструктуралізму 

6. Теорії масової мобілізації і постмодерну  

7. Теорії соціокультурної традиції 

8. Ідентичність в політичних дослідженнях 

9. Кризова і негативна політична ідентичність  

10. Функції політичної ідентичності 

11. Індикатори оцінки політичної ідентичності 

12. Соціальна стратифікація 

13. Політична культура і соціалізація 

14. Соціальні процеси і політичні інститути 

15. Роль символів у формуванні політичної ідентичності 

16. Національна та релігійна ідентичність 

17. Культурна ідентичність в умовах інформаційного суспільства 

18. Партійна ідентифікація при двопартійний політичній системі та особливості ідентифікації у багатопартійних 

системах 

19. Формування партійної ідентичності 

20. Стійкість і динаміка партійної ідентичності 

21. Об’єкти політичної ідентифікації в умовах глобалізації 

22. Політична ідентичність в постіндустріальному суспільстві 

23. Гендерні аспекти політичної ідентифікації 

24. Ідентифікаційна стратегія українських політичних сил та громадянського суспільства 

25. Політична ідентифікація українських регіонів 



26. Динаміка політичної ідентичності в умовах кризових процесів 

27. Національна та релігійна ідентичність в умовах глобалізації 

28. Політична нація – базові чинники формування 

29. Критика М. Оукшотом пришвидшеної демократизації  

30. Консервативна складова політичної концепції О. Панаріна 

31. Новітній американський консерватизм (Френк С. Меєр) 

32. Спроба поєднати ідеї консерватизму із духом реформування (Ірвін Крістол) 

33. Політичний консерватизм Джорджа Сантаяни 

34. Проблеми іденитичності  у поглядах Фрідріх А. Гаєка 

35. Теорія «освіченого консерватизму Г.-К. Кальтенбруннера 

36. Ідеї Т. Карлайля про роль особистості в історії  

37. Дайте характеристику теорії нації Й. Гердера 

38.  Погляди Е. Берка про роль іденичності в умовах політичних потрясінь 

39.  Американська революція як інструмент формування ідентичності американського суспільства  

40. Роль Т. Шевченка у формуванні ідентичності української нації 

 

Опитування  Анкета-оцінка з метою оцінювання якості курсу буде надано по завершенню курсу. 

  



ДОДАТОК 

Схема курсу  

 

Тиж. 

/ 

дата 

/ 

год.- 

Тема, план, короткі 

тези 

Форма 

діяльност

і 

(заняття)

* *лекція, 

самостійн

а, 

дискусія, 

групова 

робота) 

Матеріали Література. Ресурси в інтернеті Завдання, 

год 

Термін 

виконан

ня 

Тиж. 

1. 

15 

акад. 

год.  

Тема 1. Формування 

концепту 

ідентичності. 

Психологічна основа 

теорії ідентичності 
Ідентифікація та 

ідентичність. Проблема 

ідентичності в 

сучасному мінливому 

світі. Концепції 

ідентичності З. Фройда, 

Е. Гоффмана, Дж. Міда, 

Р. Мертона, Т. 

Парсонса, Т. Лукмана, 

П. Бергера Е. Еріксон 

про індивідуальну 

(психологічну) та 

соціальну ідентичність. 

Е. Фромм. Поняття 

політичної 

ідентифікації. 

Ідентичність як 

Лекція, 

презентація

, дискусія – 

2 год. 

Семінар – 2 

год. 

Самостійна 
робота – 11 
год. 

Презентація, 

Навчально-

методичні 

матеріали 

1. Бауман  З.  Глобалізація.  Наслідки  для  людини  і  

суспільства  / Зігмунт Бауман ;  пер. з  англ.  І. 

Андрущенка ; за  наук. ред.  М. Винницького. – Київ: 

Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – 109 с. 

2. В’євйорка М. Віднайдена сенсу. Суб’єкт перед лицем 

глобалізації. Київ. 2017. 288 с. 

3. Глобальні  модерності  /  за  ред.  М. Фезерстоуна,  С. 

Леша, Р. Робертсона ; пер. з англ. Т. Цимбала. – Київ: 

Ніка-Центр, 2008. – 400 с. 

4. Губерський Л.В., Андрущенко В.П., Михальченко М.Й. 

Культура. Ідеологія. Особистість: методолого-

світоглядний аналіз. - К., Знання України, 2002, 580 с. 

5. Донскіс Л. Збережена ідентичність і сучасний світ / Л. 

Донскіс. – К. : Факт, 2010. – 312 с.  

 

 

 

Самостійна 

робота по 

темі. 

Ведення 

тематичног

о словника 

Підготовка 

презентації 

- 11год. 

 

1-2 тиждень 



відношення свій-

чужий. 

Тиж. 

2. 

15 

акад. 

год. 

Тема 2. Методологічні 

основи дослідження 

ідентичності. 

Ідентичність в 

політичних 

дослідженнях. 

Символічний 

інтеракціонізм. Теорії 

соціального 

конструювання та 

постструктуралізму. 

Теорії масової 

мобілізації. Теорії 

соціокультурної 

традиції. Електоральні 

переваги  виборців та 

ідентичність. Характер 

ідентифікації в 

Лекція, 

презентація

, дискусія – 

2 год. 

Семінар – 2 

год. 

Самостійна 
робота – 11 
год.  

Презентація, 

Навчально-

методичні 

матеріали 

 

1. Филик О. Проблемні аспекти та критика політики 

мультикультуралізму в країнах Європи // Регіональні 

студії. 2021. № 27. С. 69–76. 

2. Шай Р. Теоретико-правові проблеми 

мультикультуралізму як традиційної моделі адаптації / 

Роман Шай // Вісник Національного університету 

“Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — 

Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — 

№ 889, випуск 17. — С. 55–59. 

3. Іванов І.Ю. Феномен політичної ідентичності: 

політологічний аспект [Е-ресурс]: 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/ Soc_Gum/Grani/2012_4/34.pdf  
4. Романюк А.С. Історія західних політичних вчень: полі- 

тичні доктрини ХХ – початку ХХІ ст. – К.: Знання, 

2011. – 255 с. 

5.  Сміт Е.Д. Національна ідентичність[електронний 

ресурс]: http://litopys.org.ua/smith/smi02.htm  

 

Самостійна 

робота по темі 

Ведення 

тематичног

о словника 

Підготовка 

презентації 

-11 год.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 тиждень 



посткомуністичному 

просторі. Політичні 

партії як об'єкти 

вираження 

ідентифікації. Кризова і 

негативна політична 

ідентичність 

 

Тиж. 

3. 

15 

акад. 

год. 

Тема 3. Функції 

політичної 

ідентичності. Фактори 

ідентичності ( 

ідентифікації) в 

умовах глобалізації. 

Політична культура, 

електоральна 

поведінка, 

неконвенціональна 

поведінка. Партійна 

ідентифікація в 

демократичному 

суспільстві. 

Детермінанти 

електорального 

поведінки людей. 

Зв'язок партійної 

ідентифікації  з 

психологічною. 

Фіксовані особисті 

(демографічні) 

характеристики. Набуті 

особисті 

Лекція, 

презентація

, дискусія – 

2 год. 

Семінар – 2 

год. 

Самостійна 
робота – 11 
год.   

Презентація, 

 

1. Донскіс Л. Збережена ідентичність і сучасний світ / Л. 

Донскіс. – К. : Факт, 2010. – 312 с.  

2. Климончук В. Національна ідентичність за умов 

глобалізації: дилеми та перспективи сучасної України // 
Вісник Львівського університету. Серія філос.-політолог. 

студії. 2020. Випуск 33, c.108–114. 
3. Павленко Ю. В. Історія світової цивілізації: 

Соціокультурний розвиток людства : навч. посіб. / 

Павленко Ю. В. ; від. ред. та автор вст. слова  

С. Кримський. – 2-ге вид., стереотип. – К. : Либідь, 

1999. – 360 с. 

4. Скнар О. Особливості політичної ідентичності 

старшокласників [текст] / О.Скнар // Соціальна 

психологія. – 2004. – № 5 (7). – C. 90–94. 

5. Андерсон Б. Уявлені спільноти. Міркування щодо 

походження і поширення націоналізму. - К.: Критика, 

2001. - 271 с. 

6. Арендт Х. Джерела тоталітаризму : пер. з англ. / Ханна 

Арендт. – 2-е вид. – К. : ДУХ І ЛІТЕРА, 2005. – 584 с.  
 

Самостійна 

робота по темі 

Ведення 

тематичног

о словника 

Підготовка 

презентації 

– 11 год. 

 

3-4 тиждень 



характеристики 

(статусні - освіту, рід 

діяльності, місце 

проживання, коло 

спілкування і т. д.). 

Ідеологічні диспозиції. 

Партійна ідентифікація. 

Оцінка діяльності 

політичних та 

громадських лідерів. 

Почуття й афекти, 

викликані 

цивілізаційними 

викликами 

 

 

Тиж. 

4 

15 

акад. 

год. 

Тема 4. Національна 

та релігійна 

ідентичність. 

Культурна 

ідентичність в умовах 

інформаційного 

суспільства. Партійна 

ідентифікація та 

електоральна 

поведінка ( західний 

досвід). Нації як 

екстериторіальні 

об'єднаннями зі 

спільною мовою і 

культурою, колектив 

мобільних індивідів, 

засновану на принципі 

відходу-повернення. 

Лекція, 

презентація

, дискусія – 

2 год. 

Семінар – 2 

год. 

Самостійна 
робота – 11 
год. 

Презентація, 

Відеоматеріа

ли 

Навчально-

методичні 

матеріали 

1. Андерсон Б. Уявлені спільноти. Міркування щодо 

походження і поширення націоналізму. - К.: Критика, 

2001. - 271 с. 

2. Арон Р. Мир і війна між націями : пр. з фр. / Реймрн 

Арон. – К. : МП «Юніверс», 2000. – 686 с. 

3. Глобальні  модерності  /  за  ред.  М. Фезерстоуна,  С. 

Леша, Р. Робертсона ; пер. з англ. Т. Цимбала. – Київ: 

Ніка-Центр, 2008. – 400 с. 

4. Губерський Л.В., Андрущенко В.П., Михальченко М.Й. 

Культура. Ідеологія. Особистість: методолого-

світоглядний аналіз. - К., Знання України, 2002, 580 с. 

5. Донскіс Л. Збережена ідентичність і сучасний світ / Л. 

Донскіс. – К. : Факт, 2010. – 312 с.  

6. Шляхтун П.П. Політологія (Теорія та історія політичної 

науки): Підручник для студентів вищих навчальних 

закладів. - К.: Либідь, 2002. 

7. Романюк А.С. Історія західних політичних вчень: полі- 

тичні доктрини ХХ – початку ХХІ ст. – К.: Знання, 

2011. – 255 с. 

Самостійна 

робота по темі 

Написання 

Есе 

Ведення 

тематичног

о словника 

Підготовка 

презентації 

- 11 год. 

 

3-4 тиждень 



Європейська 

ідентичність. Ідеї 

культурного 

плюралізму (Умберто 

Еко), незамкненості 

культурного простору. 
Проблеми культурного 

та релігійного 

самовизначення. 

Концепція партійної 

ідентифікації 

розроблена 

Мічиганської школою. 

Партійна 

ідентифікація батьків 

та ідентифікація 

молоді. Стійкість 

/плинність партійної 

ідентичності студентів 

 

8. Короткий оксфордський політичний словник : пер. з 

англ. / за ред. І. Макліна, А. Макмілана. – К. :Вид-во 

Соломії Павличко “Основи”, 2005. – 789 с.  

 

Тиж. 

5. 

15 

акад. 

год. 

Тема 5. Стійкість і 

динаміка партійної 

ідентичності. 

Суб’єкти і об’єкти 

політичної 

ідентифікації в умовах 

глобалізації. Зміна 

партійної ідентифікації 

людей з віком. Теорія 

«життєвого циклу» в 

поясненні зміни рівня 

партійної ідентифікації. 

Спільнота як 

колективний суб’єкт. 

Індивід та ідеологія, 

Лекція, 

презентація

, дискусія – 

2 год. 

Семінар – 2 

год. 

Самостійна 
робота – 11 
год. 

Презентація, 

Навчально-

методичні 

матеріали 

1. Романюк А.С. Історія західних політичних вчень: полі- 

тичні доктрини ХХ – початку ХХІ ст. – К.: Знання, 

2011. – 255 с. 

2. Короткий оксфордський політичний словник : пер. з 

англ. / за ред. І. Макліна, А. Макмілана. – К. :Вид-во 

Соломії Павличко “Основи”, 2005. – 789 с.  

3. Фюре Ф. Минуле однієї ілюзії. Нарис про комуністичну 

ідею у ХХ столітті : пер. з фр. / Франсуа Фюре. – К. : 

Дух І Літера, 2007. – 810 с. 

4.  Ніцше Ф. Так казав Заратустра. Жадання влади / Ф. 

Ніцше ; пер. з нім.  

Самостійна 

робота по темі 

Написання 

есе 

Підготовка 

презентацій 

– 11 год. 
5-6 тиждень 



культура, релігія. 

 
А. Онишка, П. Таращука. – К. : Основи, Дніпро, 1993. –  

435 с.  

5. Норман М. Наймарк. Геноциди Сталіна / М. Норман ; 

пер. з англ. В. Старка. – К. : Видав. дім «Києво-

Могилянська академія», 2011. – 135 с. 

6. Сладкий Д. Національна ідентичність як фактор 

національної та міжнародної безпеки //[Електронний 

ресурс] - Режим доступу: http://www URL: 

http://www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=1&n=8

3&c=2035. 

 

Тиж. 

6. 

15 

акад. 

год. 

Тема 6. Гендерні 

аспекти політичної 

ідентифікації.   

Політична 

ідентичність в 

постіндустріальному 

суспільстві. Процес 

розвитку гендерних 

ролей. Рольова 

ідентичність та її 

складові. Фемінність, 

маскулінність та 

андрогінність. 

Особливості і труднощі 

соціалізації чоловіків та 

жінок. Закономірності 

чоловічої й жіночої 

психології. 

Встановлення відносин 

вимагає 

Лекція, 

презентація

, дискусія – 

2 год. 

Семінар – 2 

год. 

Самостійна 
робота – 11 
год. 

Презентація, 

Відеоматеріа

ли 

Навчально-

методичні 

матеріали 

1. Енциклопедія постмодернізму / [наук. ред. О. 

Шевченко]. – К.: Основи, 2003. – 503 с.  

2. Волкова Л. Огляд змін курікулуму середньої школи 

Великої Британії з позицій мультикультуралізму // 

Наукові записки Національного університету 

«Острозька академія»: Серія Філологія. 2020. № 9 (77). 

С. 262–265. 

3. Глобальні  модерності  /  за  ред.  М. Фезерстоуна,  С. 

Леша, Р. Робертсона ; пер. з англ. Т. Цимбала. – Київ: 

Ніка-Центр, 2008. – 400 с. 

4. Тоффлер Е. Третя Хвиля / Е. Тоффлер / Пер. з англ. – 

К.: Вид. дім “Всесвіт”, 2000. – 480 с. 

5. Донскіс Л. Збережена ідентичність і сучасний світ / Л. 

Донскіс. – К. : Факт, 2010. – 312 с.  

 

 

Самостійна 

робота по темі 

Написання 

Есе 

Ведення 

тематичног

о словника 

Підготовка 

презентації 

– 11 год. 

 
5-6 тиждень 



двостороннього 

рішення - розірвання 

можливе в 

односторонньому 

порядку. Д. Белл 

«Прийдешнє 

постіндустріальне 

суспільство». 

Поняття "інформаційне 

суспільство" (Й. 

Масуда, Японія), 

"технотронне 

суспільство" (З. 

Бжезинський, США), 

"наукове суспільство" 

(М. Понятовський, 

Франція), 

"суперіндустріальна 

цивілізація" і "третя 

хвиля" (А. Тоффлер, 

США) та інші. Їх 

зв'язок із змінами 

ідентичності. 

Тиж. 

7. 

15 

акад. 

год. 

Тема 7. 

Ідентифікаційна 

стратегія українських 

політичних сил та 

громадянського 

суспільства. 

Політична 

ідентифікація 

українських регіонів. 

Модернізаційна 

стратегія як інструмент 

формування 

Лекція, 

презентація

, дискусія – 

2 год. 

Семінар – 2 

год. 

Самостійна 
робота – 11 
год. 

Презентація, 

Відеоматеріа

ли 

Навчально-

методичні 

матеріали 

1. Климончук В. Національна ідентичність за умов 

глобалізації: дилеми та перспективи сучасної України // 
Вісник Львівського університету. Серія філос.-політолог. 

студії. 2020. Випуск 33, c.108–114. 
2. Павленко Ю. В. Історія світової цивілізації: 

Соціокультурний розвиток людства : навч. посіб. / 

Павленко Ю. В. ; від. ред. та автор вст. слова  

С. Кримський. – 2-ге вид., стереотип. – К. : Либідь, 

1999. – 360 с. 

3. Шаап С. Мстива отрута: ріст невдоволення / Сібе Шаап 

; пер. з нід. С. Святенко – К. : Вид-во Жупанського, 

2015. – 22 с. 

4. Яновська О. М. Політична ідентичність населення 

України / О. М. Яновська // Актуальные проблемы 

Самостійна 

робота по темі 

Індивідуаль

не завдання 

Ведення 

тематичног

о словника 

Підготовка 

презентації 

– 11 год 

 

7-8 тиждень 



ідентичності. 

Модернізація 

соціальних відносин. 

Політика ідентичність 

та механізми 

формування політичної 

нації. Територія, 

географічні 

особливості, історичні,  

політико-правова 

спадщина, соціально-

економічні чинники, 

етнічна, культурна 

специфіка як 

компоненти, які 

визначають 

особливості 

регіональної 

ідентичності. Вплив 

регіонального чинника 

на специфіку 

ідентичності 

українських громадян. 

 

современных наук – 2011 [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://www.rusnauka.com/15_ 

APSN_2011/Politologia/10_87746.doc.htm. 

5. Волошенюк О. Переваги і недоліки політики 

мультикультуралізму // Форум права. 2019. № 56 (3). С. 

6–12. 

 

 

Тиж. 

8. 

15 

акад. 

год. 

Тема 8. Динаміка 

ідентичності в умовах 

кризових процесів. 

Політична та 

культурно-

національна  

ідентичність в 

сучасній Україні. 

Технологічні зміни як 

Лекція, 

презентація

, дискусія – 

2 год. 

Семінар – 2 

год. 

Самостійна 
робота – 11 
год. 

Групова 

Презентація, 

Відеоматеріа

ли 

Навчально-

методичні 

матеріали 

1. Филик О. Проблемні аспекти та критика політики 

мультикультуралізму в країнах Європи // Регіональні 

студії. 2021. № 27. С. 69–76. 

2. Шай Р. Теоретико-правові проблеми 

мультикультуралізму як традиційної моделі адаптації / 

Роман Шай // Вісник Національного університету 

“Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — 

Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — 

№ 889, випуск 17. — С. 55–59. 

Самостійна 

робота по темі 

Підготовка 

есе - 11 год. 

7-8 тиждень 

http://www.rusnauka.com/15_%20APSN_2011/Politologia/10_87746.doc.htm
http://www.rusnauka.com/15_%20APSN_2011/Politologia/10_87746.doc.htm


чинник зміни 

ідентичності. 

Економічні зсуви та 

ідентичність. Криза 

традиційних морально-

етичних та культурних 

норм і практика 

творення ідентичності. 

Співвідношення між 

етнокультурною та 

національною 

ідентифікацією 

свідомості українського 

суспільства і системою 

соціальних 

ідентичностей, 

спрямованими на 

питання економічного 

порядку. Роль 

зовнішніх чиників. 

Інформаційна війна. 

 

робота 3. Яновська О. М. Політична ідентичність населення 

України / О. М. Яновська // Актуальные проблемы 

современных наук – 2011 [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://www.rusnauka.com/15_ 

APSN_2011/Politologia/10_87746.doc.htm. 

4. Волошенюк О. Переваги і недоліки політики 

мультикультуралізму // Форум права. 2019. № 56 (3). С. 

6–12. 

5. Климончук В. Національна ідентичність за умов 

глобалізації: дилеми та перспективи сучасної України // 
Вісник Львівського університету. Серія філос.-політолог. 

студії. 2020. Випуск 33, c.108–114. 
6. Бурд'є П. Влада журналістики П. Бурд'є // Ї.: 

Незалежний культурологічний часопис, 2004. – Ч. 32. – 

С.10-17. 

7. Чорна книга комунізму. Злочини, терор і репресії /  

Стефан Куртуа, Ніколя Верт, Жан-Луї Панне, Анджей 

Пачковський, Карел Бартошек, Жан-Луї Марголен / 

пер. з фр. Яреми Кравця. – Львів : Афіша, 2008. – 711 с. 
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