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2021-2022 навчальний рік 

Назва курсу Політологія 

Адреса викладання 

курсу м. Львів, вул. Університетська , 1  

Факультет та 

кафедра, за якою 

закріплена 

дисципліна 

Філософський факультет, кафедра політології  

Галузь знань, шифр 

та назва 

спеціальності 

галузь знань 05 - соціальні та поведінкові науки  

спеціальність 053– психологія    

Викладач (-і) Була Світлана Петрівна, кандидат політичних наук, доцент 

кафедри політології  

Куречко І.І,  Гнатюк В.В. 

Контактна 

інформація 

викладача (-ів) 

svitlana.bula@lnu.edu.ua 

тел. (032)-239-41-08 (кафедра політології) 

Консультації по 

курсу відбуваються 

Щосереди: 10.20-13.00 год. (кафедра політоллогії, вул.. 

Університетська, 1, ауд. 206 ), а також дистанційно 

у день проведення лекцій/практичних занять. Також можливі 

он-лайн консультації й емейлінг на електронну адресу 

викладача                     

Інформація про 

курс 

«Політологія» є нормативною навчальною дисципліною і 

складена відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки бакалавра спеціальності  –   053 - психологія. 

Вона містить лекційний курс, семінарські заняття і 

самостійну роботу студентів. 3 кредити, 90 год ( VІІ семестр). 

Для вивчення дисципліни передбачено один змістовий 

модуль. Діагностують студентів поточним (впродовж 

семестру) і підсумковим (іспит) контролем і оцінюють у 100 

балів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою 

ECTS). 



Коротка анотація 

курсу 

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам 

необхідні знання, обов’язкові для того, щоб самостійно 

аналізувати політичні процеси як у державі, так і 

міжнародних відносинах, сформувати уявлення про вплив 

різноманітних чинників на політичні процеси в Україні, про 

основні фактори політичної модернізації та демократизації 

політичної системи, про діяльність та взаємодії політичних 

акторів. Тому у курсі представлено як огляд теоретико-

методологічних підходів до вивчення політичного процесу, 

так і інструментів, які потрібні для вироблення і реалізації 

програми розвитку країни. 

Мета та цілі курсу Метою вивчення вибіркової дисципліни «Політологія» є 

ознайомлення студентів із основними принципами 

формування і функціонування сучасної політичної системи, 

самостійного аналізу політичних процесів та оцінки їх впливу 

на політичні рішення, що приймаються основними 

політичним акторами,  формування у студентів професійних 

компетентностей, які сприятимуть їхньому вмінню 

використовувати сучасні підходи та інструменти для 

подальшої демократизації українського суспільства та його 

інтеграції в світове співтовариство. 

Література для 

вивчення 

дисципліни 

Основна 

1. Основи політичної науки. Курс лекцій: У 4 ч. / За ред. 

Кухти Б., Романюк А., Поліщук М., Старенька Л. – 

Львів: Кальварія, 1996. 

2. Політологія: Підруч. для вузів / За ред. А. Колодій. – 

К.: Ельга-Н: Ніка-Центр , 2000. 

3. Політологія: Підруч. для вузів / За  ред. Ф.М. 

Кирилюк. – 2-е вид., перероб. і доп.. – К.: Здоров'я, 

2004. – 776 с. 

4. Політологія: Підручник для студентів вищих 

навчальних закладів / За ред. О.В. Бабкіної, В.П. 

Горбатенка. – К. : Вид. центр "Академія", 2001. – 528 

с. 

5.  Шляхтун П.П. Політологія (Теорія та історія 

політичної науки): Підручник. – К., 2002. 

6. Кухта Б., Теплоухова Н. Політичні еліти і лідери. – 

Львів,1996. 

7. Кухта Б. Політична влада та її рішення. – Львів: ЦИД, 

2006. – 237 с.  

8. Шведа Ю.Р. Теорія політичних партій і партійних 

систем. Навчальний посібник. Львів. : Тріада плюс. 

2004. 

Інтернет ресурси 

1. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського 

[Електронний ресурс]. - Режим доступу: 



http://www.nbuv.gov.ua/ 

 2. Бібліотека Гумер. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pravo/istrp/index.php  

3. Фонд «Демократичні ініціативи» // Веб-сайт [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://dif.org.ua/ua/ 

 4. Українське демократичне коло [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://polityka.in.ua/info/404.htm 

 5. Київський міжнародний інститут соціології [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://kiis.com.ua/ua/news/view-

86.html  

6. Урядовий портал http://www.kmu.gov.ua/control/- 

 7. Офіційний портал Верховної Ради України 

http://iportal.rada.gov.ua/- 

 8. http://www.president.gov.ua/ Офіційне представництво 

Президента України 

 9. Сайт Національної Парламентської бібліотеки України – 

http://www.nplu.kiev.ua/  

10. Сайт Інституту політичних і етнонаціональних 

досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України – 

http://www.ipiend.gov.ua/  

11. Сайт Українського незалежного центру політичних 

досліджень – http://www.ucipr.kiev.ua/ 

 12. Сайт Українського центру політичного менеджменту – 

http://www.politik.org.ua/  

13. Сайт журналу «Віче» – http://www.viche.info/  

 

Тривалість курсу 3 кредити, 90 год. 

Обсяг курсу 48  аудиторних години 

З них: 

24  годин лекцій 

24 годин  практичних занять 

42 годин самостійної роботи 

Очікувані 

результати 

навчання 

Після завершення курсу студент повинен: 

- Знати  

 механізм функціонування політичної системи, 
політичної влади, партійних систем; 

 значення і роль політичної еліти у державі та її 

вплив на перебіг політичних процесів; 

 особливості процесів політичної демократизації 
та модернізації; 

 роль та вплив на політичні процеси політичної 
опозиції; 

http://www.nbuv.gov.ua/
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 суть виборчої кампанії та виборчого процесу; 

- Вміти  

 розрізняти політичні відносини суб'єктів 

політики;  

 аналізувати парламентські та президентські 
виборчі процеси ; 

 аналізувати політичну поведінку конкретних 
суб’єктів політики; 

 визначати маніпулятивні технології та їх вплив 
на суспільство як наслідок діяльності тих чи 

інших політичних акторів. 

  

Компетентності: 

Загальні компетентності: 
ЗК 1. Знання сучасних філософських, психологічних, 

культурологічних та політологічних концепцій. 

ЗК 2. Розуміння цивілізаційних витоків і детермінант 

української історії, культури, світоглядних особливостей. 

ЗК 3. Здатність до застосування знань для розроблення 

проектів, які дають можливість переосмислити наявне та 

створити нове цілісне знання та/або професійну практику.  

ЗК 4. Здатність до розв’язання значущих соціальних, 

наукових, культурних, етичних та інших проблем. 

ЗК 5. Здатність до критичного аналізу, оцінки та синтезу 

нових ідей. 

ЗК 6. Уміння  ініціювати інноваційні комплексні проекти, 

брати на себе соціальну відповідальність за їхні результати.  

Фахові компетентності 
ФК 1. Знання закономірностей та механізмів функціонування 

психічних феноменів на рівні індивідів і спільнот.  

ФК 6. Володіння методами наукового пізнання психічних 

процесів та феноменів. 

ФК 10.  Здатність формувати цілі професійного 

самовдосконалення та обирати оптимальні шляхи їх 

досягнення. 

Програмні результати 

ПРН 1. Здатність аналізувати світоглядні проблеми за 

допомогою залучення критичного масиву аргументів щодо 

тих чи інших філософських концепцій. 

ПРН 2. Вміння давати об'єктивну оцінку історичним подіям, 

виокремлювати фактори, що повпливали на історію розвитку 

української державності. 

ПРН 5. Вміння аналізувати політичні режими сучасності, 

визначати сутність глобальних проблем людства та політичні 

шляхи їх розв’язання, формувати і відстоювати власну 

політичну позицію, грамотно її висловлювати у різних 

формах політичної участі. 

здатність критично аналізувати психологічні концепції, 

оцінювати і синтезувати нові ідеї у процесі дискусій. 



Ключові слова Політика, політична влада, суб’єкти політики, держава, 

політична система, політичний інститут, політичний процес, 

політична партія, вибори, виборчий процес, політична 

відповідальність, політична поведінка, політична культура, 

політична соціалізація. 

Формат курсу Очний  

Теми Подано нижче у табличній формі схема курсу «Політологія»
1
 

Підсумковий 

контроль, форма 

Іспит 

В тестовій формі 

Пререквізити 

 

Для вивчення курсу студенти потребують базових знань  з з 

історії України, всесвітньої історії, філософії, психології.  

Навчальні методи 

та техніки, які 

будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

Проблемно-пошукові. 

Техніки опрацювання дискусійних питань. 

Метод проектів і їх презентацій. 

Метод усного опитування. 
 

Необхідні 

обладнання 

Проектор, роздаткові матеріали, підключення до мережі 

Інтернет. 

Вивчення курсу потребуватиме залучення персонального 

комп’ютера (принаймні лектором), бажано, щоби студенти 

також користувались персональними комп’ютерами. Для 
курсу не потрібно спеціалізованого програмного 

забезпечення. Водночас потрібне впевнене користування 

загальновживаними програмами.  

Критерії 

оцінювання (окремо 

для кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

Критерії оцінювання за курсом «Політологія»: 

Бали нараховуються за наступним співідношенням:  

• практичні/самостійні: 80% семестрової оцінки; максимальна 

кількість балів 80. 

• контрольні заміри (модулі): 20% семестрової оцінки; 

максимальна кількість балів 20. 

Підсумкова максимальна кількість балів 100. 

 

Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають есе та  

презентації.  

Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів 

будуть їх оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. 

Відсутність посилань на використані джерела, фабрикування 

джерел, списування, втручання в роботу інших студентів 

становлять, але не обмежують, приклади можливої 

академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної 

недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для 



її незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів 

плагіату чи обману. Відвідання занять є важливою 

складовою навчання. Очікується, що всі студенти відвідають 

усі лекції і практичні зайняття курсу. Студенти мають 

інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. 

У будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися 

усіх строків визначених для виконання усіх видів письмових 

робіт, передбачених курсом. Література. Уся література, яку 

студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана 

викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі 

третім особам. Студенти заохочуються до використання 

також й іншої літератури та джерел, яких немає серед 

рекомендованих. 

 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані 

під час робота на семінарських заняттях (виступи, дискусії, 

обговорення), на модульній контрольній роботі у формі 

тестування та захист презентації або есе. При цьому 

обов’язково враховуються присутність на заняттях та 

активність студента під час практичного заняття; 

недопустимість пропусків та запізнень на заняття; 

користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими 

мобільними пристроями під час заняття в цілях не пов’язаних 

з навчанням; списування та плагіат; несвоєчасне виконання 

поставленого завдання і т. ін. 

 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не 

толеруються. 

 

 

Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS 
 

Оцінка  

ECTS 

Оцінка в 

балах 

За національною шкалою 

Оцінка 
 

Залік 

А 
90 – 

100 
5 

Відмінно 

 

 

Зараховано 

В 81-89 
4 

Дуже добре  

С 71-80 Добре 

D 61-70 
3 

Задовільно  

Е  51-60 Достатньо 

 



Питання на іспит 1. Політика як суспільне явище. Детермінанти політики. 

2. Предмет політичної науки, її основні категорії, методи 

та функції. 

3. Політична влада: суть, ознаки, специфіка. 

4. Джерела та ресурси політичної влади. 

5. Методи та принципи реалізації політичної влади. 

6. Легітимність влади: суть, ознаки та типи. 

7. Проблема етики влади. 

8. Поняття та основні елементи теорії політичної системи. 

9. Структура, функції і типи політичної системи. 

10. Сутність держави, її ознаки,функції. Апарат держави. 

11. Типи і форми держави. 

12. Суть і основні ознаки (елементи) політичних режимів. 

13.  Типологія політичних режимів. 

14. Сутність еліти, її роль та функції. Концепція еліти. 

15. Співвідношення еліти і демократії. 

16. Політичне лідерство: суть, функції, типи.  

17. Концепції політичного лідерства. 

18. Суть політичних партій та їх функції у суспільстві. 

19. Структура політичної культури та її типи. 

20. Поняття та типи субкультури. 

21. Соціальна мобільність, типи мобільності. 

22. Форми вияву демократії. 

23. Сутність та призначення виборів.Основні процедури 

виборчого процесу. 

24. Основні принципи демократичних виборів. 

25. Суть і типи виборчих систем. 

26. Причини виникнення  та основні етапи розвитку 

політичних партій. 

27. Типологія політичних партій. 

28. Місце і роль партій у політичний системі. 

29. Групи тиску, їх специфіка та роль у політичному 

процесі. 

30. Типи партійних систем та їх характеристика. 

31. Суть та структура політичного процесу. 

32. Режими протікання політичних процесів. 

33. Політична діяльність: суть, структура, детермінанти. 

34. Суть, види та специфіка політичних рішень. 

35. Політична соціалізація особи: суть, основні етапи та 

форми. 

36. Політична ідеологія: суть і структура. 

37. Політична свідомість: суть та рівні. 

38. Політична участь: суть і основні форми. 

39. Суть, структура політичної свідомості. 

40. Сутність політичної культури, її функції. 
 

Опитування  Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано 

по завершенню курсу. 



ДОДАТОК 1 

Схема курсу “Політологія”  

(ФФП-41с, ФФП-42с,ФФП-43с)  

 

Тиж. / 

дата / 

год.- 

Тема, план, короткі тези Форма 

діяльності 

(заняття) 

Література  Ресурси в інтернеті Завдання, год Термін 

виконання 

І тиж. 

2 год. 

 

 

 Тема 1. Політика як 

соціальне явище. Політологія 

як наука та суспільна 

дисципліна  

 

Лекція 

дискусія 

1. Основи політичної науки. Курс лекцій: У 

4 ч. / За ред. Кухти Б., Романюк А., Поліщук М., 

Старенька Л. – Львів: Кальварія, 1996. 

2. Політологія: Підруч. для вузів / За ред. А. 

Колодій. – К.: Ельга-Н: Ніка-Центр , 2000. 

3. Політологія: Підруч. для вузів / За  ред. 

Ф.М. Кирилюк. – 2-е вид., перероб. і доп.. – К.: 

Здоров'я, 2004. – 776 с. 

4. Політологія: Підручник для студентів 

вищих навчальних закладів / За ред. О.В. 

Бабкіної, В.П. Горбатенка. – К. : Вид. центр 

"Академія", 2001. – 528 с. 

5.  Шляхтун П.П. Політологія (Теорія та 

історія політичної науки): Підручник. – К., 2002. 

Опрацювання 

додаткової літератури 

до теми. Підготувати 

доповідь та дискусії  по 

питаннях теми 

3,5 год. 

 

І тиж. 

2 год. 
Тема 1. Політика як соціальне 

явище. Політологія як наука 

та суспільна дисципліна  

 

 

 

 

 

 

Семінарське 

заняття. 

Доповідь, 

бесіда, 

обговорення 

ІІ тиж. 

2 год. 

 

Тема 2. Політична влада. 

 

 

Лекція-

діалог 

1. Основи політичної науки. Курс лекцій: У 

4 ч. / За ред. Кухти Б., Романюк А., Поліщук М., 

Старенька Л. – Львів: Кальварія, 1996. 

2. Політологія: Підруч. для вузів / За ред. 

А. Колодій. – К.: Ельга-Н: Ніка-Центр , 2000. 

3. Політологія: Підруч. для вузів / За  ред. 

Ф.М. Кирилюк. – 2-е вид., перероб. і доп.. – К.: 

Здоров'я, 2004. – 776 с. 

4. Політологія: Підручник для студентів 

вищих навчальних закладів / За ред. О.В. 

Бабкіної, В.П. Горбатенка. – К. : Вид. центр 

"Академія", 2001. – 528 с. 

Опрацювання 

додаткової літератури 

до теми. Підготувати 

доповідь та дискусії  по 

питаннях теми 

3,5 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ тиж. 

2 год. 
Тема 2. Політична влада Семінарське 

заняття. 

Доповідь, 

бесіда, 

обговорення 



5.  Шляхтун П.П. Політологія (Теорія та 

історія політичної науки): Підручник. – К., 2002. 

7. Кухта Б. Політична влада та її рішення. – 

Львів: ЦИД, 2006. – 237 с. 

ІІ тиж. 

 

2 год. 

Тема 3. Політична система 

суспільства  

Лекція 1. Основи політичної науки. Курс лекцій: У 

4 ч. / За ред. Кухти Б., Романюк А., Поліщук М., 

Старенька Л. – Львів: Кальварія, 1996. 

2. Політологія: Підруч. для вузів / За ред. 

А. Колодій. – К.: Ельга-Н: Ніка-Центр , 2000. 

3. Політологія: Підруч. для вузів / За  ред. 

Ф.М. Кирилюк. – 2-е вид., перероб. і доп.. – К.: 

Здоров'я, 2004. – 776 с. 

4. Політологія: Підручник для студентів 

вищих навчальних закладів / За ред. О.В. 

Бабкіної, В.П. Горбатенка. – К. : Вид. центр 

"Академія", 2001. – 528 с. 

5.  Шляхтун П.П. Політологія (Теорія та 

історія політичної науки): Підручник. – К., 2002. 

Опрацювання 

додаткової літератури 

до теми. Підготувати 

доповідь та дискусії  по 

питаннях теми 

3,5 год. 

 

 

ІІІ тиж. 

2 год. 
Тема 3. Політична система 

суспільства  

 

 

Семінарське 

заняття. 

Доповідь, 

бесіда, 

обговорення 

ІV тиж. 

2 год. 
Тема 4. Держава в 

політичній системі 

суспільства. 
 

Лекція 1. Основи політичної науки. Курс лекцій: У 

4 ч. / За ред. Кухти Б., Романюк А., Поліщук М., 

Старенька Л. – Львів: Кальварія, 1996. 

2. Політологія: Підруч. для вузів / За ред. 

А. Колодій. – К.: Ельга-Н: Ніка-Центр , 2000. 

3. Політологія: Підруч. для вузів / За  ред. 

Ф.М. Кирилюк. – 2-е вид., перероб. і доп.. – К.: 

Здоров'я, 2004. – 776 с. 

4. Політологія: Підручник для студентів 

вищих навчальних закладів / За ред. О.В. 

Бабкіної, В.П. Горбатенка. – К. : Вид. центр 

"Академія", 2001. – 528 с. 

5.  Шляхтун П.П. Політологія (Теорія та 

історія політичної науки): Підручник. – К., 2002. 

Опрацювання 

додаткової літератури 

до теми. Підготувати 

доповідь та дискусії  по 

питаннях теми 

3,5 год. 

 

 

ІVтиж. 

2 год. 
Тема 4. Держава в 

політичній системі 

суспільства. 
 

Семінарське 

заняття. 

Доповідь, 

бесіда, 

обговорення 

V тиж. 

2 год. 
Тема 5. Зміст та типологія 

політичних режимів 

Лекція 1. Основи політичної науки. Курс лекцій: У 

4 ч. / За ред. Кухти Б., Романюк А., Поліщук М., 

Опрацювання 

додаткової літератури 

 



V тиж. 

2 год. 
Тема 5. Зміст та типологія 

політичних режимів 

Семінарське 

заняття. 

Доповідь, 

бесіда, 

обговорення 

Старенька Л. – Львів: Кальварія, 1996. 

2. Політологія: Підруч. для вузів / За ред. 

А. Колодій. – К.: Ельга-Н: Ніка-Центр , 2000. 

3. Політологія: Підруч. для вузів / За  ред. 

Ф.М. Кирилюк. – 2-е вид., перероб. і доп.. – К.: 

Здоров'я, 2004. – 776 с. 

4. Політологія: Підручник для студентів 

вищих навчальних закладів / За ред. О.В. 

Бабкіної, В.П. Горбатенка. – К. : Вид. центр 

"Академія", 2001. – 528 с. 

5.  Шляхтун П.П. Політологія (Теорія та 

історія політичної науки): Підручник. – К., 2002. 

до теми. Підготувати 

доповідь та дискусії  по 

питаннях теми 

3,5 год. 

 

VІ тиж. 

2 год. 
Тема 6. Демократія: теорія 

та реальність . 

Демократичні режими. 

Лекція  1. Основи політичної науки. Курс лекцій: У 

4 ч. / За ред. Кухти Б., Романюк А., Поліщук М., 

Старенька Л. – Львів: Кальварія, 1996. 

2. Політологія: Підруч. для вузів / За ред. 

А. Колодій. – К.: Ельга-Н: Ніка-Центр , 2000. 

3. Політологія: Підруч. для вузів / За  ред. 

Ф.М. Кирилюк. – 2-е вид., перероб. і доп.. – К.: 

Здоров'я, 2004. – 776 с. 

4. Політологія: Підручник для студентів 

вищих навчальних закладів / За ред. О.В. 

Бабкіної, В.П. Горбатенка. – К. : Вид. центр 

"Академія", 2001. – 528 с. 

5.  Шляхтун П.П. Політологія (Теорія та 

історія політичної науки): Підручник. – К., 2002. 

Опрацювання 

додаткової літератури 

до теми. Підготувати 

доповідь та дискусії  по 

питаннях теми 

3,5 год. 

 

 

VІ тиж. 

2 год. 
Тема 6. Демократія: теорія 

та реальність . 

Демократичні режими. 

Семінарське 

заняття. 

Доповідь, 

бесіда, 

обговорення 

VІІ тиж. 

2 год. 
Тема 7. Політичні еліти. Лекція 1. Основи політичної науки. Курс лекцій: У 

4 ч. / За ред. Кухти Б., Романюк А., Поліщук М., 

Старенька Л. – Львів: Кальварія, 1996. 

2. Політологія: Підруч. для вузів / За ред. 

А. Колодій. – К.: Ельга-Н: Ніка-Центр , 2000. 

3. Політологія: Підруч. для вузів / За  ред. 

Ф.М. Кирилюк. – 2-е вид., перероб. і доп.. – К.: 

Опрацювання 

додаткової літератури 

до теми. Підготувати 

доповідь та дискусії  по 

питаннях теми 

3,5 год. 

 

 

VІІ тиж. 

2 год. 
Тема 7. Політичні еліти. Семінарське 

заняття. 

Доповідь, 

бесіда, 



обговорення Здоров'я, 2004. – 776 с. 

4. Політологія: Підручник для студентів 

вищих навчальних закладів / За ред. О.В. 

Бабкіної, В.П. Горбатенка. – К. : Вид. центр 

"Академія", 2001. – 528 с. 

5.  Шляхтун П.П. Політологія (Теорія та 

історія політичної науки): Підручник. – К., 2002. 

VІІІ 

тиж. 

2 год. 

Тема 8. Політичне лідерство 

 

Лекція 1. Основи політичної науки. Курс лекцій: У 

4 ч. / За ред. Кухти Б., Романюк А., Поліщук М., 

Старенька Л. – Львів: Кальварія, 1996. 

2. Політологія: Підруч. для вузів / За ред. 

А. Колодій. – К.: Ельга-Н: Ніка-Центр , 2000. 

3. Політологія: Підруч. для вузів / За  ред. 

Ф.М. Кирилюк. – 2-е вид., перероб. і доп.. – К.: 

Здоров'я, 2004. – 776 с. 

4. Політологія: Підручник для студентів 

вищих навчальних закладів / За ред. О.В. 

Бабкіної, В.П. Горбатенка. – К. : Вид. центр 

"Академія", 2001. – 528 с. 

5.  Шляхтун П.П. Політологія (Теорія та 

історія політичної науки): Підручник. – К., 2002. 

Опрацювання 

додаткової літератури 

до теми. Підготувати 

доповідь та дискусії  по 

питаннях теми 

3,5 год. 

 

 

VІІІ 

тиж. 

2 год. 

Тема 8. Політичне лідерство 

 

Семінарське 

заняття. 

Доповідь, 

бесіда, 

обговорення 

ІХ тиж. 

2 год. 
Тема 7. Політичні партії та 

партійні системи 

 

Лекція 1. Основи політичної науки. Курс лекцій: У 

4 ч. / За ред. Кухти Б., Романюк А., Поліщук М., 

Старенька Л. – Львів: Кальварія, 1996. 

2. Політологія: Підруч. для вузів / За ред. 

А. Колодій. – К.: Ельга-Н: Ніка-Центр , 2000. 

3. Політологія: Підруч. для вузів / За  ред. 

Ф.М. Кирилюк. – 2-е вид., перероб. і доп.. – К.: 

Здоров'я, 2004. – 776 с. 

4. Політологія: Підручник для студентів 

вищих навчальних закладів / За ред. О.В. 

Бабкіної, В.П. Горбатенка. – К. : Вид. центр 

"Академія", 2001. – 528 с. 

5.  Шляхтун П.П. Політологія (Теорія та 

Опрацювання 

додаткової літератури 

до теми. Підготувати 

доповідь та дискусії  по 

питаннях теми 

3,5 год. 

 

 



історія політичної науки): Підручник. – К., 2002. 

8. Шведа Ю.Р. Теорія політичних партій і 

партійних систем. Навчальний посібник. Львів. : 

Тріада плюс. 2004. 

ІX тиж. 

2 год. 
Тема 7. Політичні партії та 

партійні системи 

Семінарське 

заняття. 

Доповідь, 

бесіда, 

обговорення 

   

Х тиж. 

2 год. 
Тема 8. Виблои та виборчі 

системи 

 

Лекція 1. Основи політичної науки. Курс лекцій: У 

4 ч. / За ред. Кухти Б., Романюк А., Поліщук М., 

Старенька Л. – Львів: Кальварія, 1996. 

2. Політологія: Підруч. для вузів / За ред. 

А. Колодій. – К.: Ельга-Н: Ніка-Центр , 2000. 

3. Політологія: Підруч. для вузів / За  ред. 

Ф.М. Кирилюк. – 2-е вид., перероб. і доп.. – К.: 

Здоров'я, 2004. – 776 с. 

4. Політологія: Підручник для студентів 

вищих навчальних закладів / За ред. О.В. 

Бабкіної, В.П. Горбатенка. – К. : Вид. центр 

"Академія", 2001. – 528 с. 

5.  Шляхтун П.П. Політологія (Теорія та 

історія політичної науки): Підручник. – К., 2002. 
 

Опрацювання 

додаткової літератури 

до теми. Підготувати 

доповідь та дискусії  по 

питаннях теми 

3,5 год. 

 

X тиж. 

2 год. 
Тема 7. Вибори та виборчі 

системи системи 

Семінарське 

заняття. 

Доповідь, 

бесіда, 

обговорення 

ХІ тиж. 

2 год 
Тема 8. Політичний процес, 

діяльність, рішення. 

Лекція 1. Основи політичної науки. Курс лекцій: У 

4 ч. / За ред. Кухти Б., Романюк А., Поліщук М., 

Старенька Л. – Львів: Кальварія, 1996. 

2. Політологія: Підруч. для вузів / За ред. 

А. Колодій. – К.: Ельга-Н: Ніка-Центр , 2000. 

3. Політологія: Підруч. для вузів / За  ред. 

Ф.М. Кирилюк. – 2-е вид., перероб. і доп.. – К.: 

Здоров'я, 2004. – 776 с. 

Опрацювання 

додаткової літератури 

до теми. Підготувати 

доповідь та дискусії  по 

питаннях теми 

3,5 год. 

 



ХІ тиж. 

2 год 
Тема 8. Політичний процес, 

діяльність, рішення 

Семінарське 

заняття. 

Доповідь, 

бесіда, 

обговорення 

4. Політологія: Підручник для студентів 

вищих навчальних закладів / За ред. О.В. 

Бабкіної, В.П. Горбатенка. – К. : Вид. центр 

"Академія", 2001. – 528 с. 

5.  Шляхтун П.П. Політологія (Теорія та 

історія політичної науки): Підручник. – К., 2002. 
 

ХІІ тиж. 

2 год 
Тема 9. Політична 

свідомість та політична 

культура 

Лекція 1. Основи політичної науки. Курс лекцій: У 

4 ч. / За ред. Кухти Б., Романюк А., Поліщук М., 

Старенька Л. – Львів: Кальварія, 1996. 

2. Політологія: Підруч. для вузів / За ред. 

А. Колодій. – К.: Ельга-Н: Ніка-Центр , 2000. 

3. Політологія: Підруч. для вузів / За  ред. 

Ф.М. Кирилюк. – 2-е вид., перероб. і доп.. – К.: 

Здоров'я, 2004. – 776 с. 

4. Політологія: Підручник для студентів 

вищих навчальних закладів / За ред. О.В. 

Бабкіної, В.П. Горбатенка. – К. : Вид. центр 

"Академія", 2001. – 528 с. 

5.  Шляхтун П.П. Політологія (Теорія та 

історія політичної науки): Підручник. – К., 2002. 
 

Опрацювання 

додаткової літератури 

до теми. Підготувати 

доповідь та дискусії  по 

питаннях теми 

3,5 год. 

 

ХІІ тиж. 

2 год 
Тема 9. Політична 

свідомість та політична 

культура 

Семінарське 

заняття. 

Доповідь, 

бесіда, 

обговорення 

48 год.     42год.   
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